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RESUMO 

 

 

PADILHA, Ana Caroline de Bassi. Alinhavando memórias: domesticidades e pedagogias de 

gênero no curso de Corte e Costura da Escola Técnica de Curitiba (anos 1940 a 1960). 2019. 

291 f. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia e Sociedade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar as práticas sociais, os espaços e os artefatos 

associados à formação de mulheres no curso de Corte e Costura a partir da sua imbricação com 

a domesticidade na Escola Técnica de Curitiba entre as décadas de 1940 e 1960. Neste período, 

a educação dada às mulheres refletia o consenso social sobre a moral e os bons costumes e 

baseava-se em aprendizados que valorizavam o saber-fazer doméstico. Na Escola Técnica de 

Curitiba, o curso ginasial industrial de Corte e Costura era direcionado exclusivamente para 

meninas e apresentava como parte do currículo disciplinas que abarcavam a prática educativa 

de Economia Doméstica, o ensino de Tecnologia e Prática de Costura e Bordado, Artes 

Industriais e Desenho. Tais conhecimentos estavam, direta ou indiretamente, atrelados com 

saberes relacionados ao espaço doméstico. A partir de uma abordagem qualitativa de natureza 

interpretativa, busco compreender que tipos de práticas eram ensinadas e legitimadas no curso 

ginasial de Corte e Costura, visto que a Escola Técnica, por meio de estratégias de pedagogias 

de gênero, procurava ensinar e reforçar concepções tradicionais de feminilidades como os 

cuidados com o lar e com o conforto, a saúde e o bem-estar da família. 

 

Palavras-chave: Escola Técnica de Curitiba. Curso de Corte e Costura. Domesticidades. 

Pedagogias de gênero. Tipos de feminilidades. 
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ABSTRACT 

 

 

PADILHA, Ana Caroline de Bassi. Knitting memories: domesticiy and gender pedagogies in 

the Cutting and Sewing course of the Technical School of Curitiba (years 1940 to 1960). 2019. 

291 f. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia e Sociedade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 

 

 

This work proposes to investigate the social practices, spaces and artifacts associated with the 

training of women in the course of Cutting and Sewing from their entanglement with 

domesticity at the Technical School of Curitiba between the 1940s and 1960s. In this context, 

the education to women reflected the social consensus of morals and was based on learning that 

valued domestic know-how. At the Technical School of Curitiba, the industrial course of 

Cutting and Sewing was directed exclusively to girls and presented as part of the curriculum 

disciplines that covered the educational practice of Home Economics, Technology and Practice 

of Sewing and Embroidery, Industrial Arts and Design Technician. Such knowledge was 

directly imbricated with knowledge related to the domestic space. From a qualitative approach, 

I try to understand what types of practices were taught and legitimized in the course of Cutting 

and Sewing, as the Technical School, through strategies of gender pedagogies, sought to teach 

and reinforce traditional conceptions of feminities such as care for the home and for the comfort, 

health and well-being of the family. 

 

Keywords: Technical School of Curitiba. Cutting and Sewing Course. Domesticity. Gender 

Pedagogies. Types of femininities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Denominada, inicialmente, de Escola de Aprendizes Artífices do Paraná, a Escola 

Técnica de Curitiba foi criada em 1910 pelo então presidente, Nilo Peçanha. Nesse período, a 

instituição era voltada para a educação profissional de meninos pobres seguindo a perspectiva 

das práticas higienizadoras que marcaram o início do século XX, quando um dos caminhos para 

garantir a adequação das classes ditas menos favorecidas e alcançar a “ordem e progresso” seria 

a educação para o trabalho com o intuito de afastar tais grupos de risco da marginalidade e da 

transgressão (QUELUZ, 2002). 

Nas primeiras décadas desde a sua concepção, a instituição direcionava seus esforços 

para o ensino e a formação de força de trabalho predominantemente masculina. Ao longo dos 

anos 1940, no entanto, a sociedade brasileira vivenciou transformações significativas no que 

diz respeito às relações de gênero e práticas cotidianas como o acesso à educação formal e 

profissionalização das mulheres. Contudo, vale ressaltar que os valores associados ao feminino 

continuavam, predominantemente, relacionados às atividades no lar no que concerne, 

especialmente, à realização do trabalho doméstico e a dedicação e cuidado da família.  

Nesse panorama de transformações, mas também de permanências, a Escola Técnica 

de Curitiba cria, em 1943, seu primeiro curso direcionado para a formação de mulheres, a saber: 

o curso de Corte e Costura, cujos ensinamentos valorizavam o saber-fazer doméstico e estavam 

alinhados a concepções tradicionais de feminilidades vigentes na época. Dessa forma, esta 

pesquisa visa refletir sobre o curso feminino de Corte e Costura entre os anos de 1943 e 1969, 

período em que ele vigorou na instituição. 

No início da década de 1940, Curitiba contava com aproximadamente 150 mil 

habitantes distribuídos por duas dezenas de bairros1. A cidade já possuía algumas edificações 

importantes como o Passeio Público, o Museu Paranaense, o Cassino Ahú, o Country Club, o 

Clube Curitibano, a Universidade Federal do Paraná, a Escola Técnica de Curitiba, além de 

fábricas e organizações de assistência social. Tais construções e espaços qualificavam a capital, 

                                                           
1 Entre os bairros que faziam parte da capital paranaense estavam: Passeio Público, General Carneiro, Belém, 

Nossa Senhora da Luz, Presidente Taunay, Santa Terezinha, Seminário, Glória, Prado, Marumbi, São Lourenço, 

São Casemiro do Taboão, Bacacheri, Guabirotuba, Portão, Vila Guaíra e Alto Cajuru. A região periférica era 

composta pelos distritos de Campo Comprido, Colombo, Santa Felicidade, Tamandaré e Umbará. Os dados sobre 

Curitiba foram obtidos pela pesquisadora Roseli Boschilia a partir da consulta em periódicos curitibanos existentes 

entre as décadas de 1940 e 1960, bem como por depoimentos de narradoras e narradores que residiram na capital 

paranaense nesse período. Ver: BOSCHILIA, Roseli. Entre fitas, bolachas e caixas de fósforos: a mulher no 

espaço fabril curitibano (1940-1960). Curitiba: Artes e Textos, 2010. 
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segundo os jornais paranaenses, como a “Cidade Sorriso, moderna e confortável” 

(BOSCHILIA, 2010). 

Nesse ínterim, a capital paranaense vivenciava um intenso processo de urbanização e 

industrialização. Grupos isolados ou famílias inteiras vinham das zonas rurais do interior do 

Paraná e de estados vizinhos almejando melhores condições de vida por meio de trabalho, 

moradia, assistência de saúde e educação. Desse modo, na década de 1940, Curitiba contava 

com cerca de doze mil operários ligados ao ramo industrial sendo, desse total, 11,5% mulheres 

que trabalhavam em fábricas na área têxtil, alimentícia, de couros, de fitas, de cigarros, entre 

outros setores (BOSCHILIA, 2010). 

Durante a semana, as ruas da cidade eram ocupadas por homens e mulheres que se 

dirigiam ao trabalho ou à escola. A maioria dessas pessoas trilhava o caminho a pé ou fazia uso 

da bicicleta. Entretanto, no caso de distâncias maiores a serem percorridas ou da região onde se 

residia, era possível utilizar como meio de transporte o bonde ou ônibus. Na década de 1940, 

existiam as seguintes linhas de bonde em Curitiba: Portão, Juvevê, Bacacheri, Siqueira 

Campos/Seminário, Trajano Reis/Asilo, Guabirotuba e Água Verde. Quanto aos ônibus, 

existiam cerca de seis linhas das quais a maior parte saía da Praça Tiradentes (BOSCHILIA, 

2010). 

Já na década de 1950, apesar do esforço de autoridades e de determinados grupos 

sociais em promover a imagem de uma “cidade moderna, acolhedora e civilizada, a população 

curitibana começava a viver um momento particular, no qual o verso e o reverso do progresso 

eram cada vez mais evidentes” (BOSCHILIA, 2010, p. 37). Todos os dias, enormes filas de 

pessoas se formavam nos diversos pontos de ônibus e bondes que Curitiba já dispunha. O 

constante vai e vem dos pedestres nas praças Tiradentes e Zacarias e o elevado número de 

automóveis em trânsito eram reflexo dos novos tempos na capital paranaense. Além disso, a 

presença de um centro comercial, as construções de “arranha-céus” e o crescente aumento do 

número de bairros davam à cidade características de metrópole. Conforme o cronista curitibano 

Evaristo Biscaia2 (1996, p. 37) relembra, essas eram as “consequências do progresso. O sossego 

dos curitibanos desapareceu. Temos que nos conformar com a maioridade de Curitiba”. 

A Figura 1 é um registro fotográfico de 1952, em que aparecem as esquinas da Avenida 

Marechal Floriano Peixoto com a rua Cândido Lopes. As duas ruas contornam parte da Praça 

                                                           
2 Em seu livro “Coisas da cidade: crônicas”, o cronista curitibano Evaristo Biscaia aborda as transformações pelas 

quais Curitiba passou entre as décadas de 1940 e 1950. Dessa forma, os textos desse autor nos permitem passear 

pelos bairros da capital paranaense e por suas peculiaridades. Ver: BISCAIA, Evaristo. Coisas da cidade: 

crônicas. Curitiba: Fundação Cultural, 1996. 
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Tiradentes. Na imagem, podemos observar alguns veículos, pedestres transitando, além de lojas 

comerciais como a “Pernambucanas” e a “Drogaria Minerva”, ambas localizadas do lado 

esquerdo da fotografia. É possível também perceber uma quantidade significativa de prédios e 

“arranha-céus” que já tomavam conta do centro de Curitiba. 

 

Figura 1 – Registro de parte da rua que dá acesso à Praça Tiradentes. Curitiba, 1952. 

 
Fonte: Coleção Ieda Kulh de Oliveira (2018). 

 

O cotidiano no espaço urbano abrangia determinados hábitos que caracterizavam o 

povo curitibano. A ida à missa ou ao culto dominical, por exemplo, era um costume realizado 

semanalmente por grande parte da população. Desse modo, homens e mulheres iam à igreja 

trajando suas melhores roupas de passeio. Terminada a missa, as pessoas encaminhavam-se 

para seus lares a fim de cumprir o restante do ritual de domingo, que incluía o almoço em 

família e programas habituais de acordo com cada faixa etária. Entre as principais atividades 

de lazer estavam: matinê, ida ao clube, visita a parentes e amigos próximos ou, simplesmente, 

o merecido descanso para enfrentar a rotina de trabalho ou de estudos da semana seguinte 

(BOSCHILIA, 2010). 

A ida ao cinema, aliás, era uma atividade bastante apreciada pela população curitibana, 

independentemente da classe social. Os homens chegavam nos cinemas vestindo, geralmente, 

terno e gravata. As mulheres, por sua vez, buscavam acompanhar a moda vigente por meio do 

uso de vestidos de cores claras, saias rodadas e abaixo dos joelhos ou, então, trajes mais sóbrios 

compostos por saia justa de cor escura, meia fina com costura e sapato de salto alto. Após as 
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sessões de cinema, era comum o footing3 na rua XV de Novembro, onde se praticava “o 

saudável exercício de ir e vir”. A prática do footing, possivelmente, não era realizada pelos/as 

moradores/as da periferia que, ao término do filme, precisavam sair rapidamente para alcançar 

o último ônibus ou necessitavam andar apressados/as de volta para casa porque no dia seguinte, 

muito cedo, o trabalho os/as aguardava. Além disso, embora fosse um espaço público, a Rua 

XV era frequentada “basicamente pela elite e exigia certo esmero no vestir. No início dos anos 

quarenta, nenhuma mulher, mesmo de classe média, circulava pela Rua Quinze sem estar 

trajando luvas e chapéu” (BOSCHILIA, 2010, p. 41). 

Cabe comentar que alguns fotógrafos registravam as cenas da cidade e os pedestres 

que transitavam ao longo da Rua XV de Novembro. Em entrevista que realizei com a ex-aluna 

Alciony Smaniotto, que fez parte da primeira turma do curso de Corte e Costura, ela lembrou 

um desses momentos em que, passeando pelo centro da cidade com uma amiga, foi fotografada 

nessa rua: “Eles tiravam foto em estúdio e na rua também. Na XV tirava muita foto instantânea, 

né? Olha essa aqui: eu estava passeando na XV com a Leoni, uma das minhas amigas lá da 

Escola Técnica de Curitiba. Estudamos juntas e, antes de casar, trabalhamos juntas também”4. 

 

Figura 2 – Alciony e Leoni num passeio pela Rua XV de Novembro. Curitiba, 1951. 

 
Fonte: Coleção Alciony Smaniotto (2016).  

                                                           
3 O footing era uma prática de sociabilidade que existia nas grandes cidades na primeira metade do século XX. 

Logo, moças e moços passeavam e “desfilavam” – trajados conforme a moda da época – numa das ruas principais 

da cidade, pavimentada com calçadas laterais e composta por lojas com vitrines, confeitarias, sorveterias e cinemas 

(GORBERG, 2013). 
4 Alciony Smaniotto estudou na Escola Técnica de Curitiba entre 1943 e 1945. Entrevista concedida à autora em 

11 de outubro de 2016.  
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No registro fotográfico (FIGURA 2) podemos visualizar, em primeiro plano, Alciony 

e sua amiga caminhando pela Rua XV. O ano era 1951 e fazia pouco tempo que Alciony casara. 

Logo, mesmo tendo a mesma idade que Leoni, podemos verificar diferenças na forma como as 

duas moças aparecem retratadas: enquanto Alciony usa cabelos presos, um colar e aparece 

trajando um vestido de mangas longas e acinturado, Leoni, que ainda era moça solteira, aparece 

com os cabelos levemente soltos, mais compridos e um vestido de mangas curtas e mais jovial 

de acordo com sua idade. Em segundo plano, podemos ver parte de uma loja de roupas e artigos 

femininos, além de alguns transeuntes passeando, conversando e observando as vitrines dos 

comércios. 

Além dos cinemas, outros espaços onde a juventude curitibana podia passar suas tardes 

de domingo eram os clubes e sociedades recreativas. Sendo assim, enquanto nos clubes mais 

elegantes e requintados desenrolavam-se os famosos chás dançantes, na periferia aconteciam 

as animadas domingueiras, frequentadas por jovens pertencentes a classes menos abastadas 

financeiramente. Já para quem não apreciava programas tão agitados como os bailes e as 

domingueiras, restavam como opção de lazer os encontros nas varandas, nos jardins ou até 

mesmo nas ruas, onde a vizinhança se reunia para conversar e jogar peteca. Durante o verão, 

muitas famílias faziam piqueniques nos parques e arredores da cidade ou participavam de 

rápidas excursões ao litoral paranaense. Já no inverno, aconteciam as populares festas juninas 

regadas a muita pipoca, milho e pinhão (BOSCHILIA, 2010).  

Em 1953, o estado do Paraná contava, no setor primário, com mais de 3 mil escolas 

isoladas e 204 grupos, além de 656 escolas municipais e mais de 200 escolas particulares. Com 

relação às instituições direcionadas para a formação de mulheres, as moças de famílias com 

melhor poder aquisitivo estudavam, em sua maioria, em colégios religiosos como o da Divina 

Providência, o Sion ou o Cajuru. Entre as instituições de ensino público que também ofereciam 

formação feminina estavam o Instituto de Educação, o Colégio Estadual do Paraná e a Escola 

Técnica de Curitiba, foco deste estudo (LINHARES, 1953). 

Considerando o contexto apresentado sobre a capital paranaense, vale ressaltar que, no 

caso da Escola Técnica de Curitiba, conforme explicitado, somente em 1943 a instituição abre 

espaço para também escolarizar meninas a partir da idealização do curso de Corte e Costura, 

cujo currículo baseava-se em conhecimentos que também valorizavam saberes relacionados 

com a domesticidade. Marinês Ribeiro dos Santos (2010, p. 28) esclarece que, tradicionalmente, 

o conceito de “doméstico” é definido em oposição à concepção de esfera pública e à noção de 

atividade produtiva, estas entendidas como masculinas por excelência. A autora esclarece que 

se “o público e a produção são valorados como arenas de ação”, por outro lado, “a esfera 
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doméstica e as práticas de consumo figuram como passivas, destinadas à reprodução”, sendo 

tal clivagem a base da noção de domesticidade. Além disso, Santos (2010, p. 29), apoiando-se 

nos argumentos de Hilde Heynen5 (2005), explica que, especialmente a partir do final do século 

XIX, os discursos sobre a domesticidade prescreviam uma série de normas para a vida em 

família como orientações sobre os cuidados com o corpo e a saúde, exigências de limpeza e 

higiene, maneiras apropriadas de preparar a comida e cuidar das roupas, além de sugestões 

sobre a configuração do espaço da casa, o que incluía a decoração doméstica. Sendo assim, 

entendo, neste trabalho, que a domesticidade se configura no curso de Corte e Costura a partir 

dos aprendizados que poderiam ser realizados ou associados ao ambiente doméstico. 

Sobre esse tipo de conhecimento para meninas nas escolas, cabe comentar que, em 

meados do século XX, a educação feminina torna-se cada vez mais valorizada e relevante por 

contribuir para o “progresso” brasileiro, visto que somente mulheres com educação intelectual, 

civil, moral e doméstica adequada seriam capazes de cuidar, educar e moldar o “caráter dos 

futuros cidadãos” do país. Dessa forma, à medida que educadores/as e membros do governo 

brasileiro elaboravam as políticas educacionais, ficava evidente que as premissas em torno da 

educação feminina “moderna” se pautavam em transformar o conjunto de habilidades, 

conhecimentos e atitudes do “fazer doméstico” em “saberes escolares”.  

Para ingressar na Escola Técnica, as meninas deveriam ter formação escolar primária 

e realizar um teste de admissão. O curso de Corte e Costura contava com aulas em tempo 

integral, sendo o período da manhã destinado para o ensino de disciplinas relacionadas à 

“cultura geral” e o período da tarde reservado para as disciplinas denominadas “cultura técnica” 

e para o ensino das práticas educativas de Economia Doméstica, Educação Física e Canto 

Orfeônico. 

Torna-se pertinente ressaltar que o curso de Corte e Costura foi criado para mulheres 

e, aparentemente, para as moças das classes trabalhadoras, o que evidencia e justifica seu caráter 

profissionalizante. Contudo, de acordo com Louro e Meyer (1993), os cursos femininos eram 

pensados e geridos a partir do imaginário dos grupos dominantes e, consequentemente, 

baseados em valores relacionados ao ideário das classes médias. Na década de 1940, a “mulher 

ideal” das camadas médias era definida partir da dedicação às atividades domésticas, do cuidado 

com a família e de características entendidas como “próprias da feminilidade, como instinto 

materno, pureza, resignação e doçura” (PINSKY, 1997, p. 608).  

                                                           
5 HEYNEN, Hilde. Modernity and Domesticity: tensions and contradictions. In: HEYNEN, Hilde; BAYDAR, 

Gülsüm (eds.). Negotiating Domesticity: spatial productions of gender in modern architecture. UK, Abingdon: 

Routledge, 2005, p. 1-29. 
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Sob este prisma, uma questão instigou o desenvolvimento da presente pesquisa: Que 

tipos de práticas atreladas à domesticidade eram ensinadas e legitimadas no curso ginasial 

industrial de Corte e Costura na Escola Técnica de Curitiba entre as décadas de 1940 e 1960? 

Tendo em vista esse questionamento, interessou-me perceber quais as práticas sociais, os 

artefatos envolvidos nessa formação, bem como os espaços escolares frequentados e que 

contribuíam na constituição social dessas meninas. Também busquei compreender para quê e 

onde, possivelmente, as estudantes aplicariam os conhecimentos adquiridos, visto que os 

conteúdos técnicos valorizavam, sobretudo, a domesticidade.  

Dessa forma, proponho como objetivo geral norteador deste estudo investigar as 

práticas sociais, os espaços escolares e os artefatos associados à formação de mulheres no curso 

de Corte e Costura a partir da sua imbricação com a domesticidade. 

A realização desta pesquisa requereu o esforço do diálogo interdisciplinar que, neste 

trabalho, foi sendo construído com o intuito de problematizar categorias e conceitos necessários 

para a compreensão do objeto de pesquisa. Logo, foi necessário recorrer aos aportes teóricos da 

História, da Educação Técnica, dos Estudos Culturais, dos Estudos de Gênero, além dos 

Estudos em Design.  

Como objetivos específicos e pertinentes para o desenvolvimento da pesquisa 

relacionam-se: 

 Compreender o contexto histórico da sociedade brasileira e o ensino técnico feminino entre 

as décadas de 1940 e 1960. 

 Identificar e analisar as pedagogias de gênero mediadas pelas práticas educativas do curso 

de Corte e Costura da Escola Técnica de Curitiba. 

 Identificar e analisar os tipos de feminilidades legitimados no curso de Corte e Costura e a 

sua imbricação com identidades sociais normativas. 

 Relacionar as análises das práticas sociais, espaços escolares e artefatos do curso de Corte e 

Costura com os Estudos em Design e Cultura Material. 

É possível que os conhecimentos ministrados às alunas pela Escola Técnica 

influenciassem a constituição de subjetividades de gênero, especialmente no que diz respeito à 

construção e legitimação de tipos de feminilidades hegemônicos e em voga na sociedade 

brasileira da época. Desse modo, compreendo, neste trabalho, a Escola Técnica de Curitiba 

como uma instituição que baseava a formação das alunas de Corte e Costura a partir de 

ensinamentos atrelados a pedagogias de gênero. Isto, porque ao ensinar, instruir e propor 

conhecimentos, saberes e valores divulgando modos “ideais” de ser e viver no âmbito familiar 

e na sociedade, a instituição adquiria também uma postura normativa. Segundo Louro (1998), 
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as instituições sociais como a escola, a igreja e o Estado, por exemplo, fazem investimentos ao 

reiterar identidades e práticas hegemônicas, disciplinando e condicionando os indivíduos. Logo, 

a escola poderia influenciar a forma como as alunas se autopercebiam e se relacionavam com 

suas famílias, bem como com a sociedade. 

No caso específico de identidades de gênero, utilizo a abordagem de Louro (1999), 

que percebe o gênero como constituinte da identidade dos sujeitos. De acordo com essa autora, 

as identidades de gênero continuamente se constróem e se transformam. Por isso, nas relações 

sociais, que sempre são atravessadas por diferentes representações, práticas e discursos, “os 

sujeitos vão se construindo como masculinos e femininos, arranjando e desarranjando seus 

lugares sociais, suas disposições, suas formas de ser e estar no mundo” (LOURO, 1999, p. 28). 

 Torna-se pertinente salientar que os artefatos assumem uma importante função na 

constituição dos sujeitos. Conforme Santos (2005) argumenta, os artefatos traduzem valores e 

comportamentos que são construídos socialmente e medeiam o relacionamento entre as 

pessoas. Para essa autora, eles funcionam como mediadores das transformações socioculturais, 

políticas, econômicas e tecnológicas, podendo assumir valores de um determinado lugar e 

período. A interpretação dos possíveis significados dos artefatos contribui não apenas para a 

sua compreensão, mas, também, para o entendimento do contexto no qual estão inseridos e dos 

pensamentos que as pessoas trazem sobre o mundo. As alunas do curso de Corte e Costura 

tinham contato com uma variedade de artefatos relacionados aos saberes e práticas ministrados 

no curso, tais como: materiais de desenho, ferramentas relacionadas à corte, costura e bordado, 

vestimentas produzidas pelas estudantes, utensílios domésticos, eletrodomésticos, artefatos de 

decoração, entre outros. Ao se apropriarem desses artefatos e das práticas a eles relacionadas, 

as estudantes também poderiam estar se constituindo como sujeitos de acordo com os valores 

e os ditames vigentes da época. 

Neste trabalho, compreendo que da mesma forma que a sociedade é entrelaçada pela 

tecnologia, ela também influencia a produção, a circulação e o uso dessas tecnologias. A 

tecnologia pode ser entendida, então, como um processo envolvido nas relações entre as pessoas 

e os artefatos. Isso implica, segundo Queluz e Silva (2013, p. 243) “estudar o modo como a 

sociedade se organiza para produzir, consumir, usar, imaginar e representar a tecnologia, ou os 

artefatos tecnológicos”. Assim, as transformações tecnológicas integram-se às dinâmicas da 

vida num processo de via de mão dupla, no qual tecnologia e sociedade são mutuamente 

constituídas. 

Tendo em vista a linha de pesquisa “Mediações e Culturas”, do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia e Sociedade, observa-se que existem diferentes interações entre o 
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ser humano, a sociedade e a tecnologia. Isto, porque as tecnologias são produções humanas 

imersas nas relações sociais e culturais que orientam a criação, o desenvolvimento e o consumo 

de artefatos (CARVALHO, 2006). Desse modo, a realização deste trabalho permitiu o estudo 

das inter-relações existentes entre identidade, cultura e artefatos por meio da análise das 

pedagogias de gênero mediadas e ensinadas no curso de Corte e Costura na Escola Técnica de 

Curitiba entre as décadas de 1940 e 1960. 

As principais motivações para realizar este estudo partiram, especialmente, da 

pesquisa que realizei durante o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e 

Sociedade, no qual investiguei as associações entre tecnologias do lar e tipos de feminilidades 

representados na revista Casa & Jardim entre os anos de 1950 e 1960. Compreendendo a revista 

como uma mídia de pedagogias de gênero, busquei analisar os discursos textuais e imagéticos 

que contribuíam para a construção da representação da “dona de casa ideal” no periódico. No 

decorrer da pesquisa de mestrado, percebi que os assuntos relacionados à domesticidade, 

tecnologias do lar, feminilidades e cultura material, além de instigarem minha curiosidade, 

despertaram em mim uma grande motivação e interesse no desenvolvimento de estudos futuros 

que envolvessem tais temáticas. Dessa forma, quando tomei conhecimento de que a Escola 

Técnica de Curitiba, nos anos 1940, ofertava o curso de Corte e Costura direcionado, 

exclusivamente, para a formação de mulheres e que os conteúdos privilegiados nessa formação 

estavam, majoritariamente, imbricados com domesticidade, percebi que ali havia uma 

oportunidade de pesquisa a ser explorada. A partir dessa descoberta, várias indagações 

surgiram: Se nos 1940 havia um curso para mulheres na Escola Técnica, onde estariam 

localizados os documentos textuais e/ou imagéticos que comprovavam a existência de tal curso? 

Quais eram as práticas e ensinamentos ministrados e baseados em quais premissas? O curso foi 

criado para formar que tipos de mulheres? Quem eram essas mulheres que ingressaram como 

estudantes em uma escola – até então – predominantemente masculina? Percebi que pesquisar 

o curso de Corte e Costura me possibilitaria estudar as temáticas que tanto me fascinaram ao 

longo do mestrado, mas, sobretudo, viabilizaria a oportunidade de documentar e compreender 

valiosas informações sobre a cultura material do passado. Além disso, outra grande motivação 

foi o fato de também ter estudado nessa instituição desde o ensino médio, o que me possibilitou 

criar um grande vínculo com o lugar e as pessoas que conheci e que contribuíram para também 

me constituir como sujeito. Sendo assim, realizar essa pesquisa sobre e no local onde me senti 

acolhida há tanto tempo seria uma maneira de contribuir com a história da instituição. 

Considerando as motivações mencionadas, posso afirmar que o estímulo maior foi a relação de 

afeto que desenvolvi tanto como aluna quanto como pesquisadora. Afinal, como disse Martín-
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Barbero (2002, p. 25) citando Gramsci: “só investigamos de verdade o que nos afeta, e afetar 

vem de afeto”. 

Como procedimento metodológico para a realização desta pesquisa, utilizei a análise 

de documentos textuais e imagéticos e de fontes orais com o objetivo de perceber as 

especificidades de cada tipo de documento e a forma como um poderia favorecer e enriquecer 

a análise do outro. Além disso, muitas lacunas puderam ser resolvidas a partir das entrevistas 

com as narradoras.  

O levantamento de dados foi efetivado a partir da consulta de documentos disponíveis 

no acervo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, distribuídos no NUDHI – Núcleo 

de Documentação Histórica – e no Arquivo Geral da Instituição. Sendo assim, os resultados 

apresentados nesta pesquisa partiram da análise do seguinte conjunto documental institucional: 

lista de alunas matriculadas entre os anos de 1943 a 1969; diários de classe; documentos formais 

da instituição; periódicos institucionais como a revista “Labor”, o jornal “O Técnico” e os 

“boletins da CBAI”; apostila “Corte e Costura, Bordados e Rendas: Sugestões para 

planejamento e organização de Oficinas” da CBAI; imagens fotográficas do curso e de ex-

alunas registradas entre as décadas de 1940 e 1960. 

Entre os materiais coletados, percebi a possibilidade de realizar este estudo a partir, 

especialmente, da análise de imagens fotográficas em diálogo com os demais documentos 

pesquisados. Dessa forma, examinei as imagens a partir da proposta teórico-metodológica de 

Ana Maria Mauad (2005), que entende a fotografia como uma mensagem que se organiza a 

partir de dois segmentos: expressão e conteúdo. O segmento “expressão” abrange escolhas 

técnicas e estéticas, enquanto o segmento “conteúdo” refere-se ao contexto social e cultural 

fotografado. Contudo, mesmo observados separadamente, ambos os segmentos se articulam 

constantemente no processo de produção de sentido da fotografia. 

No que tange às fontes orais, a partir de nomes de ex-alunas encontrados no Arquivo 

Geral, realizei uma busca na tentativa de encontra-las e, posteriormente, entrevista-las. Logo, a 

amostra da pesquisa de campo foi intencional com participantes que pudessem contribuir para 

esta pesquisa. Torna-se pertinente ressaltar que as entrevistas tiveram como objetivo construir 

lembranças e memórias da Escola Técnica e, especificamente, do curso de Corte e Costura a 

partir de sujeitos que experienciaram e vivenciaram meu objeto de estudo. Neste trabalho, 

entrevistei treze ex-alunas e uma ex-professora da instituição. 

Para a realização das entrevistas, utilizei o gênero de história oral temática. Sendo 

assim, a coleta de dados durante a pesquisa documental e sua prévia análise foi fundamental 

para que eu pudesse abordar e considerar questões relevantes na elaboração das entrevistas. O 
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protocolo de entrevista foi desenvolvido de maneira semiestruturada a partir de um roteiro que 

abrangia os dados pessoais, a formação escolar na instituição, os aspectos relacionados às 

disciplinas técnicas e a trajetória pessoal e profissional das narradoras. 

Como estratégia de pesquisa para as entrevistas orais, além do roteiro de entrevista, 

utilizei também algumas imagens fotográficas encontradas no Núcleo de Documentação 

Histórica. Assim, no decorrer das entrevistas, essas imagens, impressas, foram apresentadas 

como forma de construir memórias do lugar e/ou momento narrado. 

Busquei promover continuamente o diálogo entre a fundamentação teórica e as 

informações obtidas durante a pesquisa documental e as entrevistas. Portanto, a análise dos 

dados coletados encontra-se ao longo de todo este trabalho. A tese está organizada em cinco 

capítulos. São eles: 1) Capítulo metodológico; 2) Da Escola de Aprendizes Artífices do Paraná 

à Escola Técnica de Curitiba; 3) O curso de Corte e Costura na Escola Técnica de Curitiba; 4) 

Entre panelas, fogões e aventais: o ensino de Economia Doméstica no curso de Corte e Costura; 

5) Entre agulhas, desenhos e outras habilidades: o ensino de “Cultura Técnica” no curso de 

Corte e Costura. Cada capítulo foi planejado com o intuito de contemplar e dar conta dos 

objetivos específicos propostos e, consequentemente, buscar responder à problemática 

levantada. 

O primeiro capítulo foi reservado à descrição da metodologia adotada. Assim, 

esclareço o procedimento metodológico utilizado para a realização desta pesquisa, que 

englobou a análise de documentos textuais e imagéticos e de fontes orais. Também busquei 

problematizar dificuldades e possibilidades para a realização de pesquisas históricas sobre 

temas e práticas classificados como femininos. 

No segundo capítulo abordo o contexto no qual a Escola Técnica de Curitiba foi criada. 

Dessa forma, na primeira seção apresento as diretrizes que levaram à criação, em 1910, da 

Escola de Aprendizes Artífices do Paraná, cujo objetivo inicial era educar profissionalmente 

meninos carentes. Num segundo momento, problematizo aspectos sócio-políticos que 

contribuíram para a reformulação das normas de ensino industrial e que ocasionaram a inserção 

de um curso ginasial feminino na Escola Técnica de Curitiba a partir dos anos 1940. Na última 

seção, problematizo questões relacionadas à profissionalização feminina e à escolarização do 

doméstico em meados do século XX. 

No terceiro capítulo, abordo como era configurado o curso de Corte e Costura, cujo 

ensino refletia o consenso social sobre a moral e os bons costumes e calcava-se em aprendizados 

que valorizavam o saber-fazer doméstico. Desse modo, apresento o perfil socioeconômico das 

estudantes entrevistadas e como era a rotina escolar das garotas na instituição. 
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Os últimos capítulos foram organizados de modo a elencar e problematizar as práticas 

atreladas à domesticidade ministradas no curso de Corte e Costura. Dessa forma, o quarto 

capítulo trata, exclusivamente, da prática educativa de Economia Doméstica. Já o quinto 

capítulo aborda as disciplinas de “cultura técnica”, que abrangiam o ensino de Tecnologia e 

Prática de Costura e do Bordado, Artes Industriais e Desenho.  

Vale ressaltar que, por conta da dimensão e complexidade do assunto, seria temerário 

e, talvez, pretencioso, tentar cobrir e solucionar todas as suas lacunas. Sendo assim, busquei 

responder a problemática levantada a partir dos materiais que encontrei disponíveis e dos relatos 

de algumas narradoras. Depoimentos estes que revelaram aspectos significativos de práticas 

aprendidas e vivenciadas por mulheres que não foram apenas testemunhas, mas também e, 

principalmente, protagonistas de parte da história das mulheres na Escola Técnica de Curitiba. 

Conforme Mary Del Priore (2004, p. 7) argumenta, pesquisar a história das mulheres serve, 

acima de tudo, “para fazê-las existir, viver e ser”. Além disso, conhecer a história das mulheres 

brasileiras “significa apresentar fatos pertinentes, ideias, perspectivas não apenas para 

especialistas de várias ciências [...], como também para qualquer pessoa que reflita sobre o 

mundo contemporâneo, ou procure nele interferir” (DEL PRIORE, 2004, p. 7). Logo, essa 

pesquisa possibilitou conhecer quais práticas entendidas como femininas estavam em jogo na 

formação das primeiras estudantes mulheres da Escola Técnica de Curitiba, como também 

viabilizou a compreensão do que era ser mulher pertencente a uma determinada classe social 

numa época de transformações, mas, sobretudo, de permanências. 
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1 CAPÍTULO METODOLÓGICO 

 

 

O delineamento desta pesquisa contou com um amplo levantamento de dados. Dessa 

forma, mostrou-se significativa a criação de um capítulo que abordasse o procedimento 

metodológico adotado, bem como os caminhos trilhados ao longo de toda a coleta de dados. 

Primeiramente, procuro esclarecer a metodologia empregada, que seguiu uma 

abordagem qualitativa de natureza interpretativa. Na sequência, apresento o procedimento 

metodológico escolhido, que englobou a análise de documentos textuais e imagéticos, bem 

como de fontes orais. Por fim, descrevo a estratégia de pesquisa adotada durante o levantamento 

de dados, que foi realizado, especialmente, no Arquivo Geral e no Núcleo de Documentação 

Histórica da Instituição – NUDHI.  

Torna-se pertinente comentar que a coleta de informações não aconteceu linearmente. 

Foram realizadas várias visitas tanto ao Arquivo Geral quanto ao NUDHI com o intuito de 

assimilar onde eram os espaços escolares6 frequentados pelas alunas de Corte e Costura, bem 

como compreender como se davam as práticas sociais relacionadas à domesticidade. Algumas 

entrevistas também foram realizadas mais de uma vez com a mesma pessoa com o intuito de 

interpretar e reforçar o entendimento de algumas questões que pareciam pertinentes para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

1.1 NATUREZA DA PESQUISA E SELEÇÃO DO MÉTODO 

 

 

Conforme Herivelto Moreira e Luiz Gonzaga Caleffe (2006) argumentam, toda 

pesquisa se inicia com uma dúvida, inquietação ou problema, sendo sustentada por alguns 

pressupostos básicos. Segundo esses autores, as pesquisas podem apresentar vários 

delineamentos e diferentes formas de serem realizadas. Por isso, o “planejamento da pesquisa 

é muito importante pois determinará o que pesquisar, como coletar os dados e como analisa-

los” (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 21). 

Neste trabalho, conforme mencionado anteriormente, pretendo investigar que tipos de 

práticas atreladas à domesticidade eram ensinadas e legitimadas no curso ginasial de Corte e 

                                                           
6 Uma das entrevistas foi realizada na própria instituição. Assim, caminhando pela escola junto com a pesquisadora, 

a entrevistada foi apontando salas e lugares onde há mais de 50 anos as meninas de Corte e Costura frequentavam, 

estudavam e aprendiam práticas relacionadas à domesticidade. 
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Costura na Escola Técnica de Curitiba entre as décadas de 1940 e 1960. Tendo em vista essa 

questão, busquei definir a metodologia e, consequentemente, os parâmetros que nortearam o 

procedimento da pesquisa. 

A metodologia adotada seguiu uma abordagem qualitativa, de natureza interpretativa. 

Moreira e Caleffe (2006, p. 61) esclarecem que a abordagem qualitativa tem como propósito 

descrever e “interpretar o fenômeno do mundo em uma tentativa de compartilhar significados 

com outros”. Corroborando o pensamento destes autores, Martin Bauer e George Gaskell 

(2003) ressaltam que esse tipo de abordagem lida com interpretações das realidades sociais. 

Sendo assim, compreendo que esta pesquisa se alinha a esse modo de interpelação ao procurar 

examinar e analisar as práticas sociais, os espaços e os artefatos que permeavam e contribuíam 

para a formação de mulheres numa Escola Técnica. 

De acordo com Jean-Pierre Deslauriers e Michèle Kérisit (2014, p. 137), à medida em 

que progride o trabalho simultâneo de coleta e análise de dados, “o objeto de pesquisa vai se 

especificando e as questões se tornam mais seletivas”, possibilitando ao/à pesquisador/a 

elaborar uma explicação provisória que será gradualmente consolidada. Dessa forma, é possível 

“que os postulados mais interessantes apareçam mais tarde, durante a coleta de dados, com a 

condição de que o pesquisador trabalhe seus dados, manipule-os, conheça-os, analise-os, e 

combine trabalho prático de coleta-tratamento-análise dos dados e reflexão teórica” 

(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2014, p. 138). 

A partir de tais considerações, o procedimento metodológico para a realização desta 

pesquisa englobou a análise de documentos textuais e imagéticos e de fontes orais. Segundo a 

pesquisadora em educação Nadia Gaiofatto Gonçalves (2008), a escola produz em seu cotidiano 

vários tipos de registros relacionados ao funcionamento, organização e controle das atividades 

institucionais. Ademais, pode-se encontrar no arquivo escolar “outros tipos de documentos que 

excedem a determinação legal, como fotografias, jornais produzidos pela escola, cadernos de 

alunos, recortes de jornais com matérias referentes à instituição, bilhetes, entre outros” 

(GONÇALVES, 2008, p. 74). Tais documentos registram e constituem a cultura material 

escolar, sendo “testemunhos da vida institucional, da sua cultura e memória, com as 

particularidades da escola que os produziu” (GONÇALVES, 2008, p. 74). Em consonância com 

essa linha de pensamento, torna-se pertinente comentar que entendo por documentos as atas, 

certificados, boletins, diários de classe, imagens fotográficas, periódicos e demais evidências 

materiais que possam auxiliar no entendimento de como aconteciam as práticas sociais atreladas 

à domesticidade no curso de Corte e Costura. 
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Adalson Nascimento (2013) considera que a história da educação, antes restrita à 

pesquisa em fontes oficiais escritas, como relatórios e programas de ensino, passou por uma 

“revolução documental”, visto que: 

 

Os novos temas, objetos e sujeitos históricos investigados exigiram a ampliação do 

repertório documental. O conceito de documento ampliou-se. Efetivamente, 

qualquer registro ou vestígio passou a ser considerado como fonte, inclusive as 

memórias dos sujeitos, depoimentos com grande potencialidade para os estudos 

sobre o cotidiano escolar. O alargamento do conceito de fonte documental foi 

acompanhado pela renovação do uso das tradicionais fontes de arquivo 

(NASCIMENTO, 2013, p. 33).  

 

Logo, é possível compreender que as fontes documentais, antes restritas ao texto 

escrito, passaram por um processo de ressignificação e diversificação que ampliou o 

entendimento acerca da expressão “repertório documental”. Nascimento e Chamon (2013, p. 

10) explicam que essa “renovação teórico-metodológica” acerca da utilização e incorporação 

de diferentes tipologias documentais desencadeou “novos significados para as fontes de arquivo 

no processo de produção do conhecimento sobre o passado da escola e de seus sujeitos”. Dessa 

maneira, proponho a utilização de fontes distintas – textuais, imagéticas e orais – como forma 

de contemplar uma visão ampliada do campo estudado buscando estabelecer um diálogo entre 

os aspectos levantados pela documentação consultada e pelas entrevistas realizadas com o 

intuito de perceber, respectivamente, as especificidades de cada tipo de documento e a forma 

como um pode enriquecer a análise do outro. 

A seguir, apresento a estratégia de pesquisa adotada a partir do levantamento de dados 

e da verificação de um conjunto documental. 

 

 

1.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 

O levantamento de dados foi feito a partir da consulta de documentos disponíveis no 

acervo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, distribuídos no NUDHI – Núcleo de 

Documentação Histórica – e no Arquivo Geral da Instituição. Moreira e Caleffe (2006) 

salientam que a fonte de coleta de dados na pesquisa documental está restrita a documentos, 

escritos ou não, e pode ser realizada em bibliotecas, centros de pesquisa ou em locais que sirvam 

de fonte de informação para o levantamento de dados. Além disso, uma questão importante 

apontada por Carlos Bacellar (2005, p. 68) na pesquisa documental diz respeito ao/à 
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pesquisador/a, que deve “buscar perceber a qualidade das informações que ela pode ou não nos 

fornecer, de acordo com a problemática de cada pesquisa”.  

Entre minhas inquietações iniciais estava o fato de desconhecer quantas mulheres 

estudaram na Escola Técnica entre as décadas de 1940 e 1960. Afinal, para investigar as práticas 

relacionadas ao espaço doméstico ensinadas e legitimadas no curso de Corte e Costura, era 

importante considerar quantas alunas passaram pela escola nesse período e quem eram essas 

meninas. Dessa forma, busquei, primeiramente, descobrir quantas mulheres estudaram na 

instituição e fizeram o curso de Corte e Costura entre os anos de 1943 e 1969.  

Conforme Deslauriers e Kérisit (2014, p. 149) argumentam, o procedimento realizado 

na coleta de dados “obriga o pesquisador a vasculhar sistematicamente o campo de investigação 

para construir seu objeto. Esse movimento de vai e vem ritma a cronologia do ato de pesquisa 

e constitui uma das principais características da pesquisa qualitativa”. Levando em 

consideração tal perspectiva, o objeto de pesquisa foi sendo construído à medida em que 

acontecia o contato com o campo e com os dados coletados. 

 

 

1.2.1 Conjunto Documental Institucional 

 

 

A primeira etapa da investigação foi realizada no Arquivo Geral da Instituição, 

localizado no terceiro andar da biblioteca. Esse setor é responsável por parte da documentação 

relacionada ao registro de vida escolar e acadêmica de alunos/as e ex-alunos/as. Também 

abriga parte da documentação referente ao registro de vida funcional dos/as trabalhadores/as 

e ex-trabalhadores/as da instituição, além de resguardar parte da documentação geral como 

atas e correspondências. Para ter acesso aos documentos deste setor, foi necessário formalizar 

a pesquisa por meio de uma declaração emitida pelo Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia (PPGTE) juntamente com um requerimento encaminhado à secretaria geral 

(DERAC) da Universidade, tendo em vista os objetivos e a justificativa para a realização da 

pesquisa neste setor. 

Após o cumprimento de todos os trâmites necessários, dei início à pesquisa 

consultando a documentação disponível no Arquivo Geral. Os materiais referentes ao período 
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estudado encontravam-se organizados cronologicamente e microfilmados7. Cada aluno/a 

possuía, geralmente, a seguinte sequência de documentos (FIGURA 3): 1) ficha de identificação 

contendo o nome do curso, nome completo do/a aluno/a, filiação, nacionalidade dos pais, data 

e local de nascimento, endereço e data de matrícula; 2) certidão de nascimento do/a estudante; 

3) boletim com a nota do exame de admissão e notas de disciplinas cursadas durante o curso; 

4) boletins de promoção referentes à aprovação em cada ano; 5) boletim/s de penalidade com a 

data e a descrição da falta cometida pelo/a aluno/a, caso houvesse descumprimento de alguma 

norma da escola; 6) carta de solicitação de devolução de documentos, caso houvesse desistência 

do curso.  

 

Figura 3 – Exemplos de documentos de ex-aluna (da esquerda para a direita): ficha de identificação, boletim 

de notas, boletim de promoção e boletim de penalidade8. 

 
Fonte: Arquivo Geral da Instituição.  

 

Como forma de sistematizar as informações coletadas, optei por registrar os dados 

mais significativos de cada estudante, a saber: nome completo, data de nascimento e ano de 

ingresso na instituição9. Esses dados foram organizados em tabelas (FIGURA 4) como forma 

                                                           
7 Foram analisados 29 microfilmes referentes aos anos de 1943 a 1969. Cada filme comportava cerca de 350 slides. 

Os filmes ficavam armazenados em caixas dispostas num arquivo. Cada caixa apresentava a denominação “CEFET 

– Pastas de alunos” e continha as seguintes informações: número do filme e número da sequência de slides. Vale 

ressaltar que um único microfilme continha documentos de alunos/as de diferentes cursos. Dessa forma, verifiquei 

todos os slides de cada microfilme para que nenhum nome de ex-aluna passasse desapercebido.  
8 Buscando preservar a identidade da ex-aluna e compreendendo que estes documentos podem ser entendidos 

como pessoais, a identificação com o nome foi removida.    
9 Torna-se relevante comentar que, mesmo tendo a aprovação para observar os microfilmes, não foi permitido que 

o material fosse fotografado ou fotocopiado por se tratar de documentos considerados pessoais. Assim, as 

informações presentes nos microfilmes foram coletadas manualmente em um caderno. Posteriormente, os dados 

coletados foram digitalizados e organizados em tabelas, conforme mostra a Figura 4. 
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de facilitar a visualização e o seu acesso. Como, posteriormente, havia o objetivo de encontrar 

e entrevistar algumas ex-alunas, criei uma quarta coluna denominada “pesquisa atualmente”. À 

medida em que a busca pelas ex-alunas acontecia, padronizei essa coluna da seguinte forma:  N 

= nenhuma informação disponível; F = faleceu; V = viva; VC = viva e entrei em contato; E = 

entrevistada. Essa classificação permitiu um maior controle dos dados investigados e do que 

ainda faltava ou poderia ser averiguado. 

 

Figura 4 – Lista de ex-alunas do curso de Corte e Costura. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em documentos do Arquivo Geral da Instituição (2016).  

 

Entre os anos de 1943 e 1969, foram contabilizadas 1929 mulheres que estudaram 

Corte e Costura10. Vale ressaltar que esse valor diz respeito ao número de alunas que 

ingressaram na Escola Técnica de Curitiba a partir do ano de 1943 e não, necessariamente, ao 

número de mulheres que concluíram os cursos. É importante considerar essa questão porque, 

                                                           
10 Inicialmente, planejei investigar todos os cursos que abarcavam a formação de mulheres na Escola Técnica de 

Curitiba entre as décadas de 1940 e 1960, o que também incluía o curso técnico de Decoração de Interiores a partir 

do ano de 1946. No entanto, conforme a pesquisa prosseguia e o levantamento de dados ganhava corpo, optei por 

delimitar o recorte de análise apenas no curso de Corte e Costura, principalmente, devido as seguintes questões: 

1) o material coletado sobre o curso de Corte e Costura já era extenso o suficiente para viabilizar uma ampla e 

detalhada pesquisa; 2) o curso de Corte e Costura foi o primeiro curso direcionado especificamente para a formação 

de mulheres na Escola Técnica de Curitiba; 3) os aspectos relacionados à domesticidade estavam intrinsecamente 

relacionados ao curso de Corte e Costura; 4) o NUDHI possuía apenas algumas imagens fotográficas e poucos 

materiais relacionados ao curso de Decoração de Interiores. Vale ressaltar, no entanto, que essa decisão foi tomada 

após a averiguação dos dados coletados. Logo, durante todo o levantamento, busquei e juntei informações e 

materiais tanto sobre o curso de Corte e Costura quanto sobre o de Decoração de Interiores.  
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especialmente nos cursos industriais ginasiais, havia uma taxa considerável de evasão por parte 

de alunas e alunos. De acordo com Mario Lopes Amorim (2004), a evasão escolar verificada 

na Escola Técnica na década de 1940 era um ponto que chamava bastante a atenção: em relação 

ao curso feminino de Corte e Costura, das 56 alunas que iniciaram o curso em 1945, 11 haviam 

abandonado e 10 haviam trancado o curso até o final do primeiro ano. Este quadro pode ser 

justificado, segundo Amorim (2004), tanto no âmbito do cotidiano escolar, dado “o rigor 

utilizado nas avaliações escolares”, quanto em relação à situação social dos/as estudantes, visto 

que o problema, por vezes, “residia nas necessidades dos alunos em buscarem recursos para sua 

sobrevivência e a de seus familiares, o que os levava a abandonarem seus respectivos cursos 

pelo caminho” (AMORIM, 2004, p. 108). 

Ao longo da pesquisa percebi também que muitas alunas que cursaram Corte e Costura 

deram continuidade aos seus estudos na instituição frequentando, posteriormente, o curso 

técnico de Decoração de Interiores. Dessa forma, entre 1943 e 1969, contabilizei o total de 97 

estudantes que cursaram Decoração de Interiores, sendo 79 mulheres e 18 homens. 

Com relação às alunas de Corte e Costura, chamou-me a atenção o número levantado 

de 1929 mulheres que frequentaram a instituição no intervalo de 26 anos, o que me fez refletir 

que já na década de 1940 havia uma quantidade significativa de meninas – ou famílias – 

interessadas na formação profissional de Corte e Costura em Curitiba. Dessa forma, minha 

pergunta de pesquisa vem novamente à tona: se havia uma procura considerável pelo ensino 

feminino de Corte e Costura, que tipos de práticas eram ensinadas e legitimadas no curso? Quais 

eram os espaços e os artefatos envolvidos nessa formação? No que eram pautados e onde, 

possivelmente, as alunas aplicariam os conteúdos e experiências vivenciadas na escola? Estes 

são alguns questionamentos que busquei problematizar ao longo deste estudo. 

Voltando às pesquisas no Arquivo Geral da Instituição, além das informações de ex-

alunas disponíveis em microfilmes, também encontrei diários de classe de professoras e 

professores da Escola Técnica (FIGURA 5). Esses registros encontravam-se disponibilizados 

em caixas de arquivo organizadas, respectivamente, por ano e mês a partir de 196211. No 

entanto, torna-se relevante mencionar que uma mesma caixa continha diários de classe de 

diferentes cursos e séries. Sendo assim, inicialmente, separei as fichas relacionadas ao curso de 

Corte e organizando-as por série. Cabe dizer também que, em muitos anos, a relação de diários 

de classe não estava completa. 

 

                                                           
11 Os diários de classe estavam armazenados em caixas de arquivo com a seguinte denominação: “Arquivo Geral. 

Origem: Secretaria – documentos. Fichas de alunos: mês e ano”. 
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Figura 5 – Diários de classe do curso de Corte e Costura. Acima: frente do diário de classe da disciplina de 

Corte e Costura da 1ª série de 1962. Abaixo: verso dos diários de classe com a descrição de conteúdos 

referentes às disciplinas de Economia Doméstica e Tecnologia de Costura. 

 

Fonte: Arquivo Geral da Instituição.  

 

Assim, a segunda etapa da pesquisa consistiu na verificação, organização e captação 

de imagens por meio de fotografias digitais dos diários de classe das disciplinas do curso 

industrial ginasial de Corte e Costura. Estes documentos apresentavam na parte da frente: 1) 

curso; 2) nome da disciplina; 3) nome do/a professor/a responsável; 4) mês, ano e turma 

correspondentes; 5) lista com os nomes e presença dos/as alunos/as; 6) notas de trabalhos e 

provas realizadas. O verso da folha era composto pela descrição do conteúdo ministrado em 

sala de aula com a indicação de aula prática ou teórica. Nem todos/as os/as professores/as 

descreviam detalhadamente suas aulas nesses documentos, sendo que muitos diários de classe, 

inclusive, possuíam apenas as informações relacionadas à presença e notas de alunas e alunos.  

A partir do contato com esse material, o próximo passo foi organizar e transcrever os 

conteúdos das disciplinas técnicas com o intuito de averiguar quais eram os conhecimentos 

ensinados às estudantes. Torna-se relevante enfatizar que meu propósito não era o de aprofundar 

o entendimento em questões relacionadas às práticas de ensino na educação escolar, mas, isto 

sim, perceber no que concernia a formação das estudantes na Escola Técnica. Examinar os 
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diários de classe também contribuiu para que o roteiro das entrevistas orais fosse elaborado 

tendo em vista os conteúdos ministrados nos cursos.  

Concluídas as buscas e pesquisas no Arquivo Geral da Instituição, a próxima etapa da 

investigação foi realizada no Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. Organizado na 

década de 1990, o setor conta com um acervo que abrange o período desde a criação da Escola 

de Aprendizes Artífices até os dias vigentes. Encontra-se localizado, atualmente, no setor de 

Comunicação Social da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, situado no terceiro andar 

do prédio da Reitoria.   

Como a pesquisa já estava formalizada por meio de um requerimento realizado junto 

à secretaria, o acesso ao material disponível no NUDHI foi possibilitado com maior 

facilidade. Entre os materiais documentados encontram-se imagens fotográficas, periódicos 

publicados pela instituição, publicações referentes ao ensino industrial, livros de atas e 

relatórios, materiais publicitários e de divulgação, arquivos audiovisuais, além de documentos 

diversos organizados cronologicamente em caixas de arquivo. Dessa forma, pude acessar, 

examinar e fotografar diferentes tipologias documentais que possibilitaram compreender 

aspectos das práticas sociais atreladas à domesticidade no curso de Corte e Costura entre as 

décadas de 1940 e 1960. 

Sobre a diversidade de documentos criados e armazenados na instituição, Nádia 

Cuiabano Kunze (2013, p. 89) argumenta que “as instituições escolares produzem e, 

geralmente, acumulam uma variedade de registros que são essenciais ao conhecimento de seu 

passado, assim como do seu momento presente”. Logo, os elementos informativos das escolas 

resguardam indicadores de suas “particularidades, complexidades, competências, atribuições, 

finalidades, contradições, funcionamento, práticas, saberes, culturas, bem como das relações 

que são estabelecidas nos seus contextos interno e externo” (KUNZE, 2013, p. 89). 

Ao acessar os documentos do Núcleo de Documentação Histórica, encontrei algumas 

dificuldades no levantamento de dados. Isto, porque apesar da instituição concentrar seu acervo 

histórico reunido em um único lugar, este não possuía uma catalogação sobre quais e quantos 

materiais estavam resguardados neste espaço ou como eu poderia encontrar documentos 

relevantes para a pesquisa.  

Vale comentar que a sala do NUDHI é composta por alguns armários e arquivos, além 

de materiais dispostos em cantos ou espaços vagos. Dessa forma, mesmo sabendo que neste 

espaço existiam materiais ricos para análise, eu não sabia exatamente onde eles poderiam estar 

armazenados. Sendo assim, a seguir, procuro detalhar como aconteceu o delineamento da 

pesquisa neste ambiente e como fui encontrando materiais relevantes para este estudo. 
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A busca começou por dois armários que continham caixas de arquivos de documentos 

diversos12. Estas caixas armazenam documentos formais como livros de atas de reuniões, 

inventários de materiais comprados para uso nos cursos e nas demais dependências da escola, 

folhas de contratação e pagamento de funcionários/as, folhas avulsas de provas e alguns 

trabalhos de alunos/as, entre outros.  

Torna-se pertinente enfatizar que o contato com esse material foi significativo porque 

encontrei algumas evidências como inventários de compra de materiais para as disciplinas de 

Corte e Costura, fichas de cadastro de professoras do curso, bem como alguns trabalhos de 

desenho ornamental de ex-alunas (FIGURA 6). 

 

Figura 6 – Documentos diversos (da esquerda para a direita): trabalho escolar de ex-aluna, ficha de docente 

do Corte e Costura e folha de inventário de materiais adquiridos para a disciplina de Economia Doméstica. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Prossegui o trabalho de campo com o levantamento dos demais documentos 

disponíveis no Núcleo de Documentação Histórica. Foram identificados três periódicos 

veiculados na Escola Técnica entre os anos de 1940 e 1960, a saber: a revista “Labor”, o jornal 

“O Técnico” e os “Boletins CBAI”. 

                                                           
12 Este material estava organizado cronologicamente em caixas de arquivo separadas por ano com a seguinte 

denominação: “Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Núcleo de Documentação Histórica – Ano”. 
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A revista “Labor” (FIGURA 7) esteve em circulação na Escola Técnica de Curitiba 

entre abril de 1940 e novembro de 1947, num total de 19 números e sem uma periodicidade 

definida. Segundo Mário Lopes Amorim (2013), a revista era composta graficamente pelos 

próprios alunos e editada na Seção de Artes Gráficas da instituição, sendo distribuída 

gratuitamente tanto para o público interno quanto para outras escolas e órgãos governamentais, 

como o Departamento de Ensino Industrial e o Ministério da Educação e Saúde. 

 

Figura 7 – Páginas da revista “Labor”. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Conforme Amorim (2004) explica, a revista “Labor” pode ser caracterizada em duas 

fases: na primeira, que vai de 1940 a 1944, os artigos abordam questões relacionadas a civismo, 

amor à Pátria e valorização do trabalho como caminho para o desenvolvimento; já a segunda 

fase, de 1944 a 1947, engloba textos técnicos, relacionados às atividades desenvolvidas nas 

oficinas e nas salas de aula. Logo, segundo esse autor, “gradativamente a revista vai 

direcionando-se para o aspecto da habilitação profissional, em detrimento dos artigos ufanistas” 

(AMORIM, 2004, p. 74). 

O NUDHI possui arquivadas todas as publicações da revista “Labor”. Entre os 

conteúdos divulgados, encontrei textos sobre domesticidade, artigos de professoras do curso de 

Corte e Costura, bem como anúncios publicitários direcionados para o público feminino.  
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Também foram encontradas algumas edições do jornal institucional “O Técnico”, 

elaborado por alunos e alunas da Escola Técnica de Curitiba entre as décadas de 1950 e 196013.  

 

Figura 8 – Páginas do jornal institucional “O Técnico”. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI.  

 

O periódico abordava temas relacionados ao cotidiano dos/as estudantes na escola. 

Sendo assim, entre os assuntos apresentados estavam textos alusivos a datas comemorativas, 

descrição de visitas técnicas e passeios realizados pelos/as estudantes, homenagens a 

professoras e professores, divulgação de concursos internos, novidades sobre os cursos 

ginasiais industriais e cursos técnicos, poesias escritas por alunas e alunos, além de seções 

destinadas à recreação e humor. Entre os assuntos abordados, chamou-me a atenção a existência 

de uma seção direcionada especialmente para as meninas da escola e intitulada “Cantinho 

Feminino” (FIGURA 8). Ocupando uma página do jornal, a seção contemplava textos como 

poesias, receitas de culinária, receitas de limpeza, além de textos escritos pelas alunas com 

temas sobre o “amor”, “ilusão”, “felicidade”, “feminilidade”, entre outros. 

                                                           
13 No Núcleo de Documentação Histórica, tive acesso às seguintes edições do jornal “O Técnico”: n. 22, out. 1955; 

n. 23, dez. 1955; n. 26, set. 1956; n. 27, nov. 1956; n. 33, maio 1962; n. 34, nov. 1962; n. 35, set. 1963; n. 37, out. 

1964; n. 39, abril 1966. 
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Entre os materiais pesquisados14, havia também algumas publicações dos boletins da 

Comissão Brasileiro-Americana de Ensino – CBAI (FIGURA 9). Instituída em 1946, a CBAI 

era um órgão executor do programa de cooperação educacional estabelecido entre o Brasil e os 

Estados Unidos. Direcionado para o ensino industrial, objetivava uma maior aproximação 

interamericana, mediante intercâmbio intensivo de educadores, ideias e métodos pedagógicos. 

Esse acordo englobava as seguintes ações: 1) fornecimento de especialistas norte-americanos 

para a realização do programa; 2) estudos e pesquisas sobre as necessidades dos dois países na 

área do ensino industrial; 3) viagens de estudos aos Estados Unidos a administradores, 

educadores/as e técnicos/as brasileiros/as; 4) aquisição de equipamentos e preparação de 

material didático para o ensino industrial brasileiro (AMORIM, 2004). 

 

Figura 9 – Páginas de Boletins da CBAI. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI.  

 

De acordo com Amorim (2004), os Boletins da CBAI circularam pelas instituições de 

ensino industrial no Brasil de 1947 a 196115 com o intuito de divulgar as atividades 

                                                           
14 O NUDHI possui cópias impressas dos Boletins CBAI referentes aos anos de 1951 e 1952. O acesso a outras 

edições dos Boletins CBAI aconteceu por intermédio de Mariana Prohmann. 
15 Os boletins da Comissão Brasileiro-Americana de Ensino foram elaborados e publicados a partir de 1947, na 

sede do referido órgão, no Rio de Janeiro, de janeiro de 1947 a março de 1957. A partir de outubro de 1958 a 

novembro de 1961, os boletins passam a ser elaborados na Escola Técnica de Curitiba. Ver: AMORIM, Mário 

Lopes. Da Escola Técnica de Curitiba à Escola Técnica Federal do Paraná: projeto de formação de uma 

aristocracia do trabalho (1942-1963). 2004. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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desenvolvidas pela assistência estadunidense ao ensino industrial brasileiro. Entre os boletins 

da CBAI que tive acesso, chamou-me a atenção uma seção publicada a partir de novembro de 

1948 e intitulada “Vocabulário Técnico Ilustrado de Corte e Costura”16. Durante cerca de quatro 

anos, essa seção trouxe definições ilustradas de acessórios, ferramentais e atividades técnicas 

realizadas nas oficinas femininas das escolas técnicas. Outra questão importante verificada nos 

boletins da CBAI diz respeito a algumas notas e imagens fotográficas relacionadas ao curso de 

Corte e Costura e que contribuíram no entendimento de como aconteciam as práticas 

educacionais deste curso. 

Além da publicação de boletins, a CBAI organizava também apostilas com o intuito 

de padronizar as oficinas e as atividades de ensino em todas as escolas técnicas brasileiras. Tive 

acesso à apostila “Corte e Costura, Bordado e Rendas: Sugestões para planejamento e 

organização de Oficinas”, redigida por Nair Becker e publicada em 1953 pela CBAI17 

(FIGURA 10).  

 

Figura 10 – Páginas da apostila “Corte e Costura, Bordado e Rendas: Sugestões para planejamento e 

organização de Oficinas”. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI.  

                                                           
16 A seção do Vocabulário Técnico Ilustrado de Corte e Costura estava dividida em seis planos: I – Instrumental e 

utensílios; II – Matéria prima; III – Aviamentos; IV – Atividade técnicas; V – Aplicações; VI – Indumentária. 
17 O acesso a esse material aconteceu por intermédio da professora Maria Lúcia Büher Machado. Vale comentar 

que a autora desse material, Nair Becker, foi diretora e docente da renomada Escola Técnica Ernesto Dorneles, em 

Porto Alegre – RS. Ver: LOURO, Guacira Lopes; MEYER, Dagmar. A escolarização do doméstico. A construção 

de uma Escola Técnica Feminina (1946-1970). Cadernos de Pesquisa. São Paulo, nov. 1993. n. 87, p. 45-57. 
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A apostila apresenta critérios e recomendações de organização das oficinas com o intuito 

de alcançar maior eficiência no ensino e na prática de Corte e Costura. Entre os conteúdos 

abordados estão: dimensão e disposição adequada dos móveis, parâmetros de iluminação, cores 

apropriadas das paredes para uma melhor produtividade, manuseio de ferramentas de trabalho 

durante as aulas, uso de equipamentos e máquinas, prevenção de acidentes, entre outros. O estudo 

desse material permitiu compreender os critérios sugeridos de organização e uso dos espaços em 

sala de aula, bem como todo o instrumental utilizado recomendado. 

Por fim, tive acesso no NUDHI a dois arquivos que continham várias imagens 

fotográficas desde o surgimento da Escola de Aprendizes Artífices aos dias atuais. As 

fotografias estavam reunidas de acordo com temas em comum e guardadas em plásticos. O 

agrupamento por temas similares facilitou o entendimento dos principais assuntos retratados na 

instituição. No entanto, um mesmo plástico continha imagens fotográficas que não estavam 

organizadas cronologicamente (FIGURA 11). Por exemplo, o plástico intitulado “esporte” 

armazenava aleatoriamente fotografias da década de 1930 até o ano de 2016, período no qual 

foi realizado o levantamento de dados. 

 

Figura 11 – Imagens fotográficas intituladas “Atividades solenes”. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI.  

 

Vale ressaltar que muitas fotografias não apresentavam identificação com data, 

nomeação das pessoas fotografadas ou designação do momento, evento ou setor específico da 

instituição. Dessa forma, foi preciso, em muitos casos, organizar inicialmente as imagens de 

acordo com a época, acontecimento ou setor fotografado. Bacellar (2005, p. 53) explica que em 
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acervos documentais, “as caixas, pastas e maços de documentos não raras vezes são 

identificados de maneira imprecisa, com nomes e datas-limite mal estabelecidos”. Tendo em 

vista a quantidade de imagens encontradas, busquei privilegiar as fotografias que tivessem 

ligação com o curso ou período estudado. 

Num segundo momento, o material selecionado foi fotografado. Conforme afirma 

Bacellar (2005, p. 60), nos arquivos públicos geralmente é proibida a cópia por xerox. A 

justificativa vem do fato de que as luzes da copiadora podem destruir as fibras da folha de papel. 

A opção bastante utilizada “tem sido a fotografia digital, sem o uso do flash, proibido por ser 

danoso ao papel” (BACELLAR, 2005, p 60). Além disso, o manuseio das imagens fotográficas 

requereu uma boa dose de cuidado, pois muitas fotografias, por possuírem mais de setenta anos, 

apresentavam um estado de conservação debilitado e frágil. 

A terceira etapa consistiu na documentação e organização do material fotografado em 

pastas com arquivos separados por temas que poderiam contribuir para a resolução da 

problemática proposta. Logo, as imagens fotográficas selecionadas foram classificadas em dez 

temas: 1) Escola de Aprendizes Artífices do Paraná – prédio e oficinas; 2) Construção da nova 

sede da Escola Técnica de Curitiba; 3) Instalação dos cursos industriais ginasiais e técnicos em 

1943; 4) Aulas de Corte e Costura – oficinas e alunas; 5) Aulas de Economia Doméstica – 

práticas e alunas; 6) Exposições dos cursos; 7) Atividades solenes; 8) Esportes; 9) Outras 

imagens da instituição; 10) Imagens de Curitiba. 

Tendo em vista o levantamento de dados documentais realizado tanto no Arquivo 

Geral da Instituição quanto no Núcleo de Documentação Histórica, os resultados apresentados 

nesta pesquisa partem da análise do seguinte conjunto documental:  

 Lista de alunas matriculadas no curso de Corte e Costura da Escola Técnica de Curitiba entre 

os anos de 1943 a 1969, localizada no Arquivo Geral. 

 Diários de classe referentes ao curso de Corte e Costura, identificados no Arquivo Geral. 

 Documentos da instituição referentes às décadas de 1940, 1950 e 1960, localizados no 

Núcleo de Documentação Histórica. 

 Periódicos institucionais localizados no NUDHI: 1) Revista “Labor” – Publicação Oficial da 

Escola Técnica de Curitiba entre 1940 e 1947; 2) Jornal “O Técnico” – Publicação produzida 

por estudantes da instituição entre as décadas de 1950 e 1960; 3) “Boletins CBAI” – Publicação 

da Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial entre os anos de 1947 a 1961. 

 Apostila “Corte e Costura, Bordado e Rendas: Sugestões para planejamento e organização 

de Oficinas”, publicada em 1953 pela CBAI; 

 Imagens fotográficas registradas entre as décadas de 1940 e 1960, localizadas no NUDHI. 
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Entre os materiais levantados, percebi a possibilidade de investigar as práticas sociais, 

os espaços e os artefatos associados à formação de mulheres no curso de Corte e Costura a 

partir, especialmente, da análise de imagens fotográficas em diálogo com os demais 

documentos pesquisados. Segundo Antônio Martins de Barros (1992), a fotografia pode ser 

considerada um importante suporte informacional em investigações acerca de acontecimentos, 

grupos sociais, personagens, instituições e períodos históricos. Corroborando as ideias de 

Barros (1992), Kunze (2013, p. 95) explica que “a fotografia é dotada, de fato, de um caráter 

memorial, posto que ela fixa algo ou aquilo que existiu e não se repetirá mais”.  

Conforme mencionado anteriormente, além do conjunto documental encontrado, 

busquei encontrar e ouvir mulheres que estudaram Corte e Costura na Escola Técnica entre os 

anos de 1943 e 1969. Torna-se pertinente ressaltar a importância da utilização de fontes 

distintas, escritas e orais, que permitem uma visão ampliada do campo estudado. Conforme 

Meihy e Holanda (2014, p. 24) consideram, ainda que frequentemente a produção de entrevistas 

seja realizada como “alternativa para preencher vazios de documentos convencionais ou de 

lacunas de informações”, as narrativas podem também evidenciar “aspectos não revelados, 

subjetivos, alternativos aos documentos escritos” (MEIHY; HOLANDA, 2014, p. 24). 

Meihy e Holanda (2014, p. 26) argumentam que por meio da história oral, grupos de 

“minorias culturais e discriminadas” como, por exemplo, as mulheres, “têm encontrado espaço 

para validar suas experiências, dando sentido social aos lances vividos sob diferentes 

circunstâncias”.  Logo, o uso de história oral pode privilegiar “grupos sociais deslocados” que, 

por meio de suas narrativas podem elucidar o que os autores denominam de uma “outra história” 

a respeito de “determinada realidade em contraposição ao silenciamento ou à visão ‘majoritária’ 

e institucionalizada, assumida como aquela que devemos reconhecer como ‘versão oficial’” 

(MEIHY; HOLANDA, 2014, p. 52). Dessa forma, a seguir, explico como aconteceu o 

delineamento dessa fase da pesquisa.  

 

 

1.2.2 Entrevistas Orais 

 

 

A partir da lista de ex-alunas obtida por meio da pesquisa realizada no Arquivo Geral, 

foi feita uma busca na tentativa de encontrar algumas dessas mulheres e, posteriormente, 

entrevista-las. Dessa forma, a amostra da pesquisa de campo foi intencional com participantes 

que pudessem contribuir para este estudo.  
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A minha intenção ao procurar as ex-alunas foi a de buscar trabalhar com as lembranças 

dessas mulheres relacionadas às aulas do curso de Corte e Costura, de forma a complementar 

informações, preencher lacunas encontradas ao longo da pesquisa e também enriquecer as 

análises documentais. Essa procura foi realizada, especialmente, por meio da internet. Logo, 

utilizando diferentes redes sociais, procurei entrar em contato com as ex-alunas ou familiares que 

intermediaram esse contato (FIGURA 12)18. Foram contactadas 574 pessoas pelas redes sociais.  

 

Figura 12 – Esquema de como foi realizado o contato com as narradoras por redes sociais. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Após alguns retornos e negociações, consegui encontrar e entrevistar 13 ex-alunas que 

estudaram na instituição nos seguintes anos: 1943-1945 (1 aluna), 1950-1953 (1 aluna), 1951-1952 

(1 aluna), 1956-1959 (3 alunas), 1957-1960 (1 aluna), 1963-1966 (4 alunas), 1964-1967 (2 alunas). 

Além do material pesquisado na instituição, o contato com as narradoras possibilitou o acesso a 

arquivos pessoais como álbuns de fotografias, cadernos de disciplinas técnicas e trabalhos 

produzidos durante o curso. Sobre as entrevistas com as ex-alunas, vale ressaltar as diferentes 

formas com que elas aconteceram: seis entrevistas foram realizadas individualmente na casa das 

próprias narradoras; uma entrevista foi feita simultaneamente com duas irmãs; uma entrevista foi 

realizada com um grupo de quatro ex-alunas que mantém amizade desde o ano de 1963, período 

em que se conheceram na Escola Técnica; e outra entrevista aconteceu na própria instituição, onde 

foi possível averiguar os espaços escolares frequentados pelas estudantes de Corte e Costura. 

                                                           
18 A Figura 12 mostra um esquema de como foram encontradas as narradoras por redes sociais. De posse do 

sobrenome da ex-aluna (no caso, Elisa Ayabe), procurei no Facebook pessoas que morassem em Curitiba com o 

mesmo sobrenome. No exemplo acima, de cinco pessoas, uma delas possuía uma prima cuja avó tinha o mesmo 

nome da aluna procurada. Vale ressaltar que no esquema da Figura 10, os nomes citados foram alterados.  
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Para a realização das entrevistas, utilizei o gênero de história oral temática. Segundo 

José Carlos Sebe Meihy e Fabíola Holanda (2014, p. 35), a história oral temática abrange “a 

existência de um foco central que justifica o ato da entrevista em um projeto, recorta e conduz 

a possíveis maiores objetividades”. Como a entrevista gira em torno de um foco específico, o/a 

entrevistador/a deve conhecer antecipadamente o assunto discutido e fazer uso de questionários 

a fim de garantir a abordagem, bem como o andamento do tema proposto. Isso porque: 

 

Quanto mais informações se têm previamente, mais interessantes e profundas podem 

ser suas questões. Conhecer as versões opostas, os detalhes menos revelados e até 

imaginar situações que mereçam ser questionadas é parte da preparação de roteiros 

investigativos (MEIHY; HOLANDA, 2014, p. 39). 

 

Logo, a coleta de dados durante a pesquisa documental foi fundamental para que eu 

pudesse abordar e considerar pontos relevantes e contundentes nas questões elaboradas. O 

protocolo de entrevista para as ex-alunas do curso de Corte e Costura foi desenvolvido de 

maneira semiestruturada a partir de um roteiro contemplando, inicialmente, as seguintes 

categorias de análise: 1) trajetória familiar; 2) formação escolar na Escola Técnica de 

Curitiba; 3) aspectos relacionados especificamente à disciplina de Economia Doméstica; 4) 

aspectos relacionados à disciplina de Tecnologia de Costura e Bordado; 5) aspectos 

relacionados as disciplinas de Artes Industriais e Desenho; 6) trajetória pessoal e profissional 

(APÊNDICE A). 

Apesar do meu foco serem as ex-alunas, tive a oportunidade de conhecer e entrevistar 

uma ex-professora da disciplina de Economia Doméstica do curso de Corte e Costura: Maria 

Amélia Pinto19 foi docente na Escola Técnica de 1946 a 1968, ano no qual se aposentou. Sendo 

assim, elaborei um protocolo de entrevista especialmente para conversar com a ex-professora. 

Esse protocolo foi também desenvolvido de maneira semiestruturada a partir de um roteiro 

contemplando as seguintes categorias de análise: 1) trajetória familiar da docente; 2) formação 

escolar e profissional; 3) aspectos relacionados as normas e relações de gênero; 4) aspectos 

relacionados especificamente à disciplina de Economia Doméstica; 5) trajetória pessoal e 

profissional. As perguntas do questionário também foram agrupadas de acordo com objetivos 

em comum (APÊNDICE B). 

Cabe ressaltar que minha primeira narradora entrevistada foi, justamente, a 

professora Maria Amélia Pinto. No dia da conversa, além do protocolo de entrevista e do 

gravador, levei também alguns materiais impressos como artigos escritos pela professora e 

                                                           
19 Entrevista realizada no dia 17/12/2015. No período da entrevista, Maria Amélia estava como 98 anos. 



53 

   

veiculados na revista “Labor”20 e um livro publicado no ano de 2010 em comemoração aos 

100 da Instituição21. Ao final da entrevista, mostrei esses materiais a ela e percebi o quão 

interessada e motivada Dona Maria Amélia ficou ao escutar trechos dos textos escritos por 

ela há quase 70 anos e observar o livro repleto de imagens fotográficas que, em alguns 

momentos, lhe eram familiares. 

 

Figura 13 – Imagens fotográficas utilizadas ao longo dos relatos orais. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI.  

                                                           
20 Ver: PINTO, Maria Amélia. Economia Doméstica. Labor, Curitiba, ano VII, n. 6, jun. 1946; PINTO, Maria 

Amélia. O ensino de Economia Doméstica. Labor, Curitiba, ano VIII, n. 19, nov. 1947. 
21 Ver: LEITE, José Carlos Corrêa Leite. UTFPR: Uma história de 100 anos. Curitiba: Editora UTFPR, 2010. 
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Assim, como estratégia de pesquisa para as demais entrevistas orais, além do roteiro 

de entrevista, optei por utilizar também algumas imagens fotográficas encontradas no Núcleo 

de Documentação Histórica. Ao selecionar as imagens, privilegiei as fotografias que tivessem 

relação com as perguntas elaboradas e com as práticas envolvidas no curso de Corte e Costura 

(FIGURA 13).  

Ao longo das entrevistas, essas imagens, impressas, foram mostradas como forma de 

construir lembranças e memórias do lugar e/ou momento narrado. Torna-se pertinente ressaltar 

que optei por utilizar a expressão “construir lembranças e memórias” ao invés de “resgatar 

memórias” das narradoras. Sobre essa questão, Ulpiano Bezerra de Meneses (1992, p. 8) 

argumenta que “nem a memória pode ser confundida com seus vetores e referências objetivas, 

nem há como considerar que sua substância é redutível a um pacote de recordações, já previsto 

e acabado. Ao inverso, ela é um processo permanente de construção e reconstrução”. Desse 

modo, esse autor refuta tanto as noções de resgate como de recuperação da memória, investindo 

na ideia de construção da memória. Corroborando os pensamentos de Meneses (1992), Mauad 

(2001, p. 66), esclarece que: 

 

O relato oral rememora o passado, mas o faz a partir de um diálogo com textos 

presentes, investindo nessa relação num vir a ser, num futuro, geralmente planejado e 

desejado. [...]. No jogo de entretempos e entreimagens, o sujeito social, ao relatar o 

passado no presente, elabora um passado composto pela contemporaneidade, pelo 

diálogo que estabelece com a sociedade na qual está inserido e da forma pela qual se 

insere. 

 

Leonor Arfuch (2010, p. 93) considera que o “eu verdadeiro”, aquele que expressa 

pensamentos, convicções, relações afetivas e traços de caráter, se constituiu justamente na “trama 

de relações sociais da qual emerge e na qual se inscreve”. Para Arfuch (2010), toda a narrativa 

construída pressupõe três tempos: 1) o tempo do mundo da vida – período no qual a pessoa 

vivenciou os acontecimentos narrados; 2) o tempo do relato – momento em que o relato acontece; 

3) o tempo da leitura – momento no qual o/a leitor/a se apropria da narrativa. Esses três tempos 

são formas variadas de se perceber e apresentar a ação. Segundo Arfuch (2010), relatar algo não 

remete apenas a uma disposição de acontecimentos numa ordem sequencial, mas à “forma por 

excelência de estruturação da vida” e, consequentemente, da identidade do indivíduo. 

Vale a pena lembrar que analisar e interpretar memórias orais e escritas pode contribuir 

para a compreensão de olhares sobre o tempo presente. Conforme Ecléa Bosi (2003, p. 15) 

considera, “a memória dos velhos pode ser trabalhada como um mediador entre a nossa geração 

e as testemunhas do passado”. Segundo essa autora, “pela memória, o passado não só vem à 
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tona das águas presentes, misturado com as percepções imediatas, como também empurra, 

‘descola’ estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência” (BOSI, 2003, p. 36). 

Além das imagens fotográficas do NUDHI, também utilizei como recurso de análise 

os objetos pessoais, trabalhos escolares e/ou imagens fotográficas que minhas narradoras 

guardaram do período em que estudaram na Escola Técnica de Curitiba (FIGURA 14).  

 

Figura 14 – Imagens fotográficas de alunas de Corte e Costura na Escola Técnica de Curitiba em 1963. 

 

Fonte: Coleção Regina Marília da Paz (2016).  

 

Philippe Artières, em seu texto nomeado “Arquivar a própria vida” (1998), faz uma 

reflexão sobre a quantidade e diversidade de arquivos pessoais que cada pessoa acumula ao 

longo da vida. Esse autor ressalta que diariamente fazemos triagens – guiadas por intenções 

sucessivas e, às vezes, contraditórias – em nossos documentos, decidindo o que guardar e o que 

jogar fora. Conforme salienta Artières (1998, p. 10), “passamos assim o tempo a arquivar nossas 

vidas: arrumamos, desarrumamos, reclassificamos. Por meio dessas práticas minúsculas, 

construímos uma imagem, para nós mesmos e, às vezes, para os outros”. 

Num diário íntimo, por exemplo, alguns fatos podem ser destacados, outros apenas 

registrados enquanto outros podem ser simplesmente omitidos. O mesmo pode acontecer com 

correspondências ou outros tipos de documentos: alguns são guardados por anos, outros por 

algum tempo e outros podem ser instantaneamente descartados. Uma questão importante 

apontada por Artières (1998) diz respeito ao fato de que arquivar a própria vida – seja por meio 

de documentos, fotos, diários, correspondências, vídeos, entre outras possibilidades – tem a ver 

com a forma como o indivíduo se percebe como sujeito: 

 

O arquivamento do eu não é uma prática neutra; é muitas vezes a única ocasião de um 

indivíduo se fazer ver tal como ele se vê e tal como ele desejaria ser visto. Arquivar a 

própria vida é simbolicamente preparar o próprio processo: reunir as peças necessárias 
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para a própria defesa, organizá-las para refutar a representação que os outros têm de 

nós (ARTIÈRES, 1998, p. 31). 

 

Tendo em vista as questões acima elucidadas, busquei compreender esses materiais 

resguardados por minhas narradoras, bem como pela instituição, a partir do conceito de cultura 

material. Daniel Miller, autor do livro “Trecos, troços e coisas: estudos antropológicos sobre a 

cultura material” (2013), considera que as pessoas fazem as coisas assim como, na mesma 

medida, as coisas fazem as pessoas. Logo, as coisas “não chegam a representar pessoas, mas a 

constituí-las” (MILLER, 2013, p. 37).  

No caso das mulheres que estudaram na Escola Técnica, o acesso a esses objetos 

pessoais – como trabalhos escolares, artefatos produzidos durante o curso, registros fotográficos, 

entre outros – auxiliou no entendimento sobre como aconteciam as práticas sociais, a 

configuração dos espaços escolares ou a apropriação de determinados artefatos e que 

contribuíram nos aprendizados relacionados à domesticidade e na constituição dessas mulheres.  

Para a construção do corpus de análise, procurei estabelecer uma relação dialógica 

entre os dados documentais, especialmente as imagens fotográficas, e os relatos orais. Como o 

uso de imagens teve um valor significativo neste trabalho, a seguir, apresento a proposta 

teórico-metodológica adotada na investigação e visualização das imagens. 

 

 

1.2.3 Visualizando as imagens fotográficas da Escola Técnica de Curitiba 

 

 

O ser humano tem buscado diferentes maneiras de olhar, conceber, documentar, 

dialogar e utilizar suas produções imagéticas. De acordo com Ana Maria Mauad (2005, p. 134), 

“a demanda social de imagens foi se ampliando ao longo do século XX a ponto de podermos 

contar a sua história por meio das imagens técnicas, notadamente, a fotografia”. 

Vale comentar que as fotografias não envolvem apenas um registro automático, capaz 

de garantir o testemunho da realidade. Isso porque, conforme John Berger (1999) explica, cada 

vez que olhamos uma fotografia devemos estar cientes que o recorte e a escolha de uma 

determinada cena ou momento foram realizados pelo/a fotógrafo/a entre uma gama de outras 

possibilidades. Em concordância com as ideias apresentadas por Berger (1999), Mauad (2005, 

p. 136) argumenta que entre o objeto e sua representação fotográfica “interpõe-se uma série de 

ações convencionalizadas, tanto cultural como historicamente”. Assim, é preciso considerar a 

fotografia “como uma determinada escolha realizada num conjunto de escolhas possíveis, 
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guardando nessa atitude uma relação estreita com a visão de mundo daquele que aperta o botão 

e faz clique” (MAUAD, 2005, p. 136). Além disso, a percepção ou apreciação de uma imagem 

varia de acordo com as vivências e experiências pessoais e/ou coletivas de cada observador/a 

dentro de um determinado contexto. 

Mediante o uso da fotografia, os acontecimentos podem ter sua história documentada 

e narrada por meio do que Mauad (2005) define como “linguagem de imagens”. Para essa 

autora, é possível registrar uma “história múltipla, constituída por grandes e pequenos eventos, 

por personalidades mundiais e gente anônima, por lugares distantes e exóticos e pela intimidade 

doméstica, pelas sensibilidades coletivas e ideologias oficiais” (MAUAD, 2005, p. 137). Tendo 

em vista essas questões, como podemos perceber o que não foi imediatamente revelado pelo 

olhar fotográfico? Como interpretar as imagens produzidas no passado? E, mais precisamente, 

como examinar e analisar as imagens fotográficas produzidas na Escola Técnica entre os anos 

1943 e 1969? 

Mauad (2005) explica que a percepção e a interpretação de textos visuais são faces de 

um mesmo processo: o da educação do olhar. Logo, é a competência de quem observa e analisa 

que fornece significados à imagem. Essa interpretação, segundo Mauad (2005, p. 142): 

 

Se dá a partir de regras culturais, que fornecem a garantia para que a leitura da imagem 

não se limite a um sujeito individual, mas que acima de tudo seja coletiva. A ideia de 

competência do leitor pressupõe que, na qualidade de destinatário da mensagem 

fotográfica, ele detenha uma série de saberes que envolvem outros textos sociais. 

 

Berger (1999) considera que a forma como enxergamos e os significados que 

atribuímos às imagens estão intrinsecamente relacionados com aquilo que sabemos, 

acreditamos e/ou vivenciamos. Dessa forma, para Berger (1999, p. 11), “nunca olhamos para 

uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a relação entre as coisas e nós mesmos”. 

Embora não exista apenas um significado possível, imagens compreendem 

determinados mecanismos que direcionam sua leitura, favorecendo certos significados e 

restringindo outros. Neste trabalho, utilizo a proposta teórico-metodológica de Mauad (2005), 

que concebe a fotografia como uma mensagem que se organiza a partir de dois segmentos: 

expressão e conteúdo. O segmento “expressão” abrange escolhas técnicas e estéticas como 

composição visual, enquadramento, iluminação, definição da imagem, contraste, cor, entre 

outras questões. Já o “conteúdo” refere-se ao contexto social e cultural que envolve o conjunto 

de pessoas, artefatos, lugares e vivências que compõem a imagem fotográfica. Vale salientar 

que ambos os segmentos se articulam constantemente no processo de produção de sentido da 
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fotografia, “sendo possível separá-los para fins de análise, mas compreendê-los somente como 

um todo integrado” (MAUAD, 2005, p. 143). 

A partir das questões acima elucidadas, organizei duas fichas de análise22 (APÊNDICE 

C) com o objetivo de decompor e observar as imagens fotográficas apresentadas ao longo deste 

trabalho. Cabe salientar que, no decorrer do texto, as análises foram fluidas e articuladas à 

fundamentação teórica.  

Segundo Peter Burke (2004, p. 17), as “imagens, assim como textos e testemunhos 

orais, constituem-se numa forma importante de evidência histórica”. Para esse autor, as imagens 

“capturam aspectos da cultura material que seriam muito difíceis de serem reconstituídos de 

outra forma” (BURKE, 2004, p. 112). Logo, as imagens podem ser empregadas no processo de 

compreensão e reconstrução da cultura material do passado ao ilustrarem lugares, práticas 

sociais, atitudes, mentalidades e comportamentos de uma determinada sociedade em um dado 

período histórico. 

Para Maria Eliza Linhares Borges (2003), as imagens fotográficas, quando usadas 

como fonte de pesquisa histórica, funcionam como mediadoras e não reflexo de um dado 

universo sociocultural: é preciso questionar as imagens buscando enxerga-las não como um 

retrato fiel do passado, mas como um imaginário social do que ali foi representado. Segundo 

Borges (2003, p. 82), a imagem fotográfica:  

 

Informa sobre os cenários, as personagens e os acontecimentos de uma determinada 

cultural material. É dotada de uma imensa variabilidade plástica, materializada por 

seus diferentes formatos e seus múltiplos enquadramentos. É fragmento congelado 

e datado. Como outras imagens, ela também pressupõe um jogo de inclusão e 

exclusão. É escolha e, como tal, não apenas constitui uma representação do real, 

como também integra um sistema simbólico pautado por códigos oriundos da 

cultura que os produz. 

 

A fotografia, longe de ser um documento neutro, possibilita novas formas de 

documentar a vida em sociedade. Conforme Meneses (1992, p. 26) explica, não se pesquisam 

fontes “para melhor conhece-las, identifica-las, analisa-las, interpreta-las e compreende-las, 

mas elas são identificadas, analisadas, interpretadas e compreendidas para que, daí, se consiga 

um entendimento maior da sociedade, na sua transformação”. Desse modo, analisei as imagens 

fotográficas buscando compreende-las a partir do contexto social no qual elas foram registradas, 

o que e quem foi privilegiado/a – ou não – nessas imagens, quais as práticas sociais e os espaços 

ali representados, entre outras questões pertinentes. 

                                                           
22 As fichas foram produzidas a partir da proposta teórico-metodológica de Ana Maria Mauad (2005). No entanto, 

os assuntos de análise das fichas foram adaptados de acordo com o objetivo desta pesquisa. 
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1.2.4 Manuais domésticos e outras fontes documentais 

 

 

Vale ressaltar que a análise dos documentos textuais e imagéticos coletados foi 

realizada em diálogo com outras fontes documentais como manuais de economia doméstica e 

literaturas sobre ofícios femininos que circulavam no Brasil entre as décadas de 1940 e 1960. 

Minha intenção ao trabalhar com esses materiais foi a de mostrar como os aprendizados 

mediados pela Escola Técnica no curso de Corte e Costura estavam atrelados aos saberes, 

conhecimentos e novidades que circulavam nos meios impressos no que tange à construção das 

identidades sociais de mãe, esposa e dona de casa, bem como ao ofício de costureira. Além 

disso, esses materiais serviram como suporte para compreender, visualizar e respaldar algumas 

informações presentes nos diários de classe consultados, visto que esses diários apresentavam 

brevemente apenas o conteúdo escrito ministrado em sala de aula. 

Entre os materiais a que recorri, destaco três: 1) “O lar doméstico: conselhos práticos 

sobre a boa direção de uma casa”, de Vera Cleser (1912); 2) o manual doméstico “Minha Casa”, 

de Isabel de Almeida Serrano (1958); 3) e o livro “Tecnologia: artes e ofícios femininos”, de 

Maria Vitorina Freitas (1948). 

Segundo Malta (2011), os manuais femininos e de civilidade são fontes importantes 

porque abordam todos os aspectos da atividade doméstica. Ademais, para além das informações 

de natureza instrumentalizante e técnica, os manuais de vida doméstica apresentavam contextos 

“idealizados” e apontavam “para a ideia de que questões de ordem administrativa e financeira 

estariam em evidência e que o conhecimento científico disputava espaço com as preocupações 

de sociabilidade e de arranjo estético” (MALTA, 2011, p. 37). O manual “O lar doméstico”, de 

Vera Cleser, esteve em circulação, especialmente, nas primeiras décadas do século XX e 

oferecia informações sobre como organizar sistematicamente o espaço e o trabalho doméstico 

por meio de uma série de regras relacionadas às práticas de cozinhar, costurar e limpar de forma 

eficiente e racional. Segundo Cleser (1912, p. V): 

 

Não há sciencia mais útil á mulher do que a de bem dirigir a sua casa. [...] As jovens 

inexperientes offereço este modesto livro em que procurei expor, com meticulosa 

minudencia, todo o movimento domestico, ora na minha própria experiencia, ora nas 

opiniões dos melhores autores estrangeiros e nacionais. [...] Toda a jovem dona de 

casa póde, graças aos conselhos praticos do presente livro, tornar-se a sua propria 

educadora domestica.    
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Busquei trabalhar com este manual como forma de compreender no que se pautavam 

os conhecimentos das professoras do curso de Corte e Costura, que viveram e foram educadas 

de acordo com os ditames das primeiras décadas do século XX. 

O manual “Minha Casa”, publicado pela 1ª vez em 1948, apresentava sugestões e 

recomendações para a organização e o governo de “verdadeiros lares”, sendo dividido em 5 

partes: 1) a família; 2) a residência, 3) a roupa, 4) a alimentação; 5) higiene e saúde. De acordo 

com a autora, Isabel de Almeida Serrano (1958), o manual doméstico “Minha Casa”: 

 

É um livro onde a dona de casa possa encontrar noções úteis ao govêrno de seu lar. 

Um livro de mulher para mulher, de dona de casa para dona de casa. Um livro 

incompleto, é verdade, mas que desperte na mulher o desejo de pesquisar nas fontes, 

nos livros técnicos, os conhecimentos indispensáveis para se tornar dona de casa, 

espôsa e mãe, no sentido lato dessas expressões (SERRANO, 1958, p. 8). 

 

Muitos ensinamentos e práticas domésticas elencadas e ressaltadas no manual de 

Serrano (1958) podem ser observadas nos diários de classe de Economia Doméstica do curso 

de Corte e Costura. Sendo assim, a leitura e uso desse material possibilitou a melhor 

compreensão das práticas executadas pelas donas de casa entre os anos 1940 e 1950.    

O livro “Tecnologia: artes e ofícios femininos” (1948) servia como “um repositório 

completo de tôdas as modalidades e técnicas dos trabalhos femininos” (FREITAS, 1948, p. 5). 

Sua autora, Maria Vitorina de Freitas, foi professora por muitas décadas do Instituto 

Profissional Feminino e defensora da difusão dos ofícios manuais entre as camadas populares. 

Dessa forma, o livro servia como um manual para outras docentes que ministravam 

aprendizados relacionados, especialmente, a corte, costura, bordados e rendas. Laia Pereira 

Bueno, diretora da Escola Industrial Carlos de Campos e responsável pelo prefácio do livro, 

comenta que:  

 

Êste livro representa a conjugação de um esfôrco feliz e árduo da autora que, na 

manifestação de seu entusiasmo pela arte dos trabalhos manuais femininos, que tão 

bem sabe compreender e executar e no interêsse de difundi-la, coordenou 

conhecimentos técnicos e teóricos, de posse dos quais a aprendiz sentir-se-á com as 

mãos adestradas para a sua execução [...]. Alimentando o ideal de conseguir que tôdas 

aquelas que se dedicarem a essa arte o façam com alma, entusiasmo e espiritualidade 

(BUENO, 1947. p. 5).  

 

Cabe ressaltar que muitos dos assuntos especificados no livro “Tecnologia: artes e 

ofícios femininos” (1948) faziam relação direta com os conteúdos elencados nos diários de 

classe. Inclusive, a nomeação de termos, tópicos, bem como a sequência das práticas 

desenvolvidas durante as aulas. 
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Tendo em vista as questões apontadas sobre os conteúdos abordados nos livros citados, 

recorri a esses documentos como forma de compreender, visualizar e enfatizar que os 

conhecimentos ensinados para as meninas do curso de Corte e Costura estavam alinhados aos 

conteúdos publicados e direcionados para mulheres que circulavam no Brasil entre os anos 1940 

e 1960. 

 

 

1.2.5 Visualizando os dados coletados 

 

 

Conforme especificado, para a concretização desta pesquisa foram reunidos 

documentos textuais e imagéticos, bem como realizadas entrevistas orais. No que diz respeito 

ao levantamento documental efetuado, podemos visualizar o registro de todos os materiais 

pesquisados23 no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Sistematização dos dados documentais coletados. 

Local Tipo de documento Temática 

Arquivo Geral da Instituição 

Documentos em microfilme Lista de alunas 

Diários de classe 

Economia Doméstica 

Tecnologia de Costura e Bordado 

Artes industriais 

Desenho 

Núcleo de Documentação Histórica 

Documentos diversos 

Trabalhos de alunas 

Fichas de professoras 

Inventários 

Revista “Labor” 

Anúncios Publicitários 

Artigos sobre Economia Doméstica e 

outras disciplinas 

Jornal “O Técnico” Cantinho Feminino 

“Boletins CBAI” 

“Vocabulário Técnico Ilustrado de Corte 

e Costura” 

Textos e imagens sobre o curso de Corte 

e Costura 

Apostila “Corte e costura, 

bordado e rendas” 

Espaços das salas de aula 

Artefatos utilizados  

Imagens fotográficas 

Escola de Aprendizes Artífices do Paraná 

Construção da nova sede da ETC 

Instalação dos cursos industriais ginasiais 

e técnicos em 1943 

Aulas de Tecnologia de Costura e Bordado 

Aulas de Economia Doméstica 

                                                           
23 A documentação dos materiais selecionados foi feita por meio da captação de imagens digitais. Utilizei câmera interna 

de celular Samsung modelo J5. Após a captação das imagens, estas foram descarregadas do dispositivo, renomeadas e 

organizadas em pastas identificadas de acordo com: 1) local onde foram encontradas; 2) tipo do documento; 3) temática. 
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Exposições dos cursos 

Atividades solenes 

Esportes 

Outras imagens da instituição 

Imagens de Curitiba 

Acervo pessoal das narradoras 
Imagens fotográficas 

Imagens na Escola Técnica 

Imagens de formatura  

Cadernos de disciplinas  Conteúdos, desenhos e imagens 

Acervo pessoal da autora 

Manual “O lar doméstico” 

(1903) 

Instruções e recomendações para as 

donas de casa 

Manual “Minha Casa” 

(1958) 

Instruções e recomendações para as 

donas de casa 

Livro “Tecnologia: artes e 

ofícios femininos” (1948) 

Textos explicativos 

Ilustrações 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Com relação às entrevistas orais realizadas24, a transcrição do material coletado foi 

realizada por meio de um protocolo com as seguintes informações: 1) nome da entrevistada; 2) 

idade; 3) data da entrevista; 4) local; 4) período no qual a entrevistada estudou na instituição; 

5) duração da entrevista; 6) materiais pessoais; 7) transcrição da entrevista (APÊNDICE D). 

Conforme explicitado anteriormente, foram entrevistadas quatorze mulheres, sendo 

treze estudantes e uma docente. O Quadro 2 apresenta alguns dados das narradoras e o período 

no qual as entrevistas foram realizadas. 

 

Quadro 2 – Narradoras entrevistadas (*idade da narradora no período da entrevista). 

Nome 
Data de  

nascimento 

Período em que 

frequentou a ETC 

Idade da 

narradora* 

Ano da 

entrevista 

Maria Amélia Pinto | Docente 28/08/1917 De 1946 a 1968 98 anos 2015 

Alciony Smaniotto | Estudante 05/10/1931 De 1943 a 1945 86 anos 2016 

Vitoria Siegler | Estudante 28/07/1935 De 1950 a 1951 81 anos 2016 

Ieda Kuhl Oliveira | Estudante 19/10/1937 De 1950 a 1953 80 anos 2018 

Otília Rauen | Estudante 27/06/1942 De 1956 a 1959 76 anos 2018 

Lília Ivete Rauen | Estudante 21/05/1944 De 1957 a 1960 74 anos 2018 

Elisa Ayabe | Estudante 23/10/1943 De 1956 a 1959 75 anos 2017 

Úrsula Elizabeth Gumm | Estudante 23/11/1941 De 1956 a 1959 76 anos 2017 

Mabel França | Estudante 01/03/1952 De 1963 a 1966 64 anos 2016 /2017 

Francisca das Graças Faria | Estudante 04/12/1950 De 1963 a 1966 66 anos 2016 

Luci Müller | Estudante 08/06/1952 De 1963 a 1966 64 anos 2016 

Regina Marília da Paz | Estudante 25/06/1952 De 1963 a 1966 64 anos 2016 

Hildegard Rogalsky | Estudante 23/07/1952 De 1956 a 1959 66 anos 2018 

Lucimar Magajevski | Estudante 21/03/1951 De 1956 a 1959 66 anos 2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

                                                           
24 Utilizei um gravador Sony ICD-PX240 para a captação do áudio e câmera interna de celular Samsung modelo 

J5 para a captação de imagens fotográficas. Após cada entrevista, o material foi descarregado em computador, 

renomeado e organizado em pastas de acordo com o nome de cada narradora. 



63 

   

Uma questão que merece ser comentada diz respeito à forma como o objeto de 

pesquisa foi sendo construído. Isto, porque no início da pesquisa eu não tinha ideia de quais e 

quantos materiais sobre o curso de Corte e Costura estavam disponíveis nos arquivos 

institucionais ou como encontraria as ex-alunas do curso e que tipos de materiais elas poderiam 

ter guardado dessa época ou, até mesmo, comprovar – ou não – a hipótese do currículo do curso 

estar atrelado ao ensino de práticas domésticas. Além disso, após as entrevistas, percebi a 

necessidade de retornar aos arquivos e rever alguns materiais que, se no momento anterior às 

narrativas pareciam irrelevantes25, agora ganhavam um novo significado na tentativa de 

compreender as práticas ensinadas às estudantes. Sendo assim, o objeto de pesquisa foi sendo 

construído e reformulado ao longo da coleta de informações.  

Por fim, vale ressaltar que, no decorrer desta pesquisa foram várias as limitações que, 

se por um lado serviram como obstáculo durante o levantamento de dados, em contrapartida, 

me instigaram a insistir neste estudo e a refletir sobre a invisibilidade de atividades 

historicamente consideradas femininas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Na primeira pesquisa realizada no NUDHI, algumas imagens fotográficas encontradas não pareciam estar 

relacionadas ao curso de Corte e Costura. Todavia, após relatos e descrições de ex-alunas sobre os espaços 

escolares, algumas imagens ganharam importância como é o caso das imagens no refeitório da instituição, nos 

espaços da sala de Economia Doméstica, nas aulas de Educação Física, bem como nos eventos comemorativos. 
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2 DA ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO PARANÁ À ESCOLA TÉCNICA DE 

CURITIBA 

 

 

 “O direito de ingressar nos cursos industriais  

é igual para homens e mulheres. A estas,  

porém, não se permitirá, nos estabelecimentos  

de ensino industrial, trabalho que sob o ponto de  

vista da saúde, não lhes seja adequado”. 

(Decreto-lei nº 4.078 de 1942) 

 

 

Buscando compreender o panorama social, histórico, político e econômico no qual as 

Escolas Técnicas Federais foram formadas, este capítulo foi dividido em três seções. 

A primeira parte mostra o contexto no qual as Escolas de Aprendizes Artífices foram 

criadas, em 1909. Nas primeiras décadas de funcionamento, a instituição era direcionada para 

a formação predominantemente masculina. Vale ressaltar que, nesse período, o trabalho era 

visto como uma condição importante para o desenvolvimento moral e ético dos indivíduos, 

sendo o Estado responsável pela ordem e pela condução do país rumo à civilização.  

Nos anos 1940, as Escolas de Aprendizes Artífices passam por novas reformulações, 

inclusive em suas denominações. O início da década de 1940 foi também um período marcado 

pelo caráter centralizador do Governo Vargas, por meio da implantação do “Estado Novo” de 

1937 até 1945. Nesse contexto, a Escola Técnica de Curitiba foi institucionalizada com uma 

série de decretos, conhecidos como “leis orgânicas” que redefiniram o sistema educacional 

brasileiro. Uma das principais mudanças desencadeadas pela “Lei Orgânica de 1942” foi a 

criação do primeiro curso direcionado à formação de mulheres: o curso ginasial de Corte e 

Costura, que vigorou na instituição de 1943 a 1969. Dessa forma, na segunda seção, apresento 

alguns acontecimentos nos contextos social e político brasileiros e que culminaram na 

idealização do curso de Corte e Costura. 

Criado exclusivamente para a formação de mulheres, o curso oferecia ensinamentos 

relacionados à Corte, Costura e Bordado, mas também privilegiava o ensino de práticas 

atreladas ao espaço doméstico. Dessa forma, o saber-fazer doméstico ganha uma “nova 

roupagem escolar e acadêmica”, fazendo parte dos currículos escolares. Esse é o assunto da 

terceira parte deste capítulo. 
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2.1 A ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO PARANÁ EM TEMPOS DE 

REPÚBLICA 

 

 

O contexto de surgimento das Escolas de Aprendizes Artífices foi em um período de 

mudanças na sociedade brasileira da Primeira República (1889-1930), caracterizado pela 

reestruturação dos modos de produção e das relações de dominação. De acordo com Carmen 

Sylvia Vidigal Moraes (1996, p. 132), por parte das classes dominantes havia o esforço da 

constituição de um mercado livre de trabalho26 por meio da articulação de um “projeto de 

modernização das relações sociais, indispensável para garantir e ampliar o movimento 

produtivo do capital”.  

Nesse cenário, o Estado apresenta-se como o responsável pela condução do país 

rumo à civilização27 e como o portador do novo, de uma nova organização política 

republicana, bem como de uma nova concepção de trabalho. Segundo Gilson Leandro Queluz 

(2002), a crença na civilização estava atrelada ao progresso técnico-científico, bem como à 

multiplicação das inovações tecnológicas. Dessa forma, havia uma forte identificação do 

governo republicano com as inovações técnicas como as estradas de ferro, a mecanização da 

agricultura, a luz elétrica, além de artefatos e imagens relacionadas ao progresso que se 

anunciava. 

Conforme o ideal liberal republicano, a educação era percebida como a grande 

possibilidade de “transformar o indivíduo em cidadão produtivo e consciente de seus direitos e 

deveres cívicos, capaz – portanto – de exercer a liberdade propiciada pela cidadania” 

(MORAES, 1996, p. 133). Corroborando as ideias de Moraes, Queluz (2002, p. 22) considera 

que, para os republicanos, a educação tinha um aspecto de regeneração social, tendo por 

objetivo “o aumento da capacidade produtiva do cidadão e seu convencimento acerca da nova 

ordem”. Sendo assim, a educação era concebida como uma ferramenta fundamental para o 

                                                           
26 Com o fim da escravidão e, consequentemente, a instituição do mercado de mão-de-obra livre, tornou-se 

necessária a valorização do trabalho produtivo. Nesse ínterim, a cidadania passa a ser entendida como homens 

livres que podem vender ou comprar no mercado a força de trabalho, ou seja, a participação no mundo do 

trabalho. Ver: QUELUZ, Gilson Leandro. Concepções de Ensino Técnico na República Velha, 1909-1930. 

Curitiba: CEFET/PR, 2002. 
27 De acordo com Queluz (2000, p. 18), “as classes dominantes associaram a pobreza não apenas à carência de 

recursos, mas a uma maior permeabilidade aos vícios, ao desregramento moral, à indolência e à criminalidade. [...] 

Para obter-se o saneamento moral da pobreza estruturaram-se políticas republicanas calcadas em uma série de 

práticas de disciplina e controle social. A construção da sociedade do trabalho foi, portanto, a construção de uma 

sociedade disciplinar, que procurava adequar os indivíduos como cidadãos úteis para a concretização do projeto 

de civilização republicano”. Ver: QUELUZ, Gilson Leandro. Concepções de Ensino Técnico na República 

Velha, 1909-1930. Curitiba: CEFET/PR, 2002.  
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“estabelecimento da igualdade entre os cidadãos e para a prosperidade da nação, possibilitando 

os elementos necessários para que os cidadãos pudessem competir no mercado de trabalho” 

(QUELUZ, 2002, p. 22). 

Juntamente com a valorização da educação, havia a preocupação com a preservação 

da infância devido, principalmente, aos altos índices de mortalidade infantil e à situação 

crescente de menores abandonados e delinquentes. Dessa forma, médicos e educadores 

procuravam defender a ideia da “criança como corpo produtivo, futura riqueza das nações” 

(RAGO, 1985, p.  121). O Estado, por sua vez, deveria preocupar-se em formar e moldar o 

“caráter da criança, incutindo-lhe o amor ao trabalho, o respeito pelos supervisores em geral, 

as noções de bem e mal, de ordem e desordem, de civilização e barbárie, enfim, os princípios 

da moral burguesa” (RAGO, 1985, p. 121). Logo, o aprendizado profissional era sustentado 

como fundamental não somente por preparar o menor para a atividade produtiva, mas também 

como meio de disciplina-lo e moraliza-lo conforme os valores burgueses vigentes. 

A criação das Escolas de Aprendizes Artífices brasileiras aconteceu em 23 de setembro 

de 1909 pelo então presidente Nilo Peçanha. O decreto elaborado determinava que em cada 

capital de estado fosse instalada uma escola em edifícios pertencentes à União ou cedidos pelos 

governos locais. De acordo com o documento, o ensino, primário e gratuito, seria ofertado a 

meninos com idade mínima de 10 e máxima de 13 anos, que não apresentassem doenças 

infectocontagiosas ou algum tipo de deficiência que comprometesse o aprendizado. Além disso, 

os ofícios oferecidos nas escolas variavam de acordo com o desenvolvimento de cada Estado e 

com as especificidades das indústrias locais.  

Queluz (2002, p. 32) explica que as Escolas de Aprendizes Artífices desempenhavam 

uma função estratégica “no controle social das classes proletárias, de disciplinarização e 

definição do papel do menor”. Eram instituições que atuavam como disseminadoras dos 

valores republicanos, compreendendo o trabalho produtivo como “formador de riquezas da 

nação e da integração dos elementos potenciais de desordem social, os menores desvalidos e 

os estrangeiros, devidamente docilizados” (QUELUZ, 2002, p. 32). Além disso, 

desempenhavam um papel essencial na “constituição de corpos úteis e produtivos para a 

sociedade capitalista” por meio do ensino de ofícios e da formação de operários e 

contramestres em condições de corresponder as exigências da indústria moderna da época 

(QUELUZ, 2002, p. 32). 
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No Paraná, a Escola de Aprendizes Artífices foi inaugurada em 16 de janeiro de 

191028. O evento contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais 

comprovando o valor estratégico da instituição no cenário político e econômico paranaense. 

Desde a sua fundação até 1935, a escola esteve instalada numa “grande mansão” localizada na 

praça Carlos Gomes, região central da cidade de Curitiba. O espaço, alugado pelo governo 

estadual e colocado à disposição do governo federal, já havia sido ocupado anteriormente pelo 

Conservatório de Belas Artes do Paraná (FONSECA, 1986). 

Nesse período, a capital paranaense foi alvo de uma série de “modernidades”, 

especialmente sob a liderança dos prefeitos Cândido de Abreu (1913-1916) e Moreira Garcez 

(1920-1928), que aprimoraram seu quadro urbano por meio de mudanças nas ruas e na 

arquitetura da cidade, instalação e expansão de fábricas, novas opções de lazer e serviços de 

utilidade pública, bem como pela adoção das chamadas “novidades tecnológicas”: 

 

As ruas se abriam e se pavimentavam; surgiam novas edificações, todo o traçado da 

cidade se tornava mais compacto. A rua Quinze de Novembro, artéria central, estava 

nivelada e apresentava passeios em mosaico. A cidade deixava seu ar provinciano e 

adornava-se com sobrados mais leves e elegantes [...]. Por toda a urbe, e até fora de 

seu quadro, valorizavam-se os terrenos e surgiam novas construções [...]. Por fim, 

qualquer pessoa que chegasse às cidades paranaenses no período da Primeira 

República encontraria, em maior ou menos grau, alguns signos da então moderna 

tecnologia: telégrafo, telefone ou luz elétrica; depois, automóveis e bondes 

(TRINDADE; ANDREAZZA, 2001, p. 65). 

 

Na Curitiba republicana, outra questão bastante reivindicada pelas autoridades era a 

escola pública primária e a melhoria de suas instalações. Conforme Etelvina Maria de Castro 

Trindade (1996, p. 21) explica, no início do século XX, os inspetores gerais de ensino solicitam 

com frequência “a construção de prédios destinados especificamente às práticas escolares; 

rejeitam as pequenas salas de aula sem ar ou luz, apontam os inconvenientes das casas de 

aluguel, de onde se ausentam as mínimas condições das tão preconizadas ‘práticas de higiene’”. 

                                                           
28 Torna-se pertinente comentar que, no final do século XIX, já havia o esforço em difundir o ensino 

profissionalizante em Curitiba. Em 1886, sob a direção de Antônio Mariano de Lima, foi criada a Escola de 

Desenho e Pintura, depois chamada Escola de Artes Industriais do Paraná e, finalmente, Escola de Belas Artes e 

Indústrias do Paraná. Além dos cursos de música, a instituição oferecia cursos em desenho artístico, arquitetura, 

escultura, pintura e gravura. Na parte relacionada às artes industriais, ofertava os cursos de mecânica, tipografia, 

litografia, fotografia, desenho aplicado, encadernação, marcenaria e funilaria. Com o apoio da imprensa local, 

Mariano de Lima criou também o periódico denominado "A Arte", produzido e impresso na própria Escola. Porém, 

devido a dificuldades financeiras e ao fato da instituição sustentar uma imagem desfavorável perante a elite 

curitibana, que via o ensino da Escola como uma formação para o “proletariado”, Mariano Lima abandona a 

instituição e a cidade de Curitiba em 1906. O ideal de Mariano de Lima serviu de alicerce para a estruturação dos 

estabelecimentos congêneres que o sucederam: a Escola de Aprendizes Artífices do Paraná, instalada em 1910, e 

a Universidade Federal do Paraná, fundada em 1912. Ver: PROSSER, Elisabeth Seraphim. Cem Anos de 

Sociedade, Arte e Educação em Curitiba: 1853-1953. Da Escola de Belas Artes e Indústrias, de Mariano Lima, 

à Universidade do Paraná e à Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial, 2004. 
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Tais autoridades também defendem a organização do ensino primário em grupos escolares e a 

adoção de uma medida “mais metódica, racional e consentânea com os modernos planos 

pedagógicos” (TRINDADE, 1996, p. 21). 

Como resultado dessas solicitações e ponderações, as edificações construídas e 

destinadas ao ensino na cidade de Curitiba passam de três, em 1893, para dez grupos escolares, 

em 1916. No período republicano, havia a crença de que a multiplicação das instituições 

escolares resultaria na “popularização do ensino, determinante do desenvolvimento das 

nações” (TRINDADE, 1996, p. 22). Além disso, desse pensamento deriva também o 

denominado “otimismo pedagógico que pretende introduzir na escola pública a fé nas 

potencialidades humanas, a prática aglutinadora do sentimento patriótico, a ideologia das 

possibilidades impulsionadoras do progresso e a neutralidade religiosa do ensino" 

(TRINDADE, 1996, p. 22). 

Na Figura 15 podemos observar a vista frontal do prédio onde ficou instalada a Escola 

de Aprendizes Artífices do Paraná nas primeiras décadas do século XX. O edifício, projetado 

simetricamente em bloco único, apresentava dois pavimentos e uma fachada central destacada 

em relação às laterais. No primeiro plano da imagem, aparece parte da rua ainda de terra, um 

grupo de homens fardados e alguns transeuntes próximos a um cavalo. O segundo plano é 

composto pelo prédio da escola com a presença de algumas pessoas nas janelas superiores e, 

possivelmente, os dirigentes da instituição na sacada central onde também aparece uma 

bandeira hasteada. 

 

Figura 15 – Vista do prédio da Escola de Aprendizes Artífices do Paraná, em 1910.  

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 



69 

   

Aos fundos do terreno ocupado pela instituição, havia um pavilhão de madeira onde 

funcionavam as oficinas (FIGURA 16). No entanto, conforme Celso Suckow da Fonseca (1986) 

enfatiza, o pavilhão não oferecia condições satisfatórias de conforto e segurança aos alunos e 

professores, o que dificultava o desenvolvimento da aprendizagem. Na imagem 16, do lado 

inferior direito, é possível visualizar alunos posicionados em fileiras e, ao que parece, durante 

uma aula de exercícios militares. Queluz (2002, p. 82) explica que, além da própria estruturação 

do ensino da instituição em torno do trabalho produtivo, havia a prática de exercícios militares 

que “auxiliavam na precisão dos movimentos dos corpos. Nas marchas aprendidas, nas 

formações treinadas, estabeleciam-se novos ritmos que preparavam para a normatização social 

e para o trabalho uniformizado e cronometrado da fábrica”. 

 

Figura 16 – Pavilhão de madeira aos fundos do terreno da EAAPR, em 1910.  

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

O primeiro diretor da Escola de Aprendizes Artífices do Paraná foi o professor Paulo 

Ildefonso d’Assumpção29, que dirigiu as atividades da escola até 1928, ano de seu falecimento. 

                                                           
29 Nascido em 23/01/1868, Paulo Ildefonso d’Assumpção iniciou sua formação em 1886 na Escola de Artes 

Industriais do Paraná, dirigida por Mariano de Lima. Após um semestre de estudos, transferiu-se para o Rio de 

Janeiro, onde estudou por um ano na Escola Politécnica. Em 1894, Paulo Ildefonso criou o Conservatório de Belas 

Artes, atraindo a clientela discente das famílias abastadas de Curitiba e desfalcando o corpo docente da Escola de 

Antônio Mariano de Lima. Segundo Queluz (2000), Paulo Ildefonso d’Assumpção reunia os conhecimentos 

técnicos de controle social, estatísticos e coercitivos, fundamentais para a classificação e constituição social de 

menores, além de possuir bom trânsito político. Tais características foram fundamentais para garantir o convite ao 

cargo de diretor da Escola de Aprendizes Artífices do Paraná, em 1910. Ver: QUELUZ, Gilson Leandro. 

Concepções de Ensino Técnico na República Velha, 1909-1930. Curitiba: CEFET/PR, 2002. 
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A instituição iniciou suas atividades com 45 alunos matriculados e distribuídos nas oficinas de 

Alfaiataria, Marcenaria e Sapataria. Algum tempo depois, seriam também organizados os 

ofícios de serralheiro mecânico e seleiro tapeceiro. De acordo com o censo de 1900, essas eram 

as profissões que ocupavam o maior número de empregados na economia local. Paulo Ildefonso 

criou também mais duas oficinas: Pintura Decorativa e Escultura Ornamental. Ambas eram 

ministradas pelo próprio diretor não acarretando, com isso, ônus e despesas para o governo 

(QUELUZ, 2002). 

O cronograma institucional previa aulas de segunda a sábado, das nove horas da manhã 

às quatro horas da tarde. Pela manhã, os alunos estudavam disciplinas relacionadas à instrução 

primária e desenho. Já o período da tarde era reservado para as aulas práticas nas oficinas. A 

partir de 1923, entre os dois turnos era oferecida uma merenda, estratégia adotada para atenuar 

a subnutrição e evitar que os alunos saíssem da escola para almoçar e não retornassem 

(QUELUZ, 2002). 

Vale lembrar que o estabelecimento de horários fixos para a rotina escolar proposto 

por Paulo Ildefonso reforçava a racionalização do ensino por meio da organização e do 

aproveitamento do tempo, além de preparar os estudantes para o trabalho industrial. Dessa 

forma, o diretor procurava por meio da racionalização do tempo “disciplinar o aluno e 

uniformizar o ensino, e através da pontualidade, regularidade e ordem, estabelecer uma ética à 

ociosidade” (QUELUZ, 2002, p. 64). 

Outra questão que merecia atenção, segundo Paulo Ildefonso d’Assunção, era a 

implementação do uso de uniformes pelos alunos. De acordo com um ofício emitido pelo 

diretor, “os alunos saídos na sua totalidade da classe mais pobre da população apresentam-se 

as vezes andrajosos e quase sempre descalços. Uma vestimenta modesta daria melhor aspecto 

a essas crianças sadias, vivazes e animadas para o trabalho”30. No inverno, porém, o problema 

da falta de vestimentas adequadas agravava-se provocando uma considerável redução na 

frequência por parte dos alunos. Outro fator que desencadeava a ausência de parte dos alunos 

era a falta de transporte, pois boa parte dos estudantes residia na periferia da capital paranaense, 

necessitando percorrer grandes distâncias por ruas não urbanizadas para chegar à escola todos 

os dias (QUELUZ, 2002). 

Na Figura 17, podemos visualizar o registro de uma aula prática em oficina. Na 

imagem, encontram-se alguns meninos manuseando equipamentos e ferramentas durante a aula 

sob a supervisão do professor, que aparece usando calça com suspensório do lado direito da 

                                                           
30 Ofício nº 175, Escola de Aprendizes Artífices do Paraná, 08/09/1910. Documento encontrado no Núcleo de 

Documentação Histórica – NUDHI. 
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fotografia. Com exceção do docente, os demais alunos apresentam-se descalços, trajando 

aventais e boinas. 

 

Figura 17 – Oficina de trabalho, em 1910. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Nas primeiras décadas do século XX, defendia-se o ingresso do país na modernidade 

que, no discurso das classes dominantes, seria equivalente à racionalidade adquirida por meio 

da esfera produtiva, onde classes sociais diferentes se uniriam em um trabalho conjunto e 

harmônico com o objetivo de produção da mercadoria. Para isso, seriam adotados critérios 

“puramente técnicos, uniformes, normatizadores e de cunho hierarquizador. O modelo ideal 

seria a fábrica e a ética a ser adotada, a do trabalho” (QUELUZ, 2002, p. 152). Sendo assim, o 

modelo para a organização da sociedade e da escola passaria a ser a racionalidade da fábrica. 

Defendia-se um discurso científico para a educação, que deveria enfocar questões técnicas e 

metodológicas, ou seja, os “meios tidos como racionais e científicos, a revisão dos programas 

de ensino, o laicismo, a co-educação dos sexos, a educação pública e gratuita, a orientação 

profissional, os testes de aptidões, rapidez, precisão e maximização dos resultados escolares” 

(QUELUZ, 2002, p. 153). 

Para Queluz (2002), o modelo taylorista serviu de inspiração para a criação e 

implementação dos procedimentos racionalizadores de ensino e produção nas Escolas de 

Aprendizes Artífices. Além disso, segundo esse autor, o estudo do modelo taylorista facilitava 

a compreensão do motivo pelo qual o primeiro passo adotado para a reorganização das escolas 
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foi a compra de maquinários e a reforma de suas instalações. O fato das oficinas serem 

reorganizadas em seções significava a tentativa de adaptação da produção a uma maior 

complexidade da produção industrial, exigindo maior divisão de tarefas e especialização e, 

consequentemente, o rompimento com a tradição artesanal. 

Sobre as instalações da escola, torna-se pertinente ressaltar que desde 1920, o diretor 

Paulo Ildefonso buscava convencer as autoridades federais e estaduais da necessidade de 

construir uma nova sede escolar. Conforme mencionado anteriormente, o pavilhão de madeira 

que abrigava as oficinas da escola limitava o aprendizado pelo pouco espaço, além de não 

apresentar conforto e segurança adequados. Somente em 1930, o governador paranaense 

Afonso Camargo adquiriu e doou para o governo federal um terreno que satisfizesse as 

condições indispensáveis para a construção. No espaço obtido foi construído um novo prédio, 

inaugurado em 1936 (FONSECA, 1986). 

Localizado entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Desembargador Westphalen, 

o espaço foi projetado e construído especialmente para abrigar a instituição e toda a sua 

estrutura por meio da renovação de maquinário e da ampliação de oficinas dos cursos 

oferecidos. De acordo com Elizabeth Amorim de Castro (2010, p. 4), nos projetos 

arquitetônicos das escolas, “é recorrente o atendimento às necessidades pedagógicas e 

higienistas. Importância que será verificada nos diferentes discursos de arquitetos, médicos, 

políticos e pedagogos sobre o edifício escolar”. Sendo assim, por volta da metade do século 

XX, as escolas brasileiras passam a concentrar espaços como bibliotecas, gabinetes médico-

odontológicos, ginásios esportivos e laboratórios. Essas mudanças no projeto arquitetônico 

dos prédios escolares visavam garantir e melhorar o desempenho das atividades pedagógicas, 

higienistas e sociais vigentes (CASTRO, 2010). 

Segundo Castro (2010), cada novo projeto arquitetônico tem a capacidade de 

materializar o contexto social no tempo e no espaço. Logo, se a educação, desde o final do 

século XIX, estava associada a ideais de “progresso e civilização, os edifícios que vão abrigá-

la, necessariamente, devem materializar e simbolizar tais expectativas" (CASTRO, 2010, p. 8). 

No caso do edifício construído para a Escola Técnica de Curitiba, podemos compreender como 

um marco da arquitetura art déco na cidade de Curitiba. Isto, porque mesmo sendo idealizado 

e inaugurado em 1936, o projeto arquitetônico da fachada e do prédio que contorna a quadra 

onde está localizada atualmente a instituição, hoje Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, permanece praticamente o mesmo desde a sua concepção. No intervalo de mais de 

oitenta anos desde a sua construção, reformas e mudanças foram incorporadas ao prédio, mas 

respeitando a envergadura, estrutura e projeto originais. 
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Figura 18 – Prédio da Escola Técnica de Curitiba, em 1936. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Na Figura 18, podemos visualizar parte do prédio construído em meados da década de 

1930. O projeto arquitetônico, desenvolvido pela Companhia Construtora Nacional S. A. 

mediante concorrência pública, apresentava características do estilo art déco, classificado como 

uma “tendência de concepção moderna e industrialista que ocupou a posição intermediária entre 

uma arquitetura mais técnica, pragmática e funcional, praticada por engenheiros, e a acadêmica, 

representada pelo neoclássico e o ecletismo, de cunho historicista” (CASTRO, 2010, p. 322). 

Corroborando o argumento de Castro (2010), Sutil (2003, p. 7) afirma que, em Curitiba, “sob a 

denominação déco foram erguidas muitas obras de linhas retas e geometrizantes ou 

aproveitando curvaturas de esquinas”. Dessa forma, o gosto déco difundiu-se nos projetos 

arquitetônicos de residências, nos cinemas, nas fábricas e nas instituições públicas, o que 

acabou por identificá-lo com o governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Ainda 

segundo Sutil (2003, p. 144), “as linhas geométricas e derivadas do art déco encamparam o 

imaginário da época como signos de modernidade e foram assumidas também pela 

municipalidade como expressão de progresso e de modernização”. 

Construído em uma área de aproximadamente 2.250,74 m², o edifício foi planejado 

simetricamente em “L”. De acordo com Castro (2010), no núcleo central localizava-se o 

acesso principal da instituição, sendo as alas laterais reservadas para os ambientes 

administrativos, de ensino, de apoio e de serviço. Além disso, o prédio apresentava uma 
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composição sofisticada por meio da “articulação simétrica de volumes geometrizados, com a 

predominância de linhas retas nas laterais e linhas curvas no volume central” (CASTRO, 

2010, p. 235). 

Alguns anos depois de inaugurada a nova sede, a Escola Técnica de Curitiba passa por 

uma nova reforma para a melhoria de suas instalações e a aquisição de novos equipamentos, 

processo que somente será concluído em 1957. Nesse ínterim, foi construída a outra esquina da 

instituição entre as ruas Desembargador Westphalen e a Avenida Silva Jardim, seguindo os 

mesmos padrões arquitetônicos (FIGURA 19). Essas modificações possibilitaram a expansão 

das instalações da instituição e, consequentemente, o incremento de algumas oficinas como as 

de Corte, Costura e Bordado. Segundo informações coletadas de ex-alunas do curso, as salas 

onde aconteciam as aulas práticas de costura e bordado localizavam-se na ala nova construída, 

nas imediações da Rua Desembargador Westphalen. 

 

Figura 19 – Obras de ampliação das instalações da Escola Técnica de Curitiba, em 1957. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI.  

 

Além das mudanças de localização e no espaço físico, a instituição também passou por 

algumas reformulações em sua denominação. Criada em 1909 como Escola de Aprendizes 

Artífices do Paraná (EAA-PR), foi nomeada Liceu Industrial de Curitiba em 1941. Em 1942, a 

partir da Lei Orgânica do Ensino Industrial, foi instituída Escola Técnica de Curitiba (ETC). 

Posteriormente, com a Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, passou à denominação de 
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Escola Técnica Federal do Paraná (ETFPR). Em 30 de junho de 1978, por meio da Lei nº 6.545, 

tornou-se Centro Federal de Educação Tecnológica Federal do Paraná (CEFET-PR). Por fim, 

no dia 07 de outubro de 2005, a partir da Lei nº 11.184, transformou-se em Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) (AMORIM, 2004). 

Nesta seção, procurei explicitar, brevemente, o surgimento das Escolas de Aprendizes 

Artífices do Paraná e as transformações estruturais pelas quais a instituição passou até meados 

dos anos 1950. Tais mudanças foram importantes para a ampliação da escola, manutenção e 

consolidação de alguns cursos por meio de novas oficinas e salas de aula. A seguir, busquei 

contextualizar a instituição a partir do ano de 1942, momento no qual as chamadas “leis 

orgânicas” são implementadas no ensino industrial brasileiro desencadeando modificações e 

novos encaminhamentos nessas escolas. 

 

 

2.2 A CRIAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS ANOS 1940 

 

 

A história da nação brasileira na década de 1940 é caracterizada por alguns 

acontecimentos político-econômicos que refletiram mudanças nas diretrizes de ensino das 

Escolas Técnicas, especialmente no que tange à oferta de cursos e às relações de gênero. 

O contexto histórico brasileiro dos anos 1940 se insere no governo do presidente 

Getúlio Vargas31, marcado por um intenso processo de industrialização e urbanização, pelas 

ideias de incentivo à modernização e ao desenvolvimento, além de seu caráter centralizador, 

particularmente a partir da implantação do chamado “Estado Novo”, de 1937 até 1945 

(FAUSTO, 1995).  

Segundo Boris Fausto (1995), sob o aspecto socioeconômico, o Estado Novo 

significou uma aliança entre a burocracia civil e militar e a burguesia industrial, visto que o 

objetivo comum imediato de ambas era promover a industrialização do Brasil. Sendo assim, 

enquanto a burocracia civil defendia o programa de industrialização por acreditar que “era o 

caminho para a verdadeira independência do país”, os militares argumentavam que “a 

instalação de uma indústria de base fortaleceria a economia”. Já os industriais, por sua vez, 

                                                           
31 Getúlio Vargas subiu ao poder em outubro de 1930, onde permaneceu por quinze anos como chefe de um 

governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e ditador. Deposto em 1945, voltou à presidência em 1950 

pelo voto popular, não chegando a completar o mandato por se suicidar em 1954. Ver: FAUSTO, Boris. História 

do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995. 
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“acabaram se convencendo de que o incentivo à industrialização dependia de uma ativa 

intervenção do Estado” (FAUSTO, 1995, p. 367).  

A preocupação do presidente Getúlio Vargas em fomentar a industrialização também 

repercutiu na educação, visto que havia um consenso entre o Estado e os empresários sobre a 

necessidade de se capacitar profissionais qualificados para prover o setor industrial e garantir a 

sua expansão: 

 

Entre as intenções educacionais de Getúlio, o ensino profissional tinha absoluta 

primazia, prioridade que sempre defendeu e pela qual lutou. A bandeira do ensino 

profissional recebe destaque na maioria de seus pronunciamentos. Parece ter sido, em 

matéria de educação, o único ideal realmente abraçado por Vargas (CUNHA, 1981, 

p. 118). 

 

Corroborando os pensamentos de Cunha (1981) a respeito das preocupações do 

governo Vargas com relação a esse ramo de ensino, Fausto (1995, p. 367) afirma que: 

 

É significativo observar que o crescente interesse do governo Vargas em promover a 

industrialização do país, a partir de 1937, refletiu-se no campo educacional [...]. Um 

decreto-lei de janeiro de 1942 instituiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial, com o 

objetivo de preparar mão de obra fabril qualificada (FAUSTO, 1995, p. 367). 

 

Torna-se pertinente ressaltar que, até dezembro de 1941, a organização do ensino 

industrial no Brasil era bastante “diferenciada e confusa”. Conforme Luiz Antônio Cunha 

(2005) explica, havia as Escolas de Aprendizes Artífices, sustentadas pelo Governo Federal, e 

que ministravam ofícios e o ensino primário a menores, cujo rendimento escolar era 

extremamente baixo devido às precárias condições de vida dos alunos e suas famílias. Além do 

Governo Federal, os Estados mantinham suas próprias escolas industriais com diretrizes e 

critérios específicos e diferentes dos utilizados pela rede federal. Havia as instituições privadas, 

religiosas ou laicas, que também ofertavam escolas de aprendizes artífices ressaltando, mais do 

que as governamentais, sua função assistencial. As Forças Armadas, por sua vez, dispunham 

de suas próprias instituições de ensino de ofícios, divergindo de todas as demais, visto que as 

escolas eram instaladas junto a fábricas de material bélico e estaleiros (CUNHA, 2005). 

Com a finalidade de padronizar o ensino de ofícios, Gustavo Capanema, então ministro 

da Educação e Saúde do governo de Vargas, organizou uma comissão32 para elaborar um 

                                                           
32 Presidida pelo ministro Gustavo Capanema, a comissão era composta por Horácio da Silveira, Lourenço Filho, 

Leon Renault, Francisco Montojos e Rodolfo Fuchs. Roberto Manje assessorou a comissão, ao lado de 

representantes das Forças Armadas. Ver: CUNHA, Luiz Antônio. O ensino profissional da irradiação do 

industrialismo. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 
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projeto de diretrizes do ensino industrial em todo o país, abarcando tanto as escolas públicas 

quanto as particulares. Dessa forma, no dia 30 de janeiro de 1942, foi promulgado o Decreto-

lei nº 4.078 com a “Lei Orgânica do Ensino Industrial”. Entre os principais objetivos estavam: 

1) capacitar individualmente os estudantes com vistas “à preparação profissional do trabalhador 

e sua formação humana”; 2) contribuir com o empresariado, “para prover de mão-de-obra as 

crescentes necessidades das empresas”; 3) atender aos interesses da nação “promovendo 

continuamente a mobilização de eficientes construtores de sua economia e cultura” (CUNHA, 

1981, p. 123). 

O Decreto-lei nº 4.07833, composto por 76 artigos e assinado pelo presidente Getúlio 

Vargas e pelo ministro Gustavo Capanema, apontava mudanças na estrutura do ensino 

industrial visando atender à crescente demanda do mercado de trabalho. Conforme Machado 

(2010, p. 81) considera, “o documento, expedido dias depois da promulgação da Lei, 

evidenciava o caráter centralizador, homogeneizador e inflexível da Lei implantada em 1942”. 

No artigo 5, podemos observar os princípios fundamentais que passaram a reger o ensino 

industrial, a saber: 

 
1.Os ofícios e técnicas deverão ser ensinados, nos cursos de formação profissional, 

com os processos de sua exata execução prática, e também com os conhecimentos 

teóricos que lhes sejam relativos. Ensino prático e ensino teórico apoiar-se-ão sempre 

um no outro. 

2. A adaptabilidade profissional futura dos trabalhadores deverá ser salvaguardada, para 

o que se evitará, na formação profissional, a especialização prematura ou excessiva. 

3. No currículo de toda formação profissional, incluir-se-ão disciplinas de cultura 

geral e práticas educativas, que concorram para acentuar e elevar o valor humano do 

trabalhador. 

4. Os estabelecimentos de ensino industrial deverão oferecer aos trabalhadores, 

tenham eles ou não recebido formação profissional, possibilidade de desenvolver seus 

conhecimentos técnicos ou de adquirir uma qualificação profissional conveniente. 

5. O direito de ingressar nos cursos industriais é igual para homens e mulheres. A 

estas, porém, não se permitirá, nos estabelecimentos de ensino industrial, trabalho que 

sob o ponto de vista da saúde, não lhes seja adequado34. 

 

Algumas questões referentes ao artigo 5 merecem ser comentadas: 1) a importância 

igualmente atribuída ao ensino teórico e prático na ministração de ofícios; 2) a recomendação 

para que seja evitada uma formação profissional incompleta ou demasiada dos estudantes; 3) a 

relevância no ensino de disciplinas de cultura geral e de práticas educativas com o intuito de 

“elevar o valor humano”; 4) a possibilidade de acesso ao ensino industrial pelas mulheres, desde 

que o ofício ministrado fosse apropriado “sob o ponto de vista da saúde”. 

                                                           
33 Decreto nº 4.078, de 30 de janeiro de 1942. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-

1949/decreto-lei-4244-9-abril-1942-414155-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 3 jul. 2018. 
34 Idem. 
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A discussão acerca de que tipo de ensino as mulheres deveriam receber já estava 

presente nas pautas governamentais de anos anteriores. Susan Besse (1999, p. 153) comenta 

que, após 1930, o Estado “deu passos firmes – em prol do suposto bem da família, da prole 

futura e da sociedade em geral – para proibir as mulheres de trabalhar em funções que pudessem 

pôr em perigo sua saúde física, prejudicar sua maternidade ou comprometer sua moralidade”. 

Dessa forma, o trabalho remunerado feminino se justificava quando explorava a generosidade 

e o “altruísmo feminino e exigia o exercício da graça, sensibilidade, piedade e virtude superiores 

das mulheres, mas nunca quando exigia que elas desenvolvessem traços de caráter masculinos 

ou que competissem com os homens” (BESSE, 1999, p. 155). 

O processo de intervenção direta do Estado na organização familiar e na delimitação 

de espaços e atividades apropriadas às mulheres pode ser percebido no projeto do Decreto-lei 

nº 3.200, promulgado em abril de 1941 e que discorria sobre a “organização e proteção da 

família”. Segundo Schwartzman, Bomeny e Costa (2000), esse projeto era extremamente 

ambicioso, tendo ocasionado consideráveis transformações em relação à política da previdência 

social, às funções sociais das mulheres, à educação, entre outras mudanças. Vale ressaltar, no 

entanto, que esse projeto era resultado de uma série de debates que o antecederam, em especial 

o “Estatuto da família”, oriundo do ministério de Gustavo Capanema em 1939, mas que não 

chegou a ser promulgado por ser considerado extremamente “doutrinário”. O artigo 13 do 

anteprojeto sugeria que: 

 

O Estado educará ou fará educar a infância e a juventude para a família. Devem ser os 

homens educados de modo a que se tornem plenamente aptos para a responsabilidade 

de chefes de família. Às mulheres será dada uma educação que as torne afeiçoadas ao 

casamento, desejosas da maternidade, competentes para a criação dos filhos e capazes 

da administração da casa (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 128). 

 

Por meio dessa proposta, é possível perceber a demarcação de quais espaços e 

atividades seriam socialmente mais adequados para os homens e as mulheres. Conforme 

Schwartzman, Bomeny e Costa (2000, p. 128) explicam, esse “documento doutrinário” visava 

proteger a família tradicional e regular o espaço público e, consequentemente, o espaço 

ocupado pelas mulheres no mercado de trabalho, visto que as atividades exercidas por elas 

deveriam estar circunscritas “aos limites da conveniência familiar”.  Por ser considerado 

extremamente doutrinador, Vargas solicitou a análise de outras autoridades sobre o 

documento, além de estabelecer uma comissão para discutir o assunto, resultando no Decreto-

lei nº 3.200 que, segundo seus autores, seguiu um conteúdo menos “doutrinário” que o 

apresentado pelo Ministro da Educação. Assim, mesmo não entrando em vigor totalmente, é 
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possível perceber no documento proposto por Gustavo Capanema o pensamento de parte da 

elite dominante sobre o ideário de família e as posições sociais que deveriam ser ocupadas 

por homens e mulheres. 

Com relação ao ensino industrial, Maria Ciavatta (2009, p. 262) explica que “caberia 

ao governo regular, controlar e fiscalizar o ensino e as profissões, por intermédio de novas 

instituições, e administrar os conflitos e as crises em termos da política social”. Segundo essa 

autora, o momento exigia “nova” consciência, definida em função da ordem social, do 

progresso brasileiro e da dignidade do trabalho numa sociedade considerada industrial. Logo, 

o “discurso da dedicação ao trabalho e da disciplina no trabalho, na fábrica e no lar incluía o 

aprendizado da ordem, isto é, da função disciplinadora e controladora do trabalho industrial” 

(CIAVATTA, 2009, p. 267). 

Retomando a “Lei Orgânica do Ensino Industrial”, promulgada em 1942, vale comentar 

que na organização do ensino industrial primava-se pela formação integral dos/as estudantes. 

Sendo assim, além das disciplinas de formação geral e profissional, o currículo integrava o ensino 

das chamadas práticas educativas, que abrangiam Educação Física, Educação Musical com o 

aprendizado de Canto Orfeônico35, Educação Pré-Militar para o meninos e Educação Doméstica 

para as meninas. Conforme Machado (2010, p. 78) argumenta, é possível perceber uma “clara 

demarcação de lugares destinados a homens e mulheres nesses estabelecimentos”. Além disso, 

mesmo a lei prevendo o direito de ingresso nos cursos industriais “igual para homens e mulheres”, 

havia a limitação imposta às mulheres com relação à condição física, servindo como “respaldo 

para delimitar o tipo de formação ao qual elas teriam acesso” e, consequentemente, evidenciando 

“a divisão sexual do trabalho” (MACHADO, 2010, p. 79). 

De acordo com Machado (2010), o novo regimento oferecia o quadro dos cursos do 

Ensino Industrial em dois ciclos e organizava todo o seu funcionamento em termos de disciplinas, 

seções a serem organizadas e certificações. O 1º Ciclo englobava os cursos ginasiais industriais e 

                                                           
35 O ensino de Canto Orfeônico no Brasil remonta as primeiras décadas do século XX, inserindo-se nos primeiros 

momentos do advento da República brasileira. Embora essa modalidade de ensino musical tenha se tornado 

nacionalmente conhecida com o trabalho de Villa-Lobos, a partir de 1930, seu pioneirismo não advém desse 

compositor, podendo ser observadas as primeiras manifestações desse ensino no estado de São Paulo durante as 

décadas de 1910 e 1920. A principal característica do canto orfeônico seria sua função de alfabetização musical, 

tarefa a ser realizada nas escolas regulares, ao contrário do ensino musical profissional, realizado em 

conservatórios. Uma vez implantado na escola regular, seria possibilitada uma popularização da prática e do 

conhecimento musical, que passariam a atingir diversos setores sociais. Villa-Lobos entendia o canto orfeônico 

como elemento educacional propiciador da formação cívica dos educandos, objetivo do compositor ao implantá-

lo nas escolas. Esse objetivo seria conseguido por meio do trabalho com um repertório musical cujo cerne baseava-

se na pesquisa, arranjo, estudo e execução de música nacional e folclórica. Ver: LISBOA, Alessandra Coutinho. 

Villa-Lobos e o canto orfeônico: música, nacionalismo e ideal civilizador. 2005. Dissertação (Mestrado em 

Música). Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2005, p. 49. 
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abrangia, na Escola Técnica de Curitiba, as seguintes seções e respectivos cursos: 1) seção de 

Indústria Mecânica, que concentrava o curso de Mecânica de Máquinas; 2) seção de Artes 

Industriais, que reunia os cursos de Marcenaria, Artes do Couro, Alfaiataria e Corte e Costura; 3) 

seção de Artes Gráficas, que incluía o curso de Tipografia e Encadernação36 (QUADRO 3).  

 

Quadro 3 – Seções e cursos oferecidos no 1º Ciclo do Ensino Industrial na Escola Técnica de Curitiba. 

Seção Cursos oferecidos 

Seção de Indústria Mecânica  Mecânica de Máquinas 

Seção de Artes Industriais 

 Marcenaria 

 Artes do Couro 

 Alfaiataria 

 Corte e Costura 

Seção de Artes Gráficas  Tipografia e Encadernação 

Fonte: MACHADO (2010). Adaptado pela autora (2018). 

 

Vale lembrar que, conforme mencionado anteriormente, as seções e cursos oferecidos 

nas Escolas Técnicas variavam de acordo com a conjuntura econômica local. Segundo Oliveira 

(2001, p. 30), “a extração da madeira e as indústrias correlatas, como papel e papelão, mobiliário, 

etc., passaram a fazer parte da paisagem econômica de grande número de municípios paranaenses, 

empregando nestes a maior parte dos trabalhadores na indústria”. Outras áreas industriais que 

também ganharam destaque nesse período foram as de beneficiamento de mate, cerâmica, 

metalúrgica, mecânica, alimentícia, gráfica e construção civil. Na Tabela 1, aparecem elencados 

alguns dos setores industriais em desenvolvimento no cenário paranaense e correlatos com os 

cursos industriais oferecidos na Escola Técnica de Curitiba entre os anos de 1939 e 1959.  

 

Tabela 1 – Número de estabelecimentos industriais no Paraná (1939-1959). 

Setores industriais 1939 1949 1959 

Mecânica 6 19 44 

Madeira 507 561 1.459 

Mobiliário 81 173 478 

Papel e papelão 5 18 21 

Couros e peles 63 99 114 

Têxtil 18 18 43 

Vestuário e calçados 85 113 236 

Editorial e gráfica 51 71 140 

Fonte: OLIVEIRA (2001). Adaptado pela autora (2018). 

                                                           
36 A Escola Técnica de Curitiba oferecia também os cursos de Mecânica de Automóveis, Carpintaria, Pintura, 

Serralheria e Alvenarias e Revestimentos. No entanto, estes cursos não tiveram matrículas em número suficiente para 

serem iniciados. Ver: AMORIM, Mário Lopes. Da Escola Técnica de Curitiba à Escola Técnica Federal do 

Paraná: projeto de formação de uma aristocracia do trabalho (1942-1963). 2004. Tese (Doutorado em Educação) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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Na revista Labor de agosto de 1941, podemos observar no texto intitulado “Curitiba e 

a Escola de Aprendizes Artífices do Paraná” que a transformação urbana era percebida como 

fundamental e necessária para o crescimento e desenvolvimento da cidade:  

 

Curitiba, a bela capital paranaense, uma das jóias do sul do País, cresce dia por dia.  

Já não é mais aquela cidadezinha insignificante, com meia dúzia de casinholas de 

madeira pequeninas e despretensiosas, de há meio século atrás. O bebê daquela época 

cresceu e engalanou-se e, para se tornar ainda mais irreconhecível, decidiu elevar-se, 

tomar conta do céu como já havia tomado de tão grande espaço de terra, com o 

resultado que aí está: os arranha-céus, que, se não têm as proporções dos seus irmãos 

do Rio e da Paulicéia, pela idade da garota já são bem respeitáveis.  

Com 150.000 habitantes do milhão que povoa o Estado, a cidade fundada por 

Eleodoro Ébano Pereira é bem digna de interesse.  

Sendo uma cidade Central dista poucos quilometros de Paranaguá, o principal porto 

paranaense, estando a ela ligada por uma estrada de rodagem e uma de ferro, sendo 

que esta é verdadeira maravilha, obra prima da engenharia, cujo mérito está em haver 

sido ideada e construída por engenheiros brasileiros. 

Situada a 900 metros acima do nível do mar o seu clima é ótimo, sendo a cidade muito 

saudável. 

Um dos fatores que contribuem para o progresso de Curitiba é, de alguns anos a esta 

data, o desenvolvimento das industrias.  

Embora não se possa comparar com S. Paulo, por exemplo, a principal cidade do 

Paraná caminha, pelo trabalho dos seus filhos e pela sua persistencia, para um 

brilhante futuro. E tudo isso contribue para que seja grande o interesse dos curitibanos, 

pelo ensino industrial (grifo no original)37. 
 

Em 1943, mesmo ano em que o curso de Corte e Costura entrou em vigor, Curitiba 

completou 250 anos. Para comemorar o aniversário da cidade, foi organizada na Praça Rui 

Barbosa a “II Grande Exposição Internacional de Curitiba”. Nessa época, a capital paranaense 

era governada pelo prefeito Rozaldo de Mello Leitão que, juntamente com o apoio do 

governador paranaense Manoel Ribas e o auxílio da Associação Comercial, da Federação das 

Indústrias e da Empresa de Propaganda e Turismo, organizou vinte pavilhões procurando 

mostrar “uma época de prosperidade” por meio da “demonstração do progresso, da riqueza e 

do trabalho de um povo”. A inauguração do evento contou com a presença do presidente 

Getúlio Vargas que, em companhia de altas autoridades civis e militares, percorreu 

“demoradamente os vários pavilhões, demonstrando grande interesse ao verificar vários 

aspectos do desenvolvimento econômico paranaense”38. 

Por parte dos governantes, prevalecia o interesse na construção de uma imagem de 

cidade em constante desenvolvimento, cuja prosperidade poderia ser vivenciada por qualquer 

habitante bastando, para isso, viver aqui. Na visão ufanista do historiador Temístocles Linhares 

                                                           
37 CURITIBA e a Escola de Aprendizes Artífices no Paraná. Labor, Curitiba, ano 2, n. 5, ago. 1941.   
38 O CHEFE da Nação na 2ª Grande Exposição Internacional de Curitiba. A Noite. Rio de Janeiro, 1 mar 1944, p. 

4. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=348970_04&pagfis=25583 

&url=http://memoria.bn.br/docreader>. Acesso em: 31 ago. 2018. 

http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=348970_04&pagfis=25583&url=http://memoria.bn.br/docreader
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=348970_04&pagfis=25583&url=http://memoria.bn.br/docreader
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(1953, p. 204), a marcha para a industrialização estava começando no Paraná e tudo indicava 

que, em breve, ela fosse “uma realidade fundamental, animadora de grandes áreas na região  

e de milhares e milhares de homens, empenhados em assegurar a vida do corpo e do espírito”.  

Voltando às mudanças desencadeadas com a “Lei Orgânica do Ensino Industrial de 

1942”, uma das principais alterações foi a exigência da formação primária para poder 

candidatar-se ao ensino industrial básico. O/a estudante deveria também possuir capacidade 

física e mental para os trabalhos escolares, comprovar vacinação, não ser portador/a de doenças 

infectocontagiosas, além de ser aprovado/a nos exames vestibulares. Estes exames eram 

compostos por duas provas escritas: 1) língua portuguesa, na qual o/a candidato/a deveria 

descrever uma figura sorteada no momento da prova; 2) aritmética, elaborada com vinte 

questões sobre sistema de numeração decimal, operações fundamentais, divisibilidade, 

números primos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, frações ordinárias e 

decimais e sistema métrico decimal (AMORIM, 2004). 

A condição para que o/a aluno/a tivesse, no mínimo, quatro anos de escolaridade para 

ter acesso aos cursos industriais do 1º ciclo expressava a preocupação sobre a necessidade da 

educação primária como a base para a formação dos/as futuros/as trabalhadores/as. Cunha 

(2005, p. 36) faz a seguinte análise sobre essa exigência:  

 

As escolas de aprendizes e artífices, de antes da “lei” orgânica, recrutavam os alunos 

provavelmente menos “educáveis” em virtude de sua origem social/cultural. Depois 

dessa “lei”, mesmo que o ensino industrial recrutasse os piores dentre os concluintes 

do ensino primário, era de se esperar que seu rendimento fosse significativamente 

superior ao dos “desvalidos” da situação anterior. 

 

Outra grande alteração desencadeada pela “Lei Orgânica do Ensino Industrial de 

1942” diz respeito à criação do curso ginasial industrial de Corte e Costura39, estabelecido 

demarcadamente como ofício feminino. Desse modo, pela primeira vez, a Escola Técnica de 

Curitiba abria espaço para também escolarizar meninas. Contudo, Machado (2010) explica que, 

embora as alunas tenham sido contempladas na organização do ensino industrial com um 

espaço de formação, este estava circunscrito a um saber racionalizado sobre o espaço reservado 

às mulheres: o espaço doméstico.  

O projeto de um curso direcionado para mulheres estava alinhado com as medidas 

governamentais getulistas, na medida em que se percebia como fundamental a educação feminina 

para potencializar o progresso brasileiro: somente mulheres com educação, especialmente moral 

e doméstica, seriam capazes de ensinar e moldar o caráter dos “futuros cidadãos” (BESSE, 1999).  

                                                           
39 No próximo capítulo abordarei, especificamente, o curso de Corte e Costura.  
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Conforme Amorim (2004) explica, os/as estudantes dos cursos ginasiais industriais 

tinham aula em tempo integral sendo o período da manhã dedicado para o ensino de disciplinas 

de “cultura geral” e o período da tarde para as disciplinas denominadas “cultura técnica”, além 

da ministração de “práticas educativas”40. Nos dois primeiros anos, as disciplinas de “cultura 

geral” eram as mesmas para todos os cursos e englobavam: Português, Matemática, Geografia do 

Brasil e Ciências Físicas e Naturais. Para a terceira e quarta séries, a única mudança era a 

substituição de Geografia do Brasil por História do Brasil. Quanto às disciplinas de “cultura 

técnica”, havia diferenças entre os cursos masculinos e o curso de Corte e Costura: nos cursos 

masculinos, a grande curricular da 1ª série era formada pelo ensino de Desenho e Práticas de 

Oficina, onde todos os alunos realizavam um rodízio de aproximadamente dois meses em cada 

oficina com o objetivo de conhecerem e decidirem-se, de acordo com afinidades e gostos, por 

qual curso prosseguiriam seus estudos. A partir da 2ª série, além do ensino de Desenho e Práticas 

de Oficina, os alunos tinham também a disciplina de Tecnologia, cujo conteúdo deveria estar 

alinhado com a opção de curso escolhida pelo estudante. No entanto, torna-se pertinente salientar 

que para as meninas essa possibilidade de rodízio de ofícios e escolha de curso não existia, visto 

que a única formação direcionada para mulheres na instituição era o curso de Corte e Costura. 

Já com relação ao 2º Ciclo do ensino industrial, este contemplava os cursos técnicos 

de segundo grau e abarcava, na mesma instituição, as seguintes seções e referentes cursos: 1) 

seção de Indústria Mecânica, que concentrava o curso de Construção de Máquinas e Motores; 

2) seção de Indústria da Construção, que englobava o curso de Edificações; 3) seção de Artes 

Industriais, com os cursos de Decoração de Interiores e Desenho Técnico (QUADRO 4). 

 

Quadro 4 – Seções e cursos oferecidos no 2º Ciclo do Ensino Industrial na Escola Técnica de Curitiba. 

Seção Cursos oferecidos 

Seção de Indústria Mecânica  Construção de Máquinas e Motores 

Seção de Indústria da Construção  Edificações 

Seção de Artes Industriais 
 Decoração de Interiores 

 Desenho Técnico 

Fonte: MACHADO (2010). Adaptado pela autora (2018). 

 

Segundo o texto publicado em 1943 na revista institucional Labor e intitulado 

“Instalados os Cursos Técnicos na Escola Técnica de Curitiba” 41, a inauguração dos cursos 

referentes ao 2º ciclo aconteceu no dia 1º de março de 1943 em uma cerimônia solene que 

                                                           
40 Informações obtidas pela autora em pesquisa realizada nos documentos de diários de classe no Arquivo Geral 

da Instituição. 
41 INSTALADOS os Cursos Técnicos na Escola Técnica de Curitiba. Labor, Curitiba, ano 4, n. 10, maio 1943.   
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contou com a presença das seguintes autoridades: o interventor Manoel Ribas, o secretário do 

Interior, Justiça e Segurança Pública, o diretor geral de Educação, o prefeito de Curitiba e o 

comandante da 5ª Região Militar. De acordo com o texto, durante o evento, o professor Joaquim 

de Almeida Peixoto ministrou uma aula inaugural sobre a evolução do ensino profissional no 

Brasil desde a criação das Escolas de Aprendizes Artífices. A cerimônia contou também com o 

pronunciamento de Manoel Ribas, enfatizando que o Paraná vivenciava uma “fase de invejável 

prosperidade, ombreando-se com as mais progressistas parcelas da Federação”. Ainda segundo 

o discurso do interventor, “os cursos técnicos, ora inaugurados, constituem valiosa 

contribuição, no aproveitamento das nossas imensas riquezas resultando no bem-estar do nosso 

Estado, e isto só poderá ser conseguido por meio de técnicos”42. 

Na Figura 20, podemos observar o diretor Lauro Wilhelm43 discursando na solenidade 

de abertura dos quatro cursos técnicos na Escola Técnica de Curitiba. Próximos à mesa, 

pomposamente arrumada com flores para o evento, encontram-se as demais autoridades 

convidadas. Na imagem, ainda aparecem: à direita, as bandeiras do Brasil e do Paraná 

localizadas próximas às janelas e, à esquerda, um quadro pintado com algumas árvores 

Araucárias, símbolo do estado do Paraná. 

 

Figura 20 – Diretor Lauro Wilhelm discursando na cerimônia de inauguração dos cursos  

técnicos, em 1943. À esquerda do diretor, aparece o interventor Manoel Ribas. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

                                                           
42 INSTALADOS os Cursos Técnicos na Escola Técnica de Curitiba. Labor, Curitiba, ano 4, n. 10, maio 1943.   
43 Em 1939, Lauro Wilhelm assume a direção da instituição, permanecendo no cargo até o final de 1965. Dessa 

forma, foi Wilhelm quem acompanhou as modificações nos encaminhamentos do ensino industrial por meio da 

implantação das “leis orgânicas”. 
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Sobre os tipos de cursos oferecidos no 1º e 2º Ciclo, Machado (2010) observa que, 

enquanto os cursos industriais ginasiais estavam mais próximos do trabalho artesanal, os cursos 

técnicos do 2º Ciclo eram orientados para uma atuação mais direta na indústria. Para o ingresso 

em um dos cursos técnicos oferecidos, os estudantes necessitavam comprovar capacitação física 

e aptidão mental, além da aprovação no exame vestibular, composto pelas seguintes avaliações: 

1) Português com provas de redação e gramática; 2) Matemática com uma prova prática e outra 

teórica abrangendo conteúdos de aritmética, geometria e álgebra; 3) Desenho com uma prova de 

desenho livre e outra prova com a solução de um problema de desenho, geométrico ou projetivo.  

A candidatura aos cursos técnicos era permitida aos egressos do 1º Ciclo do ensino 

secundário44 e também aos concluintes do 1º Ciclo do ensino industrial, desde que o curso 

técnico escolhido estivesse condicionado ao curso industrial ginasial frequentado anteriormente 

(QUADRO 5). Assim, além de restringir os alunos dos ramos de formação profissional a uma 

trajetória escolar e profissional vinculada ao curso realizado no 1º Ciclo, outras duas questões 

reforçavam o caráter limitante e hierárquico da organização do sistema de ensino industrial na 

década de 1940: o favorecimento aos estudantes egressos do 1º Ciclo dos cursos secundários e 

a segregação das mulheres a determinados campos de formação (MACHADO, 2010). 

 

Quadro 5 – Relação da formação exigida nos cursos ginasiais industriais para ingresso nos cursos técnicos. 

Decreto nº 8.673 de 03/02/1942 (*Cursos oferecidos na Escola Técnica de Curitiba). 

Curso técnico Formação exigida no 1º Ciclo 

Construção de Máquinas e Motores 

 Mecânica de Máquinas* 

 Automóveis e Aviação 

 Máquinas e Instalações Elétricas 

 Aparelhos Elétricos 

 Telecomunicações 

 Fundição 

 Serralheria 

 Calderaria 

Edificações 

 Carpintaria 

 Alvenaria e Revestimentos 

 Cantaria Artística 

 Pintura 

Decoração de Interiores 

 Marcenaria* 

 Carpintaria 

 Alvenaria e Revestimentos  

 Cantaria Artística 

 Pintura 

Fonte: MACHADO (2010). Adaptado pela autora (2018). 

 

                                                           
44 De acordo com o Decreto-lei nº 4.244 de 9 de abril de 1942, o ensino secundário passou a ser organizado em dois 

ciclos: o 1º ciclo englobava o ensino ginasial normal, com duração de quatro anos; o 2º ciclo abarcava o colegial, 

com duração de três anos. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4244-

9-abril-1942-414155-133712-pe.html>. Acesso em: 16 jul. 2018. 
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No que diz respeito aos alunos dos cursos secundários, conforme Machado (2010) 

argumenta, a “Lei Orgânica do Ensino Industrial de 1942” sugeria que tais estudantes estariam 

mais aptos para cursar os cursos técnicos que os próprios ex-alunos do curso industrial, visto 

que os egressos do 1º Ciclo dos cursos secundários poderiam se matricular em qualquer um dos 

cursos técnicos, desde que aprovados nos exames vestibulares. 

Sobre o ingresso de mulheres nos cursos técnicos, de acordo com os pré-requisitos 

definidos, não havia nenhuma possibilidade de matrícula das ex-alunas de Corte e Costura da 

Escola Técnica de Curitiba, posto que todos os cursos técnicos exigiam formação anterior em 

cursos ginasiais industriais exclusivamente masculinos. No entanto, vale ressaltar que tais 

determinações restritivas tiveram pouco tempo de duração. Segundo Machado (2010), as 

mudanças vieram em 1946 com o Decreto-lei nº 8.680, que autorizava a matrícula em qualquer 

curso técnico, desde que o/a candidato/a: 1) tivesse concluído o 1º Ciclo, independente do ramo 

de ensino; 2) apresentasse “capacidade física e aptidão mental” para os trabalhos escolares; 3) 

fosse aprovado/a em exames vestibulares. Sendo assim, “ainda que textualmente não houvesse 

proibição para a matrícula de alunas em todos os cursos, a necessidade da ‘capacidade física’ 

para determinadas áreas possivelmente funcionava como um elemento de segregação ao grupo” 

(MACHADO, 2010, p. 88). 

Ainda em 1946 foi criada a Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial 

(CBAI), um programa de cooperação firmado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos 

com o intuito de preparar e capacitar docentes brasileiros/as de ensino industrial mediante 

intercâmbio intensivo de educadores/as, ideias e métodos pedagógicos específicos. A efetivação 

do acordo de cooperação educacional englobava as seguintes ações: 1) fornecimento de 

especialistas norte-americanos para a realização do programa; 2) estudos e pesquisas sobre as 

necessidades dos dois países na área do ensino industrial; 3) viagens de estudos aos Estados Unidos 

a administradores, educadores/as e técnicos/as brasileiros/as; 4) aquisição de equipamentos e 

preparação de material didático para o ensino industrial brasileiro (AMORIM, 2004).  

Em um texto publicado no Boletim da CBAI de fevereiro de 1957, podemos observar 

a relação de “companheirismo” que buscava-se estabelecer entre as duas nações: 

 

[...] a harmonia que se nota neste empreendimento em que brasileiros e americanos 

trabalham ombro a ombro [...]. Foi uma agradável impressão ver que o Brasil e os 

Estados Unidos, através da CBAI, estão trabalhando por um sistema educacional mais 

de acordo com as necessidades locais45. 

                                                           
45 A COMISSÃO Brasileiro-Americana perante a indústria nacional e a Escola Técnica de Curitiba. Boletim da 

CBAI, Curitiba, v. XIII, n. 2, p. 8, fev. 1959.   
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Conforme Amorim (2004) explica, é possível identificar a Comissão Brasileiro-

Americana de Educação Industrial no contexto da chamada “Política da Boa Vizinhança”, 

empreendida pelo governo estadunidense com os países vizinhos latino-americanos durante a 

Segunda Guerra Mundial. Tal política visava o projeto de “americanização” para o continente, 

cujo objetivo seria a propagação do chamado american way of life tanto na América Latina 

quanto, posteriormente, para o restante do planeta. Logo, o estilo de vida norte-americano 

tornou-se um ideal hegemônico, sendo adotado em muitos países que viam os Estados Unidos 

como um símbolo de potência e de desenvolvimento (AMORIM, 2004). 

De acordo com Antonio Pedro Tota (2000), a ideologia do americanismo 

fundamentava-se nos princípios da democracia, do progressivismo e do tradicionalismo. 

Segundo esse autor, a democracia estaria associada “às ideias de liberdade, de direitos 

individuais e de independência” (TOTA, 2000, p. 19). Já o progressivismo estaria vinculado ao 

racionalismo e à capacidade produtiva do ser humano, visto que “o mercado podia oferecer em 

abundância vários produtos úteis e atraentes, criando uma nova forma de prazer: o prazer de 

consumir” (TOTA, 2000, p. 20). Tais produtos, por sua vez, “estariam ao alcance de qualquer 

pessoa, independentemente da posição na sociedade de classes” (TOTA, 2000, p. 20). Quanto 

ao ideal de tradicionalismo, este fazia alusão ao “enaltecimento dos valores familiares, a 

coragem dos indivíduos, o temor a Deus” (TOTA, 2000, p. 20). Esses três princípios seriam o 

alicerce para garantir o desenvolvimento e a modernização da sociedade brasileira.   

Vale ressaltar que, no processo de americanização do Brasil, as ideias de democracia, 

progressivismo e tradicionalismo faziam-se presentes nos discursos dos integrantes da CBAI, 

fossem eles estadunidenses ou brasileiros, bem como nas falas associadas ao ensino industrial. 

Tota (2000) aponta dois principais objetivos no projeto de americanização: 1) integrar a 

América Latina ao mercado estadunidense; 2) afastar do subcontinente as influências socialistas 

e nacionalistas. Para isso, era necessário buscar minimizar ou combater a miséria e o 

subdesenvolvimento dessas regiões por meio da implantação de medidas que tornassem a 

economia latino-americana mais competitiva. Além disso, “a segurança da nação norte-

americana dependia de uma estreita cooperação – econômica e cultural – com todos os governos 

das Américas” (TOTA, 2000, p. 48). 

Para a divulgação do american way of life, as agências estadunidenses investiram, 

massivamente, em publicidade e propaganda. No Brasil, havia um grande deslumbramento e 

identificação com o progresso e estilos de vida e de consumo norte-americanos. Mello e Novais 

(2000, p. 604) explicam que “o grande fascínio, o modelo a ser copiado passa a ser cada vez 

mais o american way of life”. Isto, porque a “via de transmissão do progresso” passava pela 
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referência aos padrões de consumo e estilos de vida predominantes nos países economicamente 

mais desenvolvidos. Desse modo, até o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil 

experimentou uma notável influência do americanismo, especialmente por meio dos meios de 

comunicação e pelas iniciativas de cooperação econômica, cultural e educacional. 

O Estado, por sua vez, assume uma importante função no sentido de possibilitar e 

alavancar o “processo de crescimento e acumulação do setor privado, através de suas 

determinações e realizações. É esse o caminho que o governo JK acreditava ser inevitável para 

resgatar o país de sua condição de subdesenvolvido” (AMORIM, 2004, p. 205). Conforme 

Amorim (2004) explica, nesse período destaca-se a “ideologia nacional-desenvolvimentista” 

como condutora de grande parte das decisões tomadas durante o governo de Juscelino 

Kubitschek, inclusive as resoluções relacionadas ao ensino industrial. Buscava-se o 

engajamento de vários setores da sociedade brasileira na tentativa de superação da condição de 

“país subdesenvolvido, mesmo que, contraditoriamente, se fizesse uso do capital estrangeiro, 

tornando o país cada vez mais dependente desse capital. Logo, somente com o desenvolvimento 

econômico seria possível a superação do atraso e da miséria da maioria da população brasileira” 

(AMORIM, 2004, p. 205). 

De acordo com os pensamentos e propósitos que norteavam as políticas de governo de 

Juscelino Kubitschek, o currículo dos cursos das instituições de ensino técnico deveria estar de 

acordo com as necessidades da indústria. Assim, verifica-se a necessidade de uma nova reforma 

nas diretrizes de ensino industrial tornando-o “mais prático” e, desse modo, aproximar “a escola 

da realidade nacional, no sentido de que ela passe a formar o tipo de quadros exigidos pela 

transformação por que se quer fazer passar a realidade” (CARDOSO, 1978, p. 220). 

Desse modo, em 1955 foi organizada uma comissão para a elaboração de um 

anteprojeto que foi entregue ao MEC ainda nesse mesmo ano. No entanto, a lei nº 3.552 é 

assinada e, finalmente, regulamentada apenas em outubro de 1959. Tal legislação, segundo 

Amorim (2004), muito mais enxuta que a Lei Orgânica do Ensino Industrial, era direcionada às 

escolas mantidas pelo MEC. Na nova organização do ensino industrial advinda dessa Lei, é 

possível destacar duas alterações substanciais: 1) a proposta de descentralização administrativa 

das escolas da Rede Federal; 2) a reformulação dos cursos básicos industriais do 1º Ciclo. 

Em relação à primeira alteração citada, as escolas federais passam a dispor de 

autonomia administrativa, didática, financeira e técnica. Sobre a reformulação dos cursos 

básicos industriais, embora o 1º Ciclo atraísse o maior número de estudantes, ele vai perdendo 

força nas escolas da rede federal. Cunha (2005, p. 153) observa que os cursos ginasiais 

industriais não conseguiram contribuir “de modo significativo, para a formação de força de 
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trabalho necessária à indústria”. Conforme esse autor explica, a “Lei Orgânica do Ensino 

Industrial” estabelecia cursos, currículos e modos de funcionamento escolares padronizados 

para todos os cursos industriais brasileiros, impedindo a adaptação do ensino às transformações 

da economia.  

Sendo assim, de acordo com a Lei nº 3.552 de 1959, os cursos do 1º Ciclo deixam de 

ter suas diversas especializações, passando a vigorar um curso ginasial de educação geral, com 

o objetivo de “ampliar os fundamentos de cultura, explorar as aptidões do educando e 

desenvolver suas capacidades, orientando-os, com a colaboração da família, na escolha de 

oportunidades de trabalho ou de estudos ulteriores” (FONSECA, 1961, p. 342). Logo, os cursos 

ginasiais deixam de ser profissionalizantes, sendo apenas propedêuticos para ingresso ao 2º 

Ciclo. Já os cursos técnicos, agora com duração mínima de quatro anos, visavam garantir a 

“formação de técnicos para o desempenho de funções de imediata assistência a engenheiros ou 

a administradores, ou para o exercício de profissões em que as aplicações tecnológicas exijam 

um profissional dessa graduação técnica” (FONSECA, 1961, p. 342). Conforme Amorim 

(2004) salienta, o ensino dos cursos técnicos deveria estar articulado com a realidade industrial 

e com o mercado de trabalho local. Desse modo, a especialização passa a caracterizar somente 

os cursos de 2º Ciclo. 

Torna-se pertinente ressaltar que, mesmo não tendo mais caráter profissionalizante, 

o curso ginasial industrial apresentava no currículo a disciplina de Artes Industriais, com o 

objetivo de “sondagem de aptidões e desenvolvimento de capacidades” (AMORIM, 2004, p. 

258). De acordo com o texto nomeado “Artes Industriais” e publicado no Boletim da CBAI 

de abril de 1960, o ginásio industrial das Escolas Técnicas havia sido reformulado com o 

objetivo de “não treinar jovens para a indústria, mas oferecer-lhes não só experiências 

industriais, mas também matérias de cultura geral. Na realidade, este programa será muito 

semelhante ao currículo do Ginásio, porém com amplas experiências gerais de oficina” 

(HAGEN, 1960, p. 3)46. Desse modo, nas duas primeiras séries do ginásio, os alunos 

aprendiam atividades “em setores variados, tais como metais, madeira, eletricidade, cerâmica 

e artes gráficas”, tendo a oportunidade de conhecer e descobrir “exatamente onde residem os 

seus interesses, assim como suas habilidades e tendências” (GERBRACHT; ESMANHOTO, 

1961, p. 2)47. 

                                                           
46 HAGEN, Stanley G. Artes Industriais. Boletim da CBAI, Curitiba, v. XIV, n. 1, p. 3, abr. 1960.   
47 GERBRACHT, Carl; ESMANHOTO, Lycio. Artes Industriais. Boletim da CBAI, Curitiba, v. XV, n. 3, p. 2, 

mai. 1961.   
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Conforme Machado (2010) comenta, os cursos do 1º Ciclo já não apresentavam 

formação profissional específica e, gradativamente, vão perdendo espaço nas escolas da rede 

federal. Na década de 1960, tais cursos recebem a denominação de ginásios industriais até 

serem completamente extintos no ano de 1972. Corroborando as ideias de Machado (2010), 

Lima Filho (2002, p. 231) argumenta que as Escolas Técnicas Federais: 

 

viverão o “boom” de seu ciclo expansivo, caracterizado por um forte incremento 

quantitativo de vagas e pela diversificação da oferta de cursos. Em um primeiro 

momento, até meados dos anos de 1960, observou-se um importante incremento da 

oferta educacional, tanto dos Cursos Técnicos Industriais de Nível Médio, quanto 

dos de Ginásio Industrial, acompanhado de uma tendência de crescimento da 

importância dos primeiros em relação aos segundos. Daí por diante se acentuaria a 

tendência de forte incremento das matrículas e da relevância dos Cursos Técnicos 

Industriais de Nível Médio, enquanto que o Ginásio Industrial perderia 

progressivamente sua importância, mantendo ainda um moderado crescimento de 

matrículas até 1969, quando se iniciou o processo de sua desativação, culminado 

em 1972. 

 

Vale comentar que no Brasil do final dos anos 1950, o forte apelo ao nacionalismo 

desencadeou aspirações de trabalhadores, funcionários públicos, setores de classe média e de 

parcela do pequeno empresariado, que visavam fortalecer e consolidar a democracia brasileira. 

Isso incluía, entre outros fatores: a reforma agrária, a criação de escolas públicas e 

republicanas48, a subida de salários de base, a ampliação dos direitos sociais, o controle do 

poder econômico privado e o controle público dos meios de comunicação de massas. De acordo 

com Mello e Novais (1998, p. 618), o que estava em jogo eram dois estilos de desenvolvimento 

econômico: 

 

De um lado, um capitalismo selvagem e plutocrático; de outro, um capitalismo 

domesticado pelos valores modernos da igualdade social e da participação 

democrática dos cidadãos, cidadãos conscientes de seus direitos, educados, 

verdadeiramente autônomos, politicamente ativos. 

 

Todavia, mediante um regime autoritário, o golpe militar de 1964 veio para estabelecer 

– pela força e violência – uma das formas possíveis de sociedade capitalista no Brasil. Isso 

porque ao banir as forças do igualitarismo e da democracia, o golpe de 1964 desencadeou, em 

21 anos de imposições, uma sociedade “deformada e plutocrática”, ou seja, regida por pessoas 

com maior poder aquisitivo. Como resultado, havia uma disparidade muito grande em termos 

                                                           
48 As escolas republicanas deveriam preparar os cidadãos para a democracia. Ver: MELLO, João Manuel Cardoso 

de; NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). 

História da Vida Privada no Brasil, 4: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998, p. 616.   
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de renda e riqueza no Brasil. A dinâmica econômica e social estava dividida, visto que de um 

lado havia a “concorrência desregulada entre os trabalhadores” e, de outro, predominava a 

“monopolização das oportunidades de vida pelos situados no cimo da sociedade” (MELLO; 

NOVAIS, 1998, p. 618).  

O Ato Institucional nº 5 (AI-5), decretado em dezembro de 1968, ocasionou a 

repressão a qualquer forma de oposição ao governo. Era “o tempo da tortura, dos alegados 

desaparecimentos e das supostas mortes acidentais em tentativas de fuga” (ALMEIDA; WEIS, 

1998, p. 332). Juntamente com o autoritarismo veio o “milagre econômico”, um surto de 

expansão da economia que multiplicou as oportunidades de trabalho, permitiu a ascensão de 

amplos setores médios, lançou uma sociedade de consumo moderna e diversificada, e 

concentrou uma renda que fez aumentar a distância entre o topo e a base da pirâmide social. 

Foi um momento de modernização da sociedade, que também ocasionou a mudança dos padrões 

de conduta privada (ALMEIDA; WEIS, 1998). 

Segundo Santos (2010), os/as jovens, mesmo favorecidos com o desencadeamento da 

prosperidade econômica brasileira, estavam insatisfeitos/as com os valores e comportamentos 

em voga na época, contribuindo muito para a liberalização dos costumes e a mudança dos 

padrões de conduta, marca registrada da década de 1960. Sendo assim, o movimento jovem 

contestava os valores conservadores vigentes na organização da sociedade, que incluía as 

relações de poder e hierarquia tanto na esfera pública quanto na esfera privada.  

Entre outras mudanças perceptíveis nesse período, a valorização do casamento 

romântico supõe um desenvolvimento em busca de uma maior igualdade entre os cônjuges e 

no direito à felicidade pessoal. No caso das mulheres, Almeida e Weis (1998) comentam que o 

repúdio aos comportamentos tradicionais acontecia em nome de um ideal de autonomia que 

correspondia à possibilidade de viver livremente as pulsões sexuais e a paixão. Atrelado a essas 

possibilidades, estava o desejo de “existir no mundo para além da vida doméstica, por meio da 

realização profissional, da independência financeira que o trabalho poderia assegurar e, por 

último, porém não menos importante, da atividade política” (ALMEIDA; WEIS, 1998, p. 401). 

Conforme Pinsky (2012) considera, a partir da segunda metade dos anos 1960, uma 

série de transformações como “a pílula anticoncepcional e a revolução dos costumes do final 

dos anos 1960 mudariam radicalmente as imagens de mulher” (PINSKY, 2012, p. 516). Além 

disso, os grupos feministas agitavam o Brasil e o mundo no final da década de 1960 com 

reinvindicações que propunham “a dissolução da hierarquia entre masculino e feminino e a 

transformação do caráter nos relacionamentos entre homens e mulheres num sentido mais 

igualitário” (PINSKY, 2012, p. 516). 
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É provável que tais acontecimentos em voga na sociedade brasileira do final dos anos 

1960 tenham também influenciado o término do curso de Corte e Costura na Escola Técnica de 

Curitiba. Conforme explicitado, após a promulgação da Lei nº 3.552 de 1959, os cursos do 1º 

Ciclo deixam de contar com suas diversas formações profissionais, passando a vigorar um único 

curso industrial básico, cujo mote passa a ser de educação geral. Mas, e como fica a situação das 

estudantes de Corte e Costura na instituição, visto que os cursos não eram mistos? De acordo 

com os dados documentais encontrados e com as entrevistas realizadas com ex-alunas, percebi 

que o curso de Corte e Costura continuou existindo na instituição até o ano de 1969, quando a 

última turma se forma. A única mudança no curso é que, a partir de 1960, o currículo de Corte 

e Costura passa a integrar, juntamente com as disciplinas de cultura técnica, a disciplina de Artes 

Industriais. Dessa forma, é possível inferir que, talvez, continuar a vigência do curso de Corte e 

Costura por mais alguns anos foi a alternativa encontrada pela instituição para manter meninas 

e meninos cursando, separadamente, o ginásio. Sobre os demais cursos ginasiais industriais 

masculinos, é possível que alguns desses cursos profissionalizantes também tenham vigorado 

por mais tempo na Escola Técnica de Curitiba49.  

A escolha por manter em vigência por mais uma década o curso industrial de Corte e 

Costura pode ser explicada devido à autonomia das Escolas Técnicas Federais que, segundo 

Cunha (2005, p. 135), primavam “pela melhoria da qualidade dos cursos, pelo aumento da 

produtividade dos recursos e pela maior capacidade de resposta às necessidades locais e 

regionais”. Dessa forma, a eliminação dos cursos industriais foi progressiva de acordo com a 

procura e com as demandas locais. Além disso, conforme explicitado, a sociedade brasileira 

vivenciou momentos de grandes transformações e mudanças entre as décadas de 1940 e 1960. 

No que tange às relações de gênero, se nos anos 1940 as feminilidades “ideais” caracterizavam-

se pelos cuidados com o lar e com o conforto, a saúde e o bem-estar da família, no final dos 

anos 1960, os padrões de comportamento feminino considerados aceitáveis até então passaram 

a ser tensionados e questionados. Logo, talvez não fizesse mais tanto sentido investir em um 

curso direcionado apenas para a formação de meninas e cujo mote estava imbricado entre formar 

uma costureira profissional e uma dona de casa “exemplar”. 

Vale ressaltar que, mesmo com as transformações sociais e culturais em voga no final 

dos anos 1960, a procura pelo curso de Corte e Costura foi crescente ao longo de três décadas 

(TABELA 2). 

 

                                                           
49 Como o estudo foi focado, especialmente, no curso de Corte e Costura, não foi possível reunir dados suficientes 

que comprovassem a permanência ou não dos demais cursos ginasiais industriais masculinos na instituição. 
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Tabela 2 – Número de alunas matriculadas por ano no curso de Corte e Costura. 

Ano Número de alunas matriculadas Total de alunas por década Total de alunas 

1943 24 alunas 

333 alunas na década de 1940 

1929 alunas 

1944 23 alunas 

1945 44 alunas 

1946 30 alunas 

1947 69 alunas 

1948 61 alunas 

1949 82 alunas 

1950 59 alunas 

730 alunas na década de 1950 

1951 50 alunas 

1952 85 alunas 

1953 106 alunas 

1954 27 alunas 

1955 76 alunas 

1956 98 alunas 

1957 16 alunas 

1958 120 alunas 

1959 93 alunas 

1960 110 alunas 

866 alunas na década de 1960 

1961 127 alunas 

1962 138 alunas 

1963 191 alunas 

1964 80 alunas 

1965 116 alunas 

1966 104 alunas 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em documentos do Arquivo Geral da Instituição (2016).  

 

Levando em consideração os aspectos abordados sobre as diretrizes de ensino que 

culminaram na criação e consolidação do curso de Corte e Costura na Escola Técnica de Curitiba, 

torna-se relevante compreender no que se pautavam os conhecimentos ensinados em um curso 

direcionado exclusivamente para mulheres. Esse é o assunto da próxima seção. 

 

 

2.3 ENTRE A PROFISSIONALIZAÇÃO E A ESCOLARIZAÇÃO DO DOMÉSTICO 

 

 

No início do século XX, a participação feminina no trabalho fabril brasileiro era 

significativa. As mulheres curitibanas atuavam de maneira relevante na força de trabalho no 

“interior dos engenhos de mate, nas fábricas de cerveja, de balas, de bolachas, de vidro, 



94 

   

porcelana e charutos onde elas se alinhavam em aventais de sarja incolor, toucas brancas à 

cabeça e simples chinelas sob o olhar vigilante do contramestre” (TRINDADE, 1996, p. 217). 

Já na década de 1940, a capital paranaense contava com cerca de doze mil trabalhadores 

ligados ao setor industrial sendo, desse total, 11,5% mulheres. Entre as indústrias curitibanas que 

concentravam o trabalho de operárias mulheres estavam: a empresa têxtil Venske; empresas 

relacionadas ao setor alimentício como a Leão Júnior, Todeschini, Glória, Moinho Paranaense, 

Fontana, Fábrica de Chocolates Basgal e Fábrica Lucinda; a Impressora Paranaense; os Pianos 

Essenfelder; a Fábrica de Metros Haltrich; a Indústria de couros Pugsley; e a Cia. Fiat Lux. 

Segundo Boschilia (2010), a preferência das mulheres de determinadas camadas sociais pelo 

trabalho nas fábricas pode ser explicado porque além da oferta de mão de obra ser maior nesses 

espaços, as exigências quanto ao nível de escolaridade ou experiência nessas funções eram 

menores do que em outras áreas como no comércio. Além disso, a função de operária era mais 

valorizada do que a de empregada doméstica ou faxineira. 

Apesar do considerável número de trabalhadoras presentes nas fábricas, os obstáculos 

enfrentados por essas mulheres eram grandes. Margareth Rago (1997, p. 581) argumenta que 

“da variação salarial à intimidade física, da desqualificação intelectual ao assédio sexual, elas 

tiveram sempre de lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo definido – 

pelos homens – como ‘naturalmente masculino’”. Além disso, as dificuldades começavam no 

interior da família por meio da desaprovação e hostilidade com que o trabalho feminino era 

tratado e desqualificado, quando realizado fora do lar. Isso porque os pais desejavam que as 

filhas conhecessem um “bom partido” para casar e assegurar o futuro com um “bom 

matrimônio” (RAGO, 1997). 

Um ponto importante observado por Rago (1997) diz respeito à frequente associação 

entre a questão da moralidade social e as mulheres no trabalho fora do lar. No discurso de vários 

setores sociais, destacava-se “a ameaça à honra feminina representada pelo mundo do trabalho”. 

Dessa forma, “enquanto o mundo do trabalho era representado pela metáfora do cabaré, o lar 

era valorizado como o ninho sagrado que abrigava a ‘rainha do lar’” (RAGO, 1997, p. 588). 

Para muitos médicos e higienistas, por exemplo, o trabalho feminino fora do âmbito doméstico 

levaria à “desagregação da família”, pois trabalhando durante o dia todo, as mulheres não teriam 

tempo e interesse pelo casamento e pela maternidade. Ademais, as crianças cresceriam sem a 

educação adequada e “sem a constante vigilância das mães”. Corroborando as ideias de Rago 

(1997), Maluf e Mott (1998, p. 374) acrescentam que “a imagem de mãe-esposa-dona de casa 

como a principal e mais importante função da mulher correspondia àquilo que era pregado pela 

Igreja, ensinado por médicos e juristas, legitimado pelo Estado e divulgado pela imprensa”. 
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Conforme Carla Bassanezi Pinsky (2012) esclarece, uma coisa era ser mulher 

“trabalhadeira”, designação elogiosa associada à figura feminina da dona de casa “idealizada”, 

desejável em todos os grupos sociais por sua dedicação exclusiva aos afazeres domésticos e à 

família. Outra, bem diferente, era ser mulher “trabalhadora”, denominação considerada o 

oposto da dona de casa “ideal”, visto que a “trabalhadora” atuava nas fábricas, locais 

considerados “antros de perdição”, capazes de comprometer “o caráter, a feminilidade e a 

virtude das solteiras e casadas” (PINSKY, 2012, p. 503). De acordo com essa visão, a atividade 

fabril, além de desviar as mulheres de suas “funções naturais”, as colocava à mercê de longas 

jornadas de trabalho, péssimas condições de higiene e assédio sexual frequente. 

A opção pelo trabalho remunerado produzido em domicílio, tal como o ofício de 

costureira, embora de grande relevância para o orçamento familiar, não se desviava tanto do 

ideal doméstico preconizado para as mulheres. Como o trabalho podia ser realizado em casa, 

este dava a impressão de não comprometer a esperada dedicação das esposas aos maridos, das 

mães zelosas aos filhos e das exímias donas de casa ao lar. Todavia, essa representação 

camuflava o caráter exaustivo das longas jornadas de trabalho – seja como costureira ou como 

dona de casa – no ambiente doméstico (PINSKY, 1997). 

Vale salientar que os avanços relacionados ao trabalho profissional feminino não 

foram aprovados por todos os segmentos da sociedade brasileira. Isto porque “os preconceitos 

machistas e as obrigações domésticas impediram muitas mulheres, mesmo educadas e bem 

preparadas, de ingressar no mercado de trabalho” (PINSKY, 1997, p. 506). Sendo assim, 

mesmo em meio a tantas mudanças, os valores atribuídos ao feminino continuavam 

preferencialmente relacionados ao ideário das classes médias. A “mulher ideal” era conhecida 

e definida a partir da dedicação às ocupações domésticas, do cuidado do marido e dos filhos e 

das características entendidas, nesse período, como “próprias da feminilidade, como instinto 

materno, pureza, resignação e doçura” (PINSKY, 1997, p. 608). Corroborando os pensamentos 

de Pinsky (1997), Susan Besse (1999, p. 40) explica que “esperava-se que as mulheres 

cultivassem uma aparência exterior de sofisticação moderna e ao mesmo tempo conservassem 

as ‘eternas’ qualidades femininas de recato e simplicidade”.  

Os meios de comunicação também informavam e veiculavam o que acontecia no 

cenário brasileiro dos anos 1940 e 1950. Para Léa Resende Archanjo (1997), os jornais 

curitibanos abordavam regularmente questões relacionadas às mulheres que trabalhavam fora 

por meio de discussões que incluíam, entre outros temas, 
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as vantagens e desvantagens de uma carreira para a mulher, o planejamento para 

organizar o trabalho doméstico sem perder tempo, os benefícios do trabalho parcial 

fora de casa ou os prejuízos que podem trazer para a família o afastamento da mulher 

do lar (ARCHANJO, 1997, p. 160). 

 

As instituições escolares, por sua vez, cooperavam tanto para manter fora do alcance 

das mulheres as experiências e os conhecimentos compreendidos, nessa época, como 

“inadequados”, quanto para ensinar as informações e os saberes considerados “adequados” ao 

mundo feminino. Na prática, as instituições direcionadas para a formação de mulheres 

buscavam apresentar “os papeis domésticos femininos como ‘naturais’ e necessários. A 

significação social da educação das mulheres era, pois, limitada pelas expectativas – partilhadas 

por homens e mulheres – de que as mulheres continuariam a ser os baluartes da ordem social” 

(BESSE, 1999, p. 123).  

Em Curitiba, em meados do século XX, as moças de famílias com melhor poder 

aquisitivo estudavam, em sua maioria, nos colégios religiosos como o da Divina Providência, 

o Colégio Sion, o Colégio Cajuru, o Colégio São José, o Colégio Sagrado Coração de Jesus e, 

posteriormente, o Colégio de Educação Familiar. Tais instituições foram fundadas por 

congregações religiosas que buscavam educar suas alunas de acordo com os princípios da 

doutrina católica50 (FUCKNER, 2000).  

A capital paranaense contava também com instituições de ensino público que 

ofereciam formação feminina como: a Escola Normal do Instituto de Educação, o Colégio 

Estadual do Paraná e a Escola Técnica de Curitiba.  

A Escola Normal do Instituto de Educação do Paraná buscava formar docentes, caso 

suas alunas desejassem ou necessitassem exercer o ofício de professoras, mas também objetivava 

formar mulheres com conhecimentos suficientes para coordenar seu próprio lar. Sobre esse 

assunto, Léa Archanjo (1996, p. 29) explica que: 

 

A Escola Normal atendia tanto aos interesses das alunas que precisavam 

profissionalizar-se, como aos daquelas que se destinavam exclusivamente ao 

casamento e à vida do lar. Devido às resistências da sociedade à profissionalização ou 

mesmo à instrução da mulher, as escolas normais respondiam as necessidades da 

                                                           
50 A articulação da Igreja com os sistemas de educação feminina teve sua origem no Brasil durante o Segundo 

Reinado, em meados do século XIX, quando diversas congregações religiosas masculinas e femininas europeias 

vieram para o território brasileiro a fim de estruturar uma organização pedagógica destinada à educação das elites. 

Sobre essa questão, Leal e Cunha (1991, p. 27) consideram que: “Em termos de oportunidade de educação escolar 

para as mulheres, é inegável que a ação dessas ordens religiosas francesas, alemãs e italianas no Brasil representou 

uma notável ampliação. No entanto, deve-se lembrar que eram quase que exclusivamente as filhas das elites e dos 

extratos mais privilegiados que se beneficiavam dessa expansão, dado o caráter privado de suas escolas, bem como 

seu custo elevado”. Ver: LEAL, Elisabeth Juchem Machado; CUNHA, Maria Teresa Santos. A educação da 

mulher: uma visão do cotidiano de um colégio religioso feminino. Santa Catarina: Editora UFSC, 1991. 
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população feminina ao aliar as funções de formação profissional e de formar boas 

donas de casa e mães. Criada como instituição de ensino profissional, a escola normal 

apresentava-se como uma das poucas oportunidades de continuação dos estudos para 

as mulheres, o que explica o aumento da procura feminina pelos cursos normais 

(ARCHANJO, 1996, p. 29). 

 

O Colégio Estadual do Paraná, antigo Ginásio Paranaense, oferecia turmas separadas para 

moças e rapazes que frequentavam os cursos profissionalizantes. Durante os anos 1950, o Colégio 

Estadual do Paraná promovia formação nos cursos “ginasial, clássico e científico. Por não oferecer 

o curso normal e por aceitar alunos de ambos os sexos, a instituição fugia às características de uma 

instituição voltada apenas para a educação feminina” (ARCHANJO, 1996, p. 75). 

Já a Escola Técnica de Curitiba, conforme explicitado anteriormente, passa a oferecer 

o curso feminino de Corte e Costura a partir de 1943. Dessa forma, as meninas que desejassem 

frequentar o ginásio nessa instituição, tinham como única opção a formação nesse curso, cujos 

conhecimentos estavam atrelados ao ensino de Corte, Costura e Bordado, mas também ao 

ensino de práticas relacionadas e realizadas no lar. 

De acordo com o pesquisador John Rury (1984), que analisa o processo de 

escolarização das práticas domésticas no início do século XX no contexto estadunidense, o que 

surge com o nome genérico de “economia doméstica” poderia ser considerado como o 

equivalente feminino do ensino industrial masculino. Nesse período, muitos educadores, sendo 

a maioria homens, mostravam resistência com relação à ideia de educar as mulheres para 

qualquer atividade e ofício que ocasionasse o afastamento de suas famílias, o que vai reafirmar 

o entendimento de que a ocupação mais apropriada para as mulheres seria cuidar de suas 

famílias e de seus lares (RURY, 1984). 

Segundo Rury (1984), havia a necessidade de explicar que o lar, considerado o espaço 

“natural” para o aprendizado das práticas domésticas pelas mulheres não continuaria sendo o 

lugar onde elas “naturalmente” adquiriam os saberes considerados necessários para ser uma 

“boa dona de casa”. Uma justificativa plausível para essa questão era que a administração e os 

cuidados relacionados ao lar tinham se tornado mais complexos na sociedade moderna: 

 

Novas máquinas e tecnologias haviam sido introduzidas; ser mãe era uma tarefa 

também diferente na medida em que a mulher trabalhava fora; outros 

conhecimentos passavam a ser considerados imprescindíveis para a educação da 

criança (como a psicologia e a puericultura), além da organização do orçamento 

doméstico e a importância da poupança. Enfim, as consequências econômicas da 

administração do lar passaram a ter um significado nunca visto (LOURO; 

MEYER, 1993, p. 49).  
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Para Guacira Lopes Louro e Dagmar Meyer (1993), os ensinamentos direcionados às 

meninas não eram exatamente aqueles mesmos saberes domésticos transmitidos de mãe para 

filha e de geração em geração, mas, isto sim, conhecimentos tácitos transformados em saberes 

escolares. Esse processo é denominado pelas autoras de “escolarização do doméstico”. Logo, 

os saberes domésticos até então considerados “naturais” acabam sendo “sofisticados” ao 

ganharem uma “nova roupagem escolar e acadêmica” com o intuito de serem considerados 

“aptos” a incorporarem os currículos e programas. 

Uma questão importante apontada por Louro e Meyer (1993) sobre a escolarização do 

doméstico diz respeito a quem poderia ser considerada autoridade “legítima” para ensinar os 

conhecimentos relacionados ao lar. Isto, porque da mesma forma que a escola passava a ser o 

espaço reservado e apropriado para este ensino, valorizando-o, também implicava o 

reconhecimento da incompetência do lar para a sua transmissão e legitimação. Outro ponto 

abordado pelas autoras refere-se ao caráter profissional versus o amadorismo: nesse embate, a 

dona de casa, considerada “amadora”, teria de dar lugar à dona de casa “moderna”, capaz de 

“desempenhar suas funções com racionalidade, eficiência e economia, e, para preparar ou 

formar essa nova mulher, seria necessária a contribuição de especialistas e professores” 

(LOURO; MEYER, 1993, p. 50).  

A escola, por sua vez, desenvolve o que Louro (1997, p. 383) chama de “movimento 

ambíguo”, visto que essa instituição:  

 
De um lado, promovia uma espécie de ruptura com o ensino desenvolvido no lar, pois 

de algum modo se colocava como mais capaz ou com maior legitimidade para 

ministrar os conhecimentos exigidos para a mulher moderna; de outro, promovia, 

através de vários meios, sua ligação com a casa, na medida em que cercava a formação 

docente de referências à maternidade e ao afeto. A escola adquiria, também, o caráter 

da casa idealizada, ou seja, era apresentada como um espaço afastado dos conflitos e 

desarmonias do mundo exterior, um local limpo e cuidado. 

 

A partir da reflexão de Louro (1997) sobre o “movimento ambíguo” da escola, 

podemos considerar que essa instituição visava ensinar os conhecimentos necessários 

relacionados às práticas no lar e que garantiriam uma qualificação adequada de suas alunas 

como futuras donas de casa “ideais”. No entanto, vale ressaltar que a casa é constituída também 

por relações sociais que permeiam diferentes situações, nem sempre pacíficas, vivenciadas e/ou 

negociadas entre seus membros. Logo, o ambiente escolar não conseguiria simular total e 

identicamente todas as atividades, vivências e experiências domésticas. 

Uma questão importante apontada por Louro e Meyer (1993) diz respeito à formação 

das mulheres nos cursos profissionalizantes de Corte e Costura a partir do binômio 
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“profissional hábil” versus “competente e excelente dona de casa”. Para as autoras, esse é um 

binômio nunca rompido, como se houvesse receio de reforçar sobremaneira um dos pólos. 

Todavia, como os ensinamentos privilegiavam predominantemente as práticas relacionadas 

ao espaço doméstico, é possível que existisse um cuidado em não enfatizar o caráter 

eminentemente profissional do curso51.  

Sobre a conciliação das esferas profissional e doméstica, duas leituras podem ser 

feitas: 1) a máxima “é preciso saber fazer para poder mandar”, poderia esclarecer porque moças 

de classe média e alta também precisavam aprender determinadas funções que muito 

provavelmente não iriam praticar em suas casas; 2) a ascensão social pela educação e a 

igualdade de oportunidades são requisitos do ideário liberal vigente na sociedade e na educação 

brasileiras, o que justificaria habilitar e ensinar moças das classes trabalhadoras segundo o ideal 

dos grupos dominantes (LOURO; MEYER, 1993, p. 53). 

A escolarização do doméstico, portanto, torna-se fundamental e adquire grande 

valorização na formação de mulheres em meados do século XX. Isto, porque essa formação 

envolvia “o reconhecimento da escola como instância legítima da formação integral da mulher, 

na acepção mais ampla do termo. Daí que a educação feminina deve compreender a formação 

da esposa e da mãe das futuras gerações” (LOURO; MEYER, 1993, p. 53).  

Vale ressaltar que, juntamente com os conhecimentos relacionados à domesticidade 

transmitidos no meio escolar, outras formas de ensinar e legitimar essas práticas domésticas 

podiam ser encontradas nos manuais de etiqueta e civilidade, bem como em jornais impressos 

e revistas direcionadas para o público feminino. Tais materiais serviam para instruir e reforçar 

determinadas posições de sujeito, práticas e comportamentos considerados “ideais” para as 

mulheres de acordo com os modelos sociais vigentes.  

Segundo Vânia Carneiro de Carvalho (2008), os manuais femininos52 apresentavam 

descrições e contextualizações de situações “idealizadas”, buscando estabelecer um conjunto 

de normas de conduta. Além disso, essa autora ressalta que, para além das informações de 

caráter instrumentalizante e técnico que os manuais ofereciam, é possível identificarmos neles 

                                                           
51 Vale ressaltar que minha intenção, neste trabalho, não foi a de verificar se o curso de Corte e Costura da Escola 

Técnica de Curitiba formava costureiras profissionais para atuação no mercado de trabalho ou se preparava suas 

alunas para ocuparem as funções sociais de mães, esposas e donas de casa “ideais”. O que fica claro é que, 

independente do objetivo do curso ou das identidades sociais que as estudantes, posteriormente, viessem a ocupar, 

o curso apresentava disciplinas que estavam diretamente ligadas ao espaço e às práticas domésticas. 
52As matrizes mais próximas das manuais brasileiros e portugueses encontram-se na França e Inglaterra. Os manuais de 

economia doméstica, por exemplo, descendem dos manuais e revistas inglesas que, a partir do século XVIII, passaram 

a divulgar os valores burgueses com relação às funções sociais das mulheres como mães, esposas e donas de casa, 

responsáveis ativamente pela organização e manutenção do lar. Ver: CARVALHO, Vânia Carneiro. Gênero e Artefato: 

O Sistema Doméstico na Perspectiva da Cultura Material – São Paulo, 1870-1920. São Paulo: Edusp, 2008. 
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“os valores associados aos ambientes da casa, aos arranjos e a determinados objetos e rotinas 

de trabalho, o que nos permite mapear grupos de práticas, atributos físicos e sentidos” 

relacionados ao lar (CARVALHO, 2008, p. 30). 

No caso de seções de jornais e revistas direcionadas para os públicos femininos, Tania 

de Luca (2012) explica que esses impressos, geralmente, apresentavam características 

particulares como o uso da linguagem em tom coloquial, exibindo a linguagem “de alguém 

próximo e que aconselha, ampara, aplaca angústias, resolve dúvidas, sugere, fazendo as vezes 

de uma amiga e companheira à qual sempre se pode recorrer” (LUCA, 2012, p. 448). Além 

disso, a autora salienta que, a partir dos anos 1940, a maioria das revistas substituiu o tom 

cerimonioso das reportagens pelo intimista “você”, como se o periódico fosse destinado 

somente àquela leitora que o tinha nas mãos. Sendo assim, essa proximidade carregada de 

afetividade podia operar como um “importante elo no processo de transmissão da informação, 

mas também de convencimento e mesmo imposição, apoiados em anúncios prescritivos e 

normativos, que ordenam o que fazer e como fazer” (LUCA, 2012, p. 448). 

É provável que as práticas sociais ensinadas nos manuais femininos, revistas e jornais, 

bem como nos espaços escolares como o da Escola Técnica de Curitiba repercutissem e 

influenciassem a constituição de subjetividades de gênero, especialmente no que diz respeito à 

construção e legitimação de tipos de feminilidades hegemônicos e vigentes na sociedade 

brasileira da época.  

Levando em consideração essas questões, busquei compreender a Escola Técnica de 

Curitiba como uma instituição que baseava a formação das alunas de Corte e Costura a partir 

do uso de estratégias de pedagogias de gênero. Isto, porque ao ensinar, legitimar e reforçar 

concepções tradicionais de feminilidades em voga, a instituição podia influenciar a maneira 

como suas alunas se autopercebiam e se relacionavam com os membros de suas famílias, bem 

como com a sociedade.  

No caso específico de identidades de gênero, Guacira Lopes Louro53 (1999) percebe o 

gênero como constituinte da identidade dos sujeitos. De acordo com essa autora, as identidades 

de gênero continuamente se constróem e se transformam. Por isso, nas relações sociais, que 

sempre são atravessadas por diferentes representações, práticas e discursos, “os sujeitos vão se 

construindo como masculinos e femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, 

                                                           
53 Torna-se pertinente comentar que a pesquisadora Guacira Lopes Louro utiliza, especialmente em seus estudos 

relacionados a gênero e educação, conceitos do filósofo francês Michel Foucault (1926-1984). Em seus estudos, 

Foucault aborda a relação entre poder e conhecimento e como eles podem ser usados como uma forma de controle 

social por meio de instituições sociais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_social


101 

   

suas disposições, suas formas de ser e estar no mundo” (LOURO, 1999, p. 28). Essas 

construções e arranjos são continuamente transitórios, transformando-se não apenas ao longo 

do tempo, mas modificando-se também “na articulação com as histórias pessoais, as identidades 

sexuais, étnicas, de raça, de classe...” (LOURO, 1999, p. 28). 

Kathryn Woodward (2004, p. 30) denomina as instituições sociais de “campos 

sociais”, nos quais exercemos diferentes graus de “escolha e autonomia, mas cada um deles tem 

um contexto material e, na verdade, um espaço e um lugar, bem como um conjunto de recursos 

simbólicos”. Esses campos sociais são os grupos de pertencimento do indivíduo como o Estado, 

a igreja, a escola, os grupos de trabalho, a família, etc. Dessa forma, o gênero faz parte do 

sujeito e o constitui. Louro (1998, p. 26) enfatiza que a sociedade procura intencionalmente, 

por meio “de múltiplas estratégias e táticas, ‘fixar’ uma identidade masculina ou feminina 

‘normal’ e duradoura”. Conforme considera essa autora, os grupos de pertencimento do 

indivíduo realizam “uma pedagogia, fazem um investimento que, frequentemente, aparece de 

forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas enquanto subordina, nega ou 

recusa outras identidades e práticas” (LOURO, 1998, p. 25). 

No caso da instituição social da escola, Louro (1999) explica que as sociedades 

urbanas procuram criar mecanismos legais e morais para que todos tenham acesso à escola e 

permaneçam neste ambiente por alguns anos. Assim, frequentar ou não frequentar a escola, 

muito ou pouco tempo, é uma das distinções sociais, visto que “os corpos dos indivíduos devem, 

pois, apresentar marcas visíveis desse processo; marcas que, ao serem valorizadas por essas 

sociedades, tornam-se referência para todos” (LOURO, 1999, p. 21).  

Um corpo escolarizado é também disciplinado e condicionado a ficar sentado por 

muitas horas e tem, provavelmente, capacidade para expressar gestos ou comportamentos 

indicativos de interesse e de atenção. Além disso, um “corpo disciplinado pela escola” é 

educado no “silêncio e num determinado modelo de fala; concebe e usa o tempo e o espaço de 

uma forma particular. Mãos, olhos e ouvidos estão adestrados para tarefas intelectuais” 

(LOURO, 1998, p. 22).  

Conforme Louro (1998, p. 22) afirma, as tecnologias utilizadas pela escola alcançam 

o “auto-disciplinamento, o investimento continuado e autônomo do sujeito sobre si mesmo”. 

Dessa forma, podemos observar a escola como agente de pedagogias de gênero, na medida 

em que, junto com os conteúdos programáticos, ela busca ensinar seus/suas alunos/as a serem 

também “mulheres” e “homens” “ideais”. Louro (1998) salienta que, em meados da década 

de 1960, no Brasil, a masculinidade ensinada na instituição escolar buscava formar homens 

controlados, capazes de evitar atitudes explosivas e impulsivas. O homem “de verdade”, 
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nesse caso, deveria ser comedido, ponderado e contido, no que diz respeito à expressão de 

seus sentimentos. Assim, podemos imaginar que a expressão de emoções, o deslumbramento 

e o arrebatamento seriam considerados características próprias das mulheres (LOURO, 1998, 

p. 22).  

Vale ressaltar que as subjetividades de gênero associadas ao curso de Corte e Costura 

eram constituídas a partir de sua relação com os outros cursos direcionados para a formação de 

rapazes na Escola Técnica de Curitiba. Sendo assim, se o curso de Corte e Costura apresentava 

em seu currículo disciplinas associadas à domesticidade e à construção de tipos de 

feminilidades tradicionais, os demais cursos ginasiais industriais, direcionados exclusivamente 

para rapazes, possuíam em seu currículo disciplinas que caracterizavam e influenciavam a 

constituição de masculinidades hegemônicas. Rose-Marie Lagrave (1991), ao abordar 

pesquisas sobre educação e trabalho das mulheres no século XX, explica que:  

 

Uma educação e um trabalho para as mulheres, sim, mas sob a vigilância e sob 

condições, com a reserva de que nenhuma conseqüência daí resulte para a família com 

a reserva de elas se manterem naquilo que é aceitável para as mulheres em cada época, 

com a reserva de que não criem problemas à escassez e à excelência de títulos e dos 

postos ocupados pelos homens. Trata-se de inculcar, desde a escola primária e na 

família, nos rapazes como nas raparigas, dois sistemas de disposições diferentes que 

pouco a pouco se encarnarão em dois sistemas de posições separadas no trabalho 

(LAGRAVE, 1991, p.507). 

 

Segundo Tania Elisa Morales Garcia (2000, p. 1), “a educação, por modificar e formar 

o sujeito em diferentes situações e momentos de sua vida, pode ser considerada um conjunto de 

práticas sociais e culturais”. Essas práticas podem se realizar de diferentes maneiras, 

dependendo do lugar onde o sujeito vive, do momento histórico, da classe social à qual pertence, 

etc. Conforme essa autora explica, desde o século XIX, no Brasil, havia um tipo de educação 

destinada às mulheres e outro tipo destinado aos homens, visto que cada sujeito tinha sua função 

determinada pela sociedade. A educação dada às mulheres baseava-se nos “princípios morais 

da época, com conteúdos que privilegiavam sua formação no espaço privado ao saber-fazer 

doméstico” (GARCIA, 2000, p. 9).  

Tendo em vista as questões elucidadas, percebemos que as instituições sociais buscam 

fixar determinadas identidades como “normais”. Tomaz Tadeu da Silva (2004) afirma que a 

normalização é um dos processos mais “sutis pelos quais o poder se manifesta”. Para Silva 

(2004, p. 83), “normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas 

possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa”. 

Essa identidade passa a ser hegemônica e percebida como “natural”, desejável e única, de modo 



103 

   

que essa identidade “normal” deixa de ser vista como uma identidade para simplesmente ser 

vista como “a identidade”. Assim, o “anormal” é inteiramente constitutivo do “normal”, pois 

aquilo que é deixado de fora é sempre parte do significado e da constituição do “de dentro”. A 

identidade hegemônica, segundo Silva (2004, p. 85), “é permanentemente assombrada pelo seu 

Outro, sem cuja existência ela não faria sentido”. A diferença é, então, “parte ativa da formação 

da identidade”. Sendo assim, podemos inferir que a instituição escolar e, neste estudo, a Escola 

Técnica de Curitiba, pode ser entendida como um agente de pedagogias de gênero na medida 

em que buscava ensinar determinados posicionamentos, comportamentos e regras de conduta 

assumidos como “normais” e “ideais” pela sociedade brasileira da época.  

Contudo, torna-se pertinente enfatizar que as alunas do curso de Corte e Costura não 

eram meras receptoras passivas dos conhecimentos e práticas ensinadas, mas, isto sim, que 

ativamente elas se envolviam e eram envolvidas pelas mensagens e aprendizagens ministradas 

no espaço escolar reagindo, respondendo, recusando ou as assumindo parcial ou inteiramente. 

Dessa forma, no próximo capítulo, apresento como era configurado o curso de Corte e Costura 

na Escola Técnica de Curitiba. 
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3 O CURSO DE CORTE E COSTURA NA ESCOLA TÉCNICA DE CURITIBA 

 

 

“Foi meu pai quem escolheu e me matriculou.  

Antes, eu tive que fazer um teste de admissão.  

Meu pai sempre dizia: ali é um lugar que  

você vai aprender muita coisa boa”. 

 (Úrsula Gumm, aluna de 1956-59) 
 

 

Neste capítulo, apresento como aconteciam as dinâmicas do curso de Corte e Costura 

a partir de entrevistas com ex-alunas que estudaram na instituição em diferentes épocas ao longo 

dos pouco mais de 25 anos de vigência do curso na Escola Técnica de Curitiba. 

Primeiramente, busquei traçar o perfil socioeconômico das meninas e de suas famílias 

com o intuito de perceber à qual classe social a maioria das alunas pertencia. Também procurei 

entender como foi o ingresso na instituição e quais as circunstâncias que levaram as meninas a 

estudarem Corte e Costura. 

Por meio dos relatos, foi possível compreender como eram as relações de coleguismo 

e amizade entre meninos e meninas que frequentavam a instituição, suas rotinas diárias, a 

relação com professoras e professores, os momentos de lazer e sociabilidade, entre outros 

assuntos relevantes e que contribuíram para a formação pessoal e profissional das estudantes.  

 

 

3.1 AS GAROTAS DO CURSO 

 

 

Assim como os demais cursos ginasiais industriais da Escola Técnica de Curitiba, o 

curso de Corte e Costura tinha a duração de quatro anos em regime integral, sendo o período 

da manhã dedicado para o ensino de disciplinas de “cultura geral” e o período da tarde para 

as disciplinas denominadas “cultura técnica”54. As disciplinas de “cultura geral” englobavam 

o ensino de Português, Matemática, Ciências Físicas e Naturais, Geografia e História do 

Brasil. Já as disciplinas de “cultura técnica” abarcavam o aprendizado de Desenho, 

Tecnologia e Prática de Costura e do Bordado e Artes Industriais55. O currículo do curso 

                                                           
54 Informações obtidas pela autora em pesquisa realizada nos diários de classe no Arquivo Geral da Instituição. 
55 Vale ressaltar que a disciplina de Artes Industriais passou a fazer parte do currículo de Corte e Costura somente 

na década de 1960. 
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contava também com as práticas educativas de Economia Doméstica, Educação Física e 

Canto Orfeônico (QUADRO 6). 

 

Quadro 6 – Disciplinas do curso ginasial industrial de Corte e Costura. 

Disciplinas de “cultura geral” 

Português 

Matemática 

Ciências Físicas e Naturais 

Geografia 

História do Brasil 

Disciplinas de “cultura técnica” 

Desenho 

Tecnologia e Prática de Costura e Bordado 

Artes Industriais 

Práticas educativas 

Economia Doméstica 

Educação Física 

Canto Orfeônico 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em documentos do Arquivo Geral da Instituição (2016).  

  
 

Conforme explicitado anteriormente, para ingressar no ensino industrial básico, as 

estudantes deveriam ter idade mínima de 10 anos, educação primária completa, atestado médico 

comprovando a vacinação em dia e a ausência de doenças infectocontagiosas. Também era 

imprescindível realizar o teste de admissão, que aliava provas de capacidade física, aptidão 

mental, português, matemática e desenho. Na Figura 21, podemos observar um grupo de 

estudantes realizando a prova de admissão no espaço do refeitório em 1960. Neste registro, os/as 

estudantes encontram-se organizados nas mesas sob os olhares atentos dos/as professores/as.  

 

Figura 21 – Teste de admissão, em 1960. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI.  
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Para muitas estudantes, o exame de admissão era percebido como um desafio a ser 

enfrentado, visto que a prova exigia o conhecimento em assuntos específicos, além da 

declaração de capacitação física. Algumas meninas, por exemplo, antes de entrar na Escola 

Técnica, estudavam em grupos escolares menores e que não contemplavam todos os conteúdos 

exigidos no teste de admissão. Uma forma encontrada pelos pais para capacitar suas filhas era 

matricula-las, ao menos no 4º ano primário, em uma escola maior e que as habilitasse para o 

ingresso na Escola Técnica: 

 

A gente estudava em grupo escolar que era do bairro, sabe? E era muito fraquinho. E 

a gente sabia que lá no Centro tinham escolas boas. Então, quando a gente estava no 

3º ano, a mãe tirava a gente e punha numa escola lá no Centro pra gente ficar mais 

forte, sabe? Então, a gente fazia o 4º ano numa escola melhor pra estar mais preparada 

pra depois fazer o teste de admissão. Muitas amigas fizeram isso de estudar o 4º ano 

numa escola melhor. E foi assim que a gente fez. Eu estudava na escola aqui do bairro. 

Daí, passei lá pro Barão do Rio Branco, que era no Centro. Depois de terminar o 4º 

ano, eu tentei a Escola Técnica. Era uma prova que a gente fazia e depois eles 

selecionavam de acordo com as notas e a gente entrava. Daí, depois, a gente ficava lá 

até sair e se formar (Lucimar Magajevski – turma de 1964, entrevista, março 2018). 

 

Em outros casos, podemos perceber o empenho de pais que buscavam oportunizar às 

filhas melhores condições de estudo desde o início da vida escolar, mesmo que isso lhes 

custasse um esforço significativamente maior, além do investimento de tempo: 

 

Para eu estudar da 1ª a 4ª série, meu pai escolheu o Lamenha Lins, no Centro. E eu 

morava no Hauer, sabe? Não era caminho. No início, meu pai me trazia todo dia para 

a escola até eu aprender e, depois, eu ia de ônibus sozinha. Eu tinha uns 8 ou 9 anos e 

andava de ônibus. Na época, a escola chamava-se Centro Educacional Guaíra e já 

tinha até uniforme. Então eu não frequentei o grupo do bairro, né? Eu fui para a escola. 

Eu e meu irmão. Mas eu lembro que, no início, meu pai tinha o trabalho de deixar a 

gente na escola e nos pegar no final do dia ou da manhã (Hildegard Rogalsky – turma 

de 1964, entrevista, fevereiro 2018).  

 

A maioria das alunas do curso de Corte e Costura era pertencente a famílias das classes 

trabalhadoras que moravam em algumas regiões consideradas, na época, distantes ou de difícil 

acesso até a Escola Técnica de Curitiba. Entre os bairros resididos pelas estudantes e suas famílias 

estavam: Jardim Botânico, Cajuru, Hauer, Fanny, Água Verde, Portão, Mercês, Vista Alegre e 

Pilarzinho56. Na Figura 22, podemos observar no mapa da cidade de Curitiba a localização da 

Escola Técnica de Curitiba e dos bairros onde as estudantes entrevistadas moravam no período 

em que estudaram nessa instituição.  

 

                                                           
56 Cabe ressaltar que nem todos os bairros elencados apresentavam essa denominação na época em que as alunas 

frequentavam a Escola Técnica de Curitiba. O bairro Jardim Botânico, por exemplo, chamava-se Vila Nova. 
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Figura 22 – Localização dos bairros resididos pelas alunas da Escola Técnica de Curitiba. 

 

Fonte: Mapa atual da cidade de Curitiba (IPPUC, 2018). Adaptado pela autora (2018).  

 

Conforme relato de uma aluna da turma de 1963, que morava no bairro Cajuru, o 

percurso diário feito para chegar à Escola apresentava alguns obstáculos no caminho, 

principalmente quando chovia: 

 

Eu morava longe demais! Ficava na divisa entre Capão da Imbuia e Vila Oficinas, na linha 

de cima do trem. Era uma loucura! Tinha que levar dois sapatos quando chovia: um eu 

usava até pegar o ônibus e depois eu trocava porque o sapato ficava um caos, né? E eu, 

com 10 anos, já ia sozinha para a escola. Depois, eu descia perto daquela praça que tem 

ali pra cima da escola. Gente... o que eu ia rezando! Eu acho que rezei tanto naquela época 

que estou protegida pra vida inteira de tanto medo que eu tinha. Porque a praça, que é a do 

Shopping Estação, se hoje em dia já é mal-encarada, imagine naquela época? E eu tinha 

que passar por aquela praça pra chegar na escola. Eu nem respirava com medo de olhar 
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para o lado porque imagine o que a minha mãe e meu pai falavam, né? Era muito rigorosa 

a criação. Então eles diziam: não olhe, não converse com ninguém e não pegue nada! 

(Regina Marília da Paz – turma de 1963, entrevista, novembro 2016). 

 

Com relação ao comentário da ex-aluna sobre a Praça Eufrásio Correia, o cronista 

curitibano Evaristo Biscaia (1996) refere-se ao local, nomeado também de Praça da Estação 

desde meados dos anos 1950, como uma antiga praça que apresentava alguns canteiros de 

grama e flores tendo, ao centro, um grande repuxo. Com vários hotéis ao seu redor, inclusive o 

Guarani, um dos mais antigos de Curitiba, a Praça possuía também bancos de madeira 

localizados debaixo das árvores e que serviam de repouso aos pedestres que por ali transitavam 

(BISCAIA, 1996).  

De acordo com relatos de ex-alunas, os pais exerciam atividades alinhadas ao contexto 

econômico local. Dessa forma, entre os ofícios exercidos estavam o de marceneiro, 

comerciante, relojoeiro, mecânico e operário da Rede Ferroviária Federal, guardião de empresa 

de gás, representante de laboratório médico, representante de chocolates, geólogo e tesoureiro 

da Imprensa Oficial. As mães, por sua vez, após o casamento e nascimento dos/as filhos/as, 

dedicavam suas vidas, especialmente, ao cuidado da família e ao trabalho não remunerado 

doméstico. A exceção, geralmente, acontecia para as mulheres separadas que necessitavam 

exercer trabalho remunerado para o seu sustento e o dos/as filhos/as. Neste caso, entre as 

atividades remuneradas exercidas pelas mães das estudantes estavam o trabalho de diarista, 

auxiliar de vendas e pespontadeira57. Essa questão pode ser verificada no relato de uma aluna 

da turma de 1963: 

 

Meus pais eram separados. E, naquela época lá, isso era complicado. Ele era tesoureiro 

da Imprensa Oficial. E minha mãe era dona de casa e teve que se virar. Minha mãe 

era o que a gente chama hoje de diarista. Minha mãe era empregada doméstica. Ela 

teve que se virar nesse tempo para sustentar os filhos. Ela lavava roupa para fora na 

nossa casa mesmo porque, assim, ela podia cuidar da gente. Às vezes, ela saia para 

trabalhar em cantinas também (Francisca das Graças Faria – turma de 1963, entrevista, 

novembro 2016). 

 

Sobre a ideia de as mulheres exercerem trabalho remunerado, torna-se pertinente 

comentar que, em meados do século XX, prevalecia no Brasil o modelo normativo de família 

nuclear e heterossexual e as relações de gênero em que o masculino era referência e dispunha 

                                                           
57 O ofício de pespontadeira é uma atividade realizada, geralmente, por mulheres e refere-se à uma das etapas da 

confecção de calçados onde ocorre a ligação, através da costura mecânica, de diversas partes que compõem o 

calçado. Ver: PRAZERES, Taísa Junqueira. Na costura do sapato, o desmanche das operárias: um estudo das 

condições de trabalho e saúde das pespontadeiras da Indústria de Calçados de Franca (SP). 2010. 198 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. São Paulo, 2010. 
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de maior poder. De um modo geral, o marido continuava ocupando o status de “chefe da casa”, 

sendo que o trabalho remunerado da esposa, se este existisse, era visto como subsidiário ao 

do marido (MELLO; NOVAIS, 1998). Dessa forma, as opções profissionais mais bem aceitas 

para as mulheres com escolaridade eram as relacionadas a características que remetiam a 

cuidado, assistência e serviço. Entre as opções aprovadas socialmente estavam as funções de 

professora, enfermeira, telefonista, secretária ou vendedora. Segundo Pinsky (1997, p. 504), 

“as oposições sociais diminuíam quando, para a mulher, abraçar uma ‘profissão honesta’ era 

uma necessidade econômica e cresciam quando os argumentos incluíam realização pessoal e 

independência”. A narrativa de uma estudante da turma de 1956 vem de acordo com os 

argumentos apresentados por Pinsky (1997) sobre como o trabalho feminino era percebido 

socialmente quando realizado fora do ambiente doméstico:    

 

A maioria dos pais trabalhava fora e as mães eram donas de casa. Naquela época, as 

mulheres praticamente não trabalhavam fora. Só se realmente precisasse muito e ainda 

em algumas funções específicas. Não era qualquer coisa não. As mulheres eram muito 

discriminadas ainda naquela época. Diziam: Mulher que trabalha fora não presta! 

Então, era difícil. Até mesmo os ensinamentos que a gente tinha na escola: era pra 

cuidar da família, fazer roupas pra família. Família! Porque o que os meninos 

aprendiam era diferente: era pra trabalhar na indústria. A gente não. Lá era do lar 

(Úrsula Gumm – turma de 1956, entrevista, dezembro 2017). 
 

De acordo com o relato de Úrsula, é possível verificar a percepção da entrevistada 

sobre os ensinamentos e objetivos do curso de Corte e Costura na Escola Técnica de Curitiba. 

Conhecimentos estes que estavam atrelados à domesticidade e que, por esse motivo, 

diferenciava o curso de Corte e Costura dos demais cursos ginasiais oferecidos na instituição e 

direcionados para os meninos.  

A respeito da escolha em estudar na Escola Técnica de Curitiba dentre outras opções 

de escolas existentes na capital curitibana, a decisão geralmente vinha dos pais, que 

vislumbravam a formação de suas filhas na instituição como uma possibilidade de ampliar 

conhecimentos e perspectivas futuras, seja por meio da aplicação destes ensinamentos na esfera 

privada ou na possibilidade do aprendizado de um ofício: 

 

Foi meu pai quem escolheu e me matriculou. Antes, eu tive que fazer um teste de 

admissão. Meu pai sempre dizia: ali é um lugar que você vai aprender muita coisa 

boa. Então, ele sempre buscou o melhor para mim e para os meus irmãos. Meu pai 

sempre primou para esse lado, sabe? (Úrsula Gumm – turma de 1956, entrevista, 

dezembro 2017). 
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Se a posição dos pais era importante, o relato de outra estudante nos mostra que a 

opinião das meninas também era relevante na escolha da instituição. A aluna Hildegard, da 

turma de 1964, comenta que, além de ter gostado da Escola Técnica, não tinha interesse em 

estudar no Instituto de Educação e formar-se docente, como era o desejo de sua mãe. Dessa 

forma, a opção por cursar Corte e Costura foi a solução encontrada para estudar em uma escola 

pública e profissionalizante:  

 

Meu pai deixava a gente bem à vontade para escolher. Você veja: com nove anos, a 

gente não tinha muita ideia do que queria estudar e tal. Minha mãe queria que eu 

estudasse no Instituto de Educação, como a maioria das meninas iam na época, né? E 

eu falava pra mãe: eu não quero! Porque eu nunca quis ser professora... Aí, minha mãe 

veio se informar sobre a Escola Técnica. Quando vim ver a escola eu disse: é aqui que 

eu quero! (Hildegard Rogalsky – turma de 1964, entrevista, fevereiro 2018).  

 

Segundo explicitado, parte considerável das meninas que estudavam Corte e Costura 

pertencia a famílias com menor poder aquisitivo. Lília, aluna da turma de 1957, relembra essa 

situação ao explicar porque ela e a irmã foram estudar na instituição: “A gente foi para a Escola 

Técnica porque não tinha condições de pagar uma escola particular. A verdade era essa! E a 

Escola era uma instituição de renome e pública. E aí a gente foi pra lá. E foi ótimo!”58. Outra 

aluna, da turma de 1963, também comenta sobre a classe social das estudantes e suas famílias: 

“Nós não éramos ricas. Tanto é que depois de tempos, uma amiga do tempo do ginásio 

confidenciou que ela, depois da escola, trabalhava como babá porque tinha que ter uma rendinha 

a mais em casa para poder se manter”59. No entanto, conforme enfatiza Hildegard, da turma de 

1964, “diferente de quando era escola de aprendizes, que era para meninos pobres, na nossa 

época, já precisava fazer um teste de admissão e ter até a 4ª série. Então, digamos assim, pelo 

menos tinha que ter frequentado um bom grupo, uma boa escola”60. O depoimento de Hildegard 

alinha-se aos argumentos defendidos por Amorim (2004, p. 79) sobre a “elitização” da Escola 

Técnica visto que, ao exigir escolaridade mínima primária e a aprovação no teste de admissão, 

a instituição “supera definitivamente a antiga concepção assistencialista das escolas de 

artífices”. Dessa forma, o ensino industrial passa a destinar-se “aos filhos dos trabalhadores” 

(AMORIM, 2004, p. 79). 

Torna-se importante considerarmos que a categoria de classe social pode ser 

problematizada a partir de suas imbricações com gênero e raça. É o que Kimberlé Crenshaw 

                                                           
58 Entrevista realizada com Lília Ivete Rauen, da turma de 1957, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
59 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 2 de novembro de 2017. 
60 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 

2018. 



111 

   

(2002, p. 177) denomina de interseccionalidade, uma conceituação que busca “capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação”. 

Dessa forma, a interseccionalidade trata, especificamente, da maneira pela qual “o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 

básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras” 

(CRENSHAW, 2002, p. 177). Para a melhor compreensão desse conceito, Crenshaw faz uso da 

metáfora de intersecção: imaginemos vários eixos de poder como se fossem várias avenidas 

nomeadas de raça, etnia, gênero e classe. Essas avenidas circundam e estruturam os terrenos 

sociais, econômicos e políticos. Conforme essa autora explica, tais sistemas, constantemente, 

se sobrepõem e se cruzam resultando em intersecções complexas nas quais dois, três ou quatro 

eixos se entrecruzam. No caso das mulheres racializadas, frequentemente elas estão localizadas 

em um espaço onde o racismo, a classe e o gênero se encontram. Desse modo, essas mulheres 

estão propensas a serem atingidas pelo intenso movimento de tráfego em todas essas vias. 

Segundo Crenshaw (2002, p. 177), “as mulheres racializadas e outros grupos marcados por 

múltiplas opressões, posicionados nessas intersecções em virtude de suas identidades 

específicas, devem negociar o ‘tráfego’ que flui através dos cruzamentos”. Quando o fluxo vem, 

simultaneamente, de várias direções, essa se torna uma tarefa bastante perigosa podendo 

resultar em várias colisões, nomeadas de “danos interseccionais”. No caso das mulheres 

racializadas, essas colisões simultâneas englobariam as “desvantagens” interagindo com as 

“vulnerabilidades pré-existentes” dessas mulheres. 

Em entrevista realizada com uma ex-aluna do curso de Corte e Costura, ao ser indagada 

sobre a presença de estudantes negras na Escola Técnica de Curitiba, a ex-discente pondera: 

 

Não, não! Não tinham alunos negros. E, se tinham, eram poucos. Tá vendo como é 

que era? Não por preconceito porque eram mais pobres que a gente ainda. Na minha 

sala tinha apenas uma menina, mas ela era mulata e não negra. Em compensação, 

japoneses tinha bastante. Muito mesmo! (Mabel França Balmant – turma de 1963, 

entrevista, novembro 2017). 

 

Outra aluna, da turma de 1956, também enfatiza a ausência de meninas negras no 

curso: “na minha turma não. A mais escurinha era morena, não preta. E morenas eram poucas 

também. Na minha sala só tinha uma morena clara. Mas tinham muitas alunas japonesas”61. Já 

outra narradora, da turma de 1964, comenta que em sua classe havia apenas uma menina “bem 

negra”, cuja mãe trabalhava como empregada doméstica em uma residência. Ambas moravam 

no local de trabalho da mãe e, segundo recorda a entrevistada:  

                                                           
61 Entrevista realizada com Otília Rauen, da turma de 1956, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 



112 

   

Quando tinham aqueles trabalhos de escola que pediam para descrever a nossa casa, 

aquelas coisas de aula e de currículo mesmo, essa menina dizia que ela morava em tal 

casa porque, de fato, ela morava lá. Mas não era a residência dela. A mãe era solteira 

e ela morava lá porque ela trabalhava nessa casa como se fosse uma governanta. Essa 

menina era bem negra, mas era a única (Lucimar Magajevski – turma de 1964, 

entrevista, março 2018).  

 

Se, no caso acima, a única menina negra citada que estudava Corte e Costura era 

pertencente a uma classe social mais baixa, quando comparada à realidade de suas colegas, isso 

não pode ser considerado regra. Uma aluna da turma de 1950, ao ser indagada sobre a presença 

de meninas negras na escola, faz a seguinte declaração: “tinham duas irmãs gêmeas. Elas eram 

bem pretinhas e tinham uma condição de vida melhor que a gente porque o pai delas trabalhava 

para o governo. Ele era funcionário público. Lembro que elas moravam no Centro da cidade”62. 

Sobre as considerações das ex-alunas, torna-se pertinente comentar os termos e 

expressões utilizadas para classificar suas colegas negras: “mulata”, “a mais escurinha”, 

“morena”, “preta”, “morena clara”, “bem negra”, “bem pretinhas”. De acordo com Nilma Lino 

Gomes (2005, p. 39), o debate acerca das relações raciais no Brasil é permeado por uma 

diversidade de termos e conceitos que “revelam não só a teorização sobre a temática racial, mas 

também as diferentes interpretações que a sociedade brasileira e os atores sociais realizam a 

respeito das relações raciais”. Dessa forma, a autora explica que a atitude tão diversa em relação 

ao uso do termo “raça” para denominar, reconhecer ou falar sobre pessoas negras, se deve ao 

fato de que a palavra “raça” remete a racismo, aos ranços da escravidão e às imagens construídas 

sobre o que significa “ser negro” e “ser branco” no Brasil. Para Gomes (2005, p. 49), as raças 

podem ser compreendidas como: 

 

Construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de poder 

ao longo do processo histórico. Não significam, de forma alguma, um dado da 

natureza. É no contexto da cultura que nós aprendemos a enxergar as raças. Isso 

significa que, aprendemos a ver negros e brancos como diferentes na forma como 

somos educados e socializados a ponto de essas ditas diferenças serem introjetadas 

em nossa forma de ser e ver o outro, na nossa subjetividade, nas relações sociais mais 

amplas. Aprendemos, na cultura e na sociedade, a perceber as diferenças, a comparar, 

a classificar (grifo da autora).  

 

Lilia Moritz Schwarcz (2012), em seu texto “Nem preto nem branco, muito pelo 

contrário: cor e raça na intimidade”, traça um panorama histórico brasileiro no qual ilustra e 

problematiza questões associadas ao racismo. Conforme Schwarcz (2012, p. 226) argumenta, 

“o resultado da nossa indeterminação nas distinções raciais faz com que o fenótipo, ou melhor, 

certos traços físicos como formato de rosto, tipo de cabelo e coloração de pele se transformem 

                                                           
62 Entrevista realizada com Ieda Oliveira, da turma de 1950, e concedida à autora em 16 de abril de 2018. 
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nas principais variáveis de discriminação”. Além disso, a autora ressalta que a situação do 

racismo, por vezes, aparece de forma naturalizada no Brasil criando o mito de democracia racial 

 

como se as posições sociais desiguais fossem quase um desígnio da natureza, e 

atitudes racistas, minoritárias e excepcionais: na ausência de uma política 

discriminatória oficial, estamos envoltos no país de uma "boa consciência" que nega 

o preconceito ou o reconhece como mais brando. Afirma-se de modo genérico e sem 

questionamento uma certa harmonia racial e joga-se para o plano pessoal os possíveis 

conflitos (SCHWARCZ, 2012, p. 179). 

 

Para Sueli Carneiro (2016), uma das características intrínsecas ao racismo é justamente 

o modo pelo qual ele “aprisiona o outro em imagens fixas e estereotipadas, enquanto reserva 

para os racialmente hegemônicos o privilégio de serem representados em sua diversidade”63. 

Vale ressaltar que, de acordo com as narradoras entrevistadas, era grande o número de 

“japoneses” tanto no curso de Corte e Costura quanto em outros cursos ginasiais masculinos. 

Ademais, além do número elevado de estudantes de ascendência nipo-brasileira matriculado/as, 

a instituição contava com uma porcentagem grande de alunas e alunos de ascendência europeia, 

resultado de um intenso processo imigratório na capital paranaense. 

Torna-se pertinente comentar que, entre as décadas de 1940 e 1950, Curitiba 

apresentava um contingente populacional predominantemente branco, chegando a mais de 90% 

da população total. De acordo com a Tabela 3, podemos observar que a população negra 

contabilizava menos de 2% na década de 195064.  

 

Tabela 3 – População de Curitiba por cor/raça (em números absolutos e em porcentagem). 

Ano/Cor Brancos Pretos Pardos Amarelos Caboclos Indígenas 
Sem 

declaração 
Total 

1940 
130.456 

(92,75%) 

3.128 

(2,22%) 

6.779 

(4,82%) 

210 

(0,15%) 
– – 

83 

(0,06%) 

140.656 

(100%) 

1950 
169.031 

(93,87%) 

3.340 

(1,85%) 

7.016 

(3,90%) 

680 

(0,38%) 
– – – 

180.067 

(100%) 

Fonte: IBGE (2018)65.  

                                                           
63 Disponível em: <https://www.ceert.org.br/noticias/genero-mulher/13570/sueli-carneiro-negros-de-pele-clara>. 

Acesso em: 22 fev. 2019. 
64 Conforme Octavio Ianni (1962) relata, até meados do século XVIII, com o ciclo de desenvolvimento da 

mineração, do gado e do mate, a população curitibana era composta por uma quantidade grande de pessoas negras 

e mestiças, havendo “evidências de que em 1767 os escravos perfaziam uma porcentagem da população total que 

se aproximava de 50% dos habitantes” (IANNI, 1962, p. 84). Posteriormente, com a chegada dos colonos, que 

coincide com o período nomeado por esse autor de “desagregação da escravatura regional e nacional”, observa-se 

um declínio deste grupo e um processo de branqueamento da população. Ver: IANNI, Octavio. As metamorfoses 

do escravo. São Paulo: Difel, 1962.    
65 Estatísticas do século XX – População dos municípios das capitais. Disponível em: <https://seriesestatisticas. 

ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=CD79>. Acesso em: 17 jun. 2018. 

https://www.ceert.org.br/noticias/genero-mulher/13570/sueli-carneiro-negros-de-pele-clara
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Maria Ignês de Boni (2011) salienta que os processos de urbanização e industrialização 

de Curitiba atraíram descendentes das mais diversas origens como alemães, italianos, 

poloneses, franceses, suíços, ingleses e, sobretudo no século XX, ucranianos, holandeses e 

japoneses. Corroborando as ideias de Boni (2011), Dennilson de Oliveira (2001, p. 24) explica 

que “no Paraná, o início do processo de industrialização coincide com a intensificação das 

políticas imigratórias e com o auge do Ciclo da Erva-mate [...]. Os imigrantes ajudavam a 

compor o nascente mercado de trabalho urbano e industrial”. 

Na capital paranaense, o intenso crescimento de imigrantes vindos da Europa fez com 

que Curitiba ficasse conhecida como uma cidade com características predominantemente 

europeias. Isto, porque a partir de meados do século XIX, inicia-se em Curitiba um discurso 

que vincula o seu progresso ao colono europeu. Conforme André de Souza Carvalho (2008, p. 

68) argumenta, no início do século XX, “Curitiba aparecia no discurso de seus políticos e 

intelectuais como cidade cosmopolita, progressista, de hábitos civilizados, afinal, contava com 

considerável influência europeia de seus imigrantes”. Essa intensificação da imigração de 

europeus, além de forjar uma identidade para a cidade e sua população, restringia e 

invisibilizava a presença da população negra, bem como de imigrantes de outras nacionalidades. 

Levando em consideração as questões apontadas sobre as alunas e suas famílias, o 

Quadro 7 exibe algumas informações pessoais sobre cada estudante entrevistada para este 

trabalho66. 

 

Quadro 7 – Alunas entrevistadas do curso industrial ginasial de Corte e Costura. 

Nome e  

data de nascimento 

Período em que  

estudou na ETC 

Profissão  

dos pais  

Bairro em  

que morava 

Alciony Smaniotto 

Nasceu em 05/10/1931 

Estudou de 1943 a 1945. 

Desistiu no 4º ano porque o 

pai ficou doente. Como era a 

filha mais velha, foi trabalhar 

para ajudar em casa, enquanto 

a mãe ficava cuidando dos 

outros 4 irmãos. Foi a única 

filha que estudou na ETC. 

Pai: mecânico na Estrada de 

Ferro. 

Mãe: dona de casa. 

Próximo à fábrica 

Anaconda, no bairro 

Vila Nova, onde hoje 

é o Jardim Botânico. 

Vitoria Siegler 

Nasceu em 28/07/1935 

Estudou de 1950 a 1951. 

Desistiu no 2º ano, quando a 

mãe faleceu, em 1951 (seu pai 

também já era falecido).  

Foi morar com uma tutora, 

passando a estudar em um 

colégio próximo à sua 

residência. 

Pai: geólogo. Veio da 

Alemanha para fazer 

pesquisas no Brasil. 

Mãe: dona de casa. 

Na época em que 

estudou na ETC, 

morava no bairro 

Portão. 

                                                           
66 A ordem dos nomes aparece de acordo com o período em que as alunas estudaram na Escola Técnica de Curitiba. 
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Ieda Kuhl Oliveira 

Nasceu em 19/10/1937 

Estudou de 1950 a 1953. 

Concluiu o curso. 

Teve mais um irmão, mas só 

dona Ieda estudou na ETC.  

Pai: marceneiro. 

Mãe: dona de casa. 

Morou por 2 anos em 

Mandaguari. Em 

Curitiba, morou no 

Portão. 

Otília Rauen 

Nasceu em 27/06/1942 

Estudou de 1955 a 1959. 

Concluiu o curso (reprovou 

um ano). 

Sua irmã, Lília, também 

estudou na ETC. 

Pai: comerciante. 

Mãe: dona de casa. 

Vila Fanny. 

Lília Ivete Rauen 

Nasceu em 21/05/1944 

Estudou de 1957 a 1960. 

Concluiu o curso. 

Pai: comerciante. 

Mãe: dona de casa. 

Vila Fanny. 

Elisa Ayabe 

Nasceu em 23/10/1943 

Estudou de 1956 a 1959. 

Concluiu o curso. 

Pai: agricultor e comerciante 

na Praça Zacarias (vendia 

frutas e flores). 

Mãe: dona de casa.  

Hauer. 

Úrsula Elizabeth Gumm 

Nasceu em 23/11/1941 

Estudou de 1956 a 1958. 

Desistiu no 3º ano porque o pai 

ficou doente. Como o curso era 

integral, decidiu estudar em 

outra escola pela manhã e 

trabalhar a tarde para ajudar 

financeiramente em casa. 

Pai: afiador de instrumentos 

e relojoeiro. Veio da 

Alemanha com 25 anos. 

Mãe: enfermeira e, depois 

de casada, dona de casa. 

Morou em São Bento 

do Sul até os 9 anos. 

Quando se mudou 

para Curitiba, passou 

a morar no 

Pilarzinho. 

Mabel França 

Nasceu em 01/03/1952 

Estudou de 1963 a 1966. 

Concluiu o curso. 

Estudou Decoração de 

Interiores de 1967 a 1969. 

Pai: representante de 

laboratório médico. 

Mãe: pespontadeira. 

Os pais eram divorciados. 

Mercês. 

Francisca das Graças 

Faria 

Nasceu em 04/12/1950  

Estudou de 1963 a 1966. 

Concluiu o curso. 

Estudou Decoração de 

Interiores de 1967 a 1969. 

Pai: tesoureiro da Imprensa 

Oficial. 

Mãe: dona de casa. Depois 

de separada, passou a 

trabalhar como diarista. 

Água Verde. 

Luci Müller 

Nasceu em 08/06/1952 

Estudou de 1963 a 1966. 

Concluiu o curso. 

Estudou Decoração de 

Interiores de 1967 a 1969. 

Pai: marceneiro. 

Mãe: dona de casa. 

Vista Alegre. 

Regina Marília da Paz 

Nasceu em 25/06/1952 

Estudou de 1963 a 1966. 

Concluiu o curso. 

Estudou Decoração de 

Interiores de 1967 a 1969. 

Pai: operário na Rede 

Ferroviária Federal Paraná-

Santa Catarina (atual ALL). 

Mãe: dona de casa. 

Cajuru. 

Hildegard Rogalsky 

Nasceu em 23/07/1952 

Estudou de 1964 a 1967. 

Concluiu o curso. 

Estudou Decoração de 

Interiores de 1968 a 1970. 

Pai: representante de 

chocolates da marca Salvare. 

O pai veio da Prússia para o 

Brasil em 1931. 

Mãe: dona de casa. 

Vila Fanny. 

Lucimar Magajevski 

Nasceu em 21/03/1951 

Estudou de 1964 a 1967. 

Concluiu o curso. 

Estudou Decoração de 

Interiores de 1968 a 1970. 

Dos 4 irmãos, 3 estudaram na 

ETC. 

Pai: guardião da empresa 

Liquigás. 

Mãe: dona de casa. 

Vila Fanny. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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O curso de Corte e Costura foi organizado para as moças das classes trabalhadoras, 

o que evidencia e justifica seu caráter profissionalizante. Entretanto, ao que tudo indica, essa 

formação era “pensada a partir do imaginário dos grupos dominantes. Ali se espera conciliar 

a artesã habilidosa e a dona de casa econômica e prendada” (LOURO; MEYER, 1993, p. 47). 

Podemos considerar que o curso era pensado não somente a partir do imaginário das classes 

dominantes, como também era ministrado por docentes pertencentes a camadas mais 

abastadas da sociedade brasileira e que, por essa razão, poderiam transmitir conhecimentos e 

formação “adequada” às estudantes conforme os ditames da época.  

Segundo relato da professora Maria Amélia Pinto67, responsável pela prática educativa 

de Economia Doméstica, a maioria das docentes68 tinha formação primária e secundária em 

colégios particulares femininos e tradicionais da cidade de Curitiba, o que lhes conferia a 

legitimação de determinados conhecimentos e uma hierarquia de poder com relação às alunas. 

Vale comentar que a instituição não fazia exigências quanto ao tipo de vestimentas 

usadas pelas alunas para frequentar as aulas. Alciony, aluna da primeira turma de Corte e 

Costura, explica que as meninas chegavam na escola, tomavam café da manhã e vestiam um 

guarda-pó que era oferecido pela própria instituição: “primeiro, a gente chegava e já tomava 

café. Ia toda a turma no refeitório tomar o café da manhã porque a gente passava o dia inteiro 

lá, né? Depois, cada uma já punha um guarda-pó azul que ficava na escola e ia para as aulas”69. 

O uso do guarda-pó, além de proteger e resguardar as vestimentas pessoais de cada aluna, 

padronizava visualmente todas as estudantes. Todavia, ao que tudo indica, a adoção de guarda-

pós durante a permanência na escola vigorou apenas nos primeiros anos de vigência do curso70.  

Mesmo sem a obrigatoriedade de vestimentas específicas para frequentar as aulas, as 

meninas iam para a escola trajando roupas semelhantes. Úrsula, da turma de 1956, explica que 

na escola “não tinha uniforme. Cada uma ia como queria, mas naquela época era tudo meio 

parelho, sabe? Antigamente, você não podia sair daquele esquema. Você tinha que ir mais ou 

                                                           
67 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015.  
68 As disciplinas de “cultura geral” eram ministradas tanto por professores quanto por professoras. A disciplina de 

Desenho era ministrada, geralmente, por um professor, visto que não havia diferenças significativas entre os 

ensinamentos ministrados para os cursos industriais masculinos e o curso de Corte e Costura. A disciplina de Artes 

Industriais, que entrou em vigor somente a partir da década de 1960, era ministrada por um professor, apesar das 

diferenças entre os conteúdos ministrados para meninas e meninos. Já a disciplina de Tecnologia e Prática de 

Costura e Bordado e a prática educativa de Economia Doméstica eram ministradas apenas por mulheres. 
69 Entrevista realizada com Alciony Smaniotto, da turma de 1943, e concedida à autora em 11 de outubro de 2018. 
70 Segundo relato da aluna Ieda, da turma de 1950, no período em que estudou na Escola Técnica, as alunas de 

Corte e Costura não usavam mais guarda-pós ou quaisquer outras vestimentas como uniforme. Somente em 

meados dos anos 1950 e apenas durante as aulas da prática educativa de Economia Doméstica, as estudantes 

usavam avental. Sobre esse assunto, tratarei em maior profundidade no próximo capítulo. 
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menos parecido: sainha plissada e camisa com manguinha”71. Uma imagem das alunas de Corte 

e Costura, datada de 1957, ilustra o relato de Úrsula (FIGURA 23)72.  

 

Figura 23 – Alunas do curso industrial ginasial de Corte e Costura, em 1957. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

No registro fotográfico, podemos observar quatro jovens em pé trajando roupas 

semelhantes às descritas por Úrsula. As saias, plissadas e acinturadas, seguem com o comprimento 

abaixo dos joelhos. Já as camisas, brancas e com mangas, aparecem abotoadas até a altura do 

pescoço. As alunas fotografadas carregam pastas e agasalhos, usam cabelos curtos e sapatos baixos. 

Duas estudantes parecem observar atentamente a fala da professora, que está sentada próxima à 

uma mesa redonda do lado direito da imagem, enquanto outras duas alunas aparecem distraídas no 

registro. Ou, talvez, estejam aparentando desconforto por serem fotografadas. 

Na década de 1960, apesar de a escola continuar não exigindo o uso de uniformes para 

suas/seus alunas/os, questões interessantes podem ser observadas nos discursos de algumas 

estudantes com relação às vestimentas usadas. Mabel, da turma de 1963, comenta que “ninguém 

ficava olhando se você estava com a mesma roupa. Claro que havia meninas que os pais tinham 

                                                           
71 Entrevista realizada com Úrsula Gumm, da turma de 1956, e concedida à autora em 18 de dezembro de 2017. 
72 Essa foi a primeira imagem encontrada no NUDHI. A fotografia estava acondicionada em um plástico nomeado 

“fotos mutiladas” por encontrar-se rasgada. Outras imagens das alunas e do curso de Corte e Costura foram 

encontradas na mesma situação. 
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um pouquinho mais de poder aquisitivo. Então, essas vinham mais bem arrumadas”73. Ainda 

segundo essa narradora, algumas meninas de sua turma criaram um uniforme: 

 

Eu me lembro que uma vez as meninas da minha turma criaram um modelo com 

sainhas plissadinhas azul marinho, uma blusinha branca e uma gravata escrito ETC, 

mas só poucas meninas que usavam. Não era obrigatório, mas era mais econômico do 

que ficar trocando de roupa todo o dia [...]. Ahh! E usávamos meias três quartos branca 

e sapatinho preto. A gente olhava os outros colégios por aí e copiava. A gravatinha 

distinguia que era ETC – Escola Técnica de Curitiba. Porque era bem igual ao estilo, 

muito parecido com o uniforme do Instituto de Educação, que estava escrito IE, né? 

Mas olhe, de umas 24 meninas, se tinha meia dúzia que fazia isso era muito. Eu usei 

um tempo. Depois, não usei mais e foi assim (Mabel França Balmant – turma de 1963, 

entrevista, novembro 2017).  

 

Se até o ano de 1963, apenas algumas meninas usavam uniforme por iniciativa de um 

grupo específico, a partir de 1964 tal vestimenta passa a ser obrigatória para as/os estudantes 

dos cursos ginasiais industriais da Escola Técnica de Curitiba. Criado pelas professoras de Corte 

e Costura, o uniforme foi idealizado com o intuito de padronizar as vestimentas das/os 

discentes, bem como evitar contrastes de classes. Segundo Hildegard, aluna da turma de 1964, 

“as professoras de Corte e Costura acharam por bem as meninas terem um uniforme. Havia 

classes diferentes e era para uniformizar mesmo, né? O único dia livre sem uniforme era sábado. 

Então, sábado a gente se esbaldava!”74. Lucimar, também da turma de 1964, relembra a 

importância da criação e adoção de um uniforme para as alunas da Escola Técnica de Curitiba: 

“tinha gente que podia ir mais bem vestida e trocar de roupa todo o dia e tinham as outras que 

não podiam. Daí o uso do uniforme foi bom porque padronizou e também não tinha aquele 

negócio de pensar com que roupa eu vou para a escola. Era todo mundo igual”75. 

De acordo com Umberto Eco (1989), cujos estudos são pautados na semiologia, o 

vestuário pode ser entendido como uma forma de comunicação. Para esse autor, não devemos 

desconsiderar que as roupas servem, especialmente, para proteger nossos corpos do frio ou do 

calor e para ocultar a nudez. Contudo, o vestuário deve ser analisado também como um artifício 

criado para comunicar aspectos culturais da sociedade na qual está inserido. Segundo Eco 

(1989, p. 15), “a indumentária assenta sobre códigos e convenções, muitos dos quais são fortes, 

intocáveis, defendidos por sistemas de sanções ou incentivos”. Dessa forma, a indumentária 

pode carregar significados culturais, bem como identificar, valorizando ou restringindo, certas 

posições de sujeito.  

                                                           
73 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 2 de novembro de 2017. 
74 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
75 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
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Tensionando os argumentos de Eco (1989) acerca da sua compreensão do vestuário 

como uma forma de comunicação repleta de significados culturais, Daniel Miller (2013) vai 

além e explica que o vestuário não apenas comunica, mas também constitui os indivíduos, visto 

que as pessoas fazem as coisas assim como, na mesma medida, as coisas fazem as pessoas. Ao 

abordar a cultura material, esse autor afirma que “grande parte do que nos torna o que somos 

existe não por meio da nossa consciência ou do nosso corpo, mas como um ambiente exterior 

que nos habitua e incita” (MILLER, 2013, p. 79). Logo, a materialidade é algo que vai além do 

físico, paupável e tangível: a materialidade é, também, a imaterialidade. Assim, a importância 

dos artefatos acontece não apenas pela sua evidência ou porque, fisicamente, eles possam 

restringir ou habilitar. Ela está justamente no que não vemos. No livro “O Casaco de Marx: 

roupas, memória, dor”, Peter Stallybrass (1962, p. 19) aborda essa “invisibilidade” da 

materialidade ao afirmar que “apesar de toda nossa crítica sobre o materialismo da vida 

moderna, a atenção ao material é precisamente aquilo que está ausente”. Para Stallybrass (1999, 

p. 21), “as coisas adquirem vida própria”, apresentando um valor rico em “significado simbólico 

e no qual as memórias e as relações sociais são literalmente corporificadas”. No caso das alunas 

da Escola Técnica de Curitiba, o uniforme não apenas servia como vestimenta para as 

estudantes, mas dava um sentimento de pertencimento de mundo por meio de seu valor 

simbólico, as constituindo como parte da comunidade da instituição.  

Agustín Escolano Benito (2010), considera que o uso de determinados artefatos no 

espaço escolar não pode ser visto como neutro, já que sua incorporação às práticas escolares 

envolve significados e valores atrelados à sua materialidade física e funcional, bem como 

definem modos de pensar o ensino. Dessa forma, a adoção de uniformes pode também ser 

compreendida como uma estratégia para minimizar o contraste de classes entre as/os estudantes. 

Conforme Ivanir Ribeiro e Vera Lúcia Gaspar da Silva (2012, p. 579) explicam: 

 

A construção de edifícios, a produção de materiais escolares com linguagem 

específica para os alunos, o ordenamento espacial de pessoas e objetos e a adoção do 

uniforme escolar também apresentam um regime de aparências que contribui para 

delimitar os contornos (ou seriam fronteiras?) da escola com o externo. Assim, a 

prática de uniformização transformou-se num elemento fundamental para a 

construção de um sistema educativo baseado no ideal de igualdade de oportunidade 

para todos, ainda que muitas vezes essa igualdade seja mais estética do que efetiva 

(grifos das autoras). 

 

Segundo Hildegard, aluna da turma de 1964, o uniforme criado pelas professoras de 

Corte e Costura era, geralmente, confeccionado pelas mães das estudantes e apresentava as 

seguintes características: 
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Dos meninos era calça cinza, se não engano. E o das meninas era saia, né? Saia justa 

e reta de um xadrez miúdo preto e branco. A camisa era branca com o emblema, o 

distintivo da escola. E o casaquinho de lã era vermelho com uma faixa branca e nessa 

faixa branca tinha o distintivo da escola também. A gente tinha que mandar fazer. 

Tinha pouca coisa pronta nessa época. A maioria das mães fazia os uniformes. Aí 

tinha aquela coisa: a moda era minissaia, né? Então, calcule: as professoras antigas 

queriam um dedo abaixo do joelho. Daí todo mundo gritou, né? Então era uma saia 

reta com uma camisa branca normal de manga comprida porque a gente vinha cedo e, 

depois, se fazia calor, a gente arregaçava a manga. Tinha uma gravatinha borboleta 

que ninguém suportava aquilo (risadas) [...]. Minhas blusinhas eram de nylon e era a 

alegria da minha mãe porque lavava, pendurava e tava pronta pra vestir. O uniforme 

também era aquele tergal, que não amassava. Lavava, pendurava e usava (Hildegard 

Rogalsky – turma de 1964, entrevista, fevereiro 2018). 

 

Sobre o uniforme criado para as alunas, cujas saias deveriam estar numa altura abaixo 

dos joelhos, a pesquisadora Guacira Lopes Louro (1998, p. 20) recorda sua época de estudante 

ginasial, em meados dos anos 1960, e a importância atribuída aos uniformes usados por ela e 

suas colegas: 

 

O uniforme era, ao mesmo tempo, cobiçado por ser distintivo da instituição e 

desvirtuado por pequenas transgressões. A saia, mantida num comprimento “decente” 

no interior da escola, era suspendida ao sair dali, enrolada na cintura de forma a 

conseguir um estilo “mini”, mais condizente com a moda [...]. A preocupação com o 

uniforme, defendida pela escola como uma forma de democratizar os trajes de suas 

estudantes e poupar gastos com roupas, era reiterada cotidianamente, com implicações 

que transitavam pelos terrenos da higiene, da estética e da moral. Apesar de 

submetidas ao seu uso obrigatório, a maioria de nós tentava introduzir alguma marca 

pessoal que pudesse afirmar “esta sou eu”. Adolescentes, estávamos cada vez mais 

conscientes de que podíamos inscrever em nossos corpos indicações do tipo de mulher 

que éramos ou que desejávamos ser.  

 

Na Figura 24, podemos observar um registro fotográfico de estudantes da turma de 

1964 trajando o uniforme criado pelas professoras do curso de Corte e Costura. Em primeiro 

plano, aparecem doze meninas posando para a fotografia. Todas vestem saias com desenho 

xadrez miúdo, meias brancas até a altura dos joelhos e sapatos fechados. Algumas vestem 

camisas brancas de mangas compridas, enquanto outras vestem as camisetas usadas para as 

práticas de educação física e agasalhos. Ao que tudo indica, o momento registrado é de 

descontração durante o intervalo de aulas. No segundo plano, é possível visualizar alguns 

meninos que também vestem uniformes. Eles parecem observar o momento de captação da 

imagem. No terceiro plano, aos fundos, podemos ver parte do prédio da Escola Técnica, 

próximo às salas de aula das alunas de Corte e Costura76. O registro, datado de 1966, apresenta 

estudantes do 3º ano do curso com idade entre doze e treze anos. 

 

                                                           
76 Atualmente, é possível visualizar esse espaço atrás do restaurante universitário da UTFPR. 
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Figura 24 – Alunas da turma de 1964 trajando os uniformes criados pelas professoras  

de Corte e Costura. 

 

Fonte: Coleção Lucimar Magajevski (2017).  

 

Como os cursos ginasiais industriais da Escola Técnica de Curitiba aconteciam em 

regime integral, a maioria dos/as alunos/as almoçava na própria instituição. O refeitório, 

inaugurado em 1941, foi pauta de uma reportagem na revista institucional “Labor”. Conforme 

o texto publicado, o refeitório contava com várias mesas dispostas e organizadas de modo a 

facilitar a circulação de alunos/as, professores/as e funcionários/as. O espaço servia também 

para a sociabilidade dos/as estudantes. Segundo a publicação, “todos os alunos fazem hoje as 

suas refeições no estabelecimento e com alegria e satisfação permanecem no refeitório por 

tempo superior ao necessário para as suas refeições, entretidos em palestras com seus 

colegas”77. Dessa forma, o refeitório servia como espaço de convívio, encontro e amizade 

entre meninos e meninas. Sobre essa questão, Lília, da turma de 1957, revela que:  

 

A refeição era servida lá no refeitório pra todo mundo. Iam os meninos, as meninas e, 

eventualmente, iam alguns professores também fazer a refeição lá [...]. A meninada 

sempre atentava a gente: serviam grosélia no refeitório e os meninos diziam que era 

sangue dos defuntos que estavam no IML ali na Sete de Setembro78. Eram umas 

pérolas!!! Porque o IML ficava ali na entrada da Sete, um pouquinho antes da esquina 

                                                           
77 As novas refeições do refeitório do Liceu Industrial do Paraná e sua influência na educação dos seus alunos. 

Labor, Curitiba, nov. 1941. 
78 Até o ano de 1973, parte do terreno localizado entre as esquinas das Avenidas Sete de Setembro e Marechal 

Floriano era ocupado pelo Instituto Médico Legal de Curitiba. Em setembro de 1973, a Escola Técnica Federal do 

Paraná conseguiu, depois de anos de tentativas, que tal área fosse cedida para ampliação de seu espaço físico. Ver: 

LEITE, José Carlos Corrêa. UTPFR: uma história de 100 anos. Curitiba: Editora UTFPR, 2010. 
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[...]. E a gente tinha bastante amizade com os meninos. Terminavam as aulas normais, 

a gente ia pro refeitório e encontrava todo mundo lá. Inclusive, esses dias eu encontrei 

com um rapaz que estudou comigo na mesma época. E eu perguntei se ele encontrava 

o pessoal. Ele falou assim: - Encontro, mas tá todo mundo morrendo, Lília. Disse que 

vão no velório e falam: - Agora, começaram a puxar a fila... (risadas) (Lília – turma 

de 1957, entrevista, fevereiro 2018). 

 

Hildegard, da turma de 1964, comenta que o refeitório ficava localizado em um prédio de 

dois andares79: “a cozinha grande era embaixo e o refeitório na parte de cima. A gente andava que 

nem soldado. Todo mundo na fila com bandejão, sabe? O refeitório era pra todo mundo”80. Na 

Figura 25, podemos observar um registro fotográfico do espaço do refeitório frequentado por 

alunos/as durante o horário do almoço. No registro fotográfico, datado de 1960, aparecem 

estudantes dos cursos industriais ginasiais e dos cursos técnicos de 2º grau, bem como 

funcionários/as da escola. Cabe ressaltar que o primeiro plano da imagem é constituído, majorita-

riamente, por homens. Aos fundos, próximo as janelas, é possível visualizamos algumas mulheres. 

 

Figura 25 – Estudantes e funcionários (as) da Escola Técnica no refeitório, em 1960. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 
 

Mesmo o refeitório sendo considerado um espaço de encontro e sociabilidade entre 

estudantes na escola, vale salientar que as disciplinas de “cultura geral”, “cultura técnica” e 

as práticas educativas de Corte e Costura eram, desde o início, ministradas separadamente 

dos cursos industriais masculinos. Sendo assim, as práticas de educação física aconteciam em 

                                                           
79 Atualmente, nesse espaço, está localizada a Secretaria da instituição, denominada Departamento de Registros 

Acadêmicos – DERAC. 
80 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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momentos e espaços separados, conforme nos lembra Alciony, aluna da turma de 1943: 

“naquele tempo, eram meninas pra um lado e meninos pro outro nas aulas de educação física 

que a gente fazia vôlei, basquete e ginástica. Tinham professores que ficavam junto pra não 

virar baderna, mas nem precisava porque era uma escola muito organizada!”81. 

Em junho de 1946, a revista “Labor” publicou um texto intitulado “Educação Física 

Feminina” que abordava a importância dos exercícios físicos para a manutenção da saúde. O 

argumento defendido era o de que as mulheres se diferenciavam dos homens não só 

“anatomicamente”, mas também “fisiologicamente” e que, por essa razão, ambos deveriam 

realizar exercícios apropriados “a cada sexo”. De acordo com a matéria, enquanto “procuramos 

desenvolver no homem a força, desenvolvendo seus músculos”, na mulher “procuramos 

desenvolver e dar harmonia de formas, beleza, graça, delicadeza, etc”. A justificativa para tal 

diferenciação vinha do fato de que as mulheres tinham como “árdua missão a procriação”. 

Sendo assim, “na mulher, por intermédio de exercícios mais suaves e adaptados, procuramos 

desenvolver mais as partes inferiores, as quais desempenharão papel importante por ocasião da 

maternidade"82. Entre os exercícios recomendados para as mulheres estavam: natação, cestobol 

e handebol, que deveriam ser realizados moderadamente; ciclismo, realizado apenas sob a 

forma de passeio; e voleibol, considerado um dos melhores esportes para as mulheres sendo 

“essencialmente estético”. Já dentre os esportes que deveriam ser evitados pelo público 

feminino, segundo o periódico, estavam a prática de futebol, golfe, pugilismo, pólo aquático e 

jiu-jitsu83. O texto publicado na revista “Labor” estava alinhado ao discurso educacional do 

período Vargas, no qual a educação das mulheres era reconhecida como pré-requisito básico do 

bem-estar nacional do Brasil. Segundo Besse (1999, p. 108) argumenta, “proclamava-se que a 

maternidade era tanto uma vocação biológica natural, quanto uma missão “quase divina” dada 

por Deus, a qual completava e enobrecia as mulheres”. As mães, por sua vez, deveriam educar 

e orientar moralmente seus filhos, considerados “o futuro da nação”.  

Conforme o Decreto-lei nº 2.072, promulgado em 1940, a educação cívica, moral e física 

passa a ser obrigatória para todos os escolares. Afirmava-se que a “educação moral” moldaria o 

caráter de meninos e meninas capacitando-os para exercerem a “missão de pais e mães de 

família”. Além disso, para as meninas, a educação física era vista como fundamental, dadas as 

“maiores exigências físicas e morais da maternidade”. Afirmava-se também que a educação física 

feminina traria enormes benefícios como “persistência, disciplina, autocontrole, coragem, 

                                                           
81 Entrevista realizada com Alciony Smaniotto, da turma de 1943, e concedida à autora em 11 de outubro de 2018. 
82 BASSOI, Mário. Educação Física Feminina. Labor, Curitiba, jun. 1946. 
83 Idem. 
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ousadia, iniciativa, espírito de solidariedade, autoconfiança e capacidade de decisão” (BESSE, 

1999, p. 138). No entanto, as mulheres eram estimuladas a praticar apenas alguns tipos específicos 

de esportes considerados mais “delicados” e que contribuíssem para aumentar sua “flexibilidade, 

agilidade, harmonia, ritmo e graça” (BESSE, 1999, p. 139). Logo, exercícios relacionados à 

natação, dança clássica e ginástica rítmica, por exemplo, eram considerados os mais adequados. 

Ciclismo, corrida, voleibol e basquetebol eram recomendados com moderação. Já futebol, boxe, 

luta romana e levantamento de pesos eram considerados totalmente inadequados para as mulheres 

por serem encarados como esportes “violentos” resultando, inevitavelmente, na “rigidez dos 

músculos” e na “masculinização das formas femininas” (BESSE, 1999, p. 139). 

Na edição de outubro de 1946, a revista “Labor” veiculou outra matéria intitulada 

“Ginástica Rítmica”, na qual comentava sobre a importância de todos os movimentos serem 

“bem ritmados, e suaves. Nada que possa forçar os músculos, nada que possa ofender as funções 

da mulher. Estas funções especiais que ela tem que desempenhar e suportar são incompatíveis 

com um trabalho muscular intenso”84. Essas “funções da mulher” a que o texto se referia diziam 

respeito às funções biológicas da maternidade e reprodução que, possivelmente, seriam 

vivenciadas pelas alunas em um futuro próximo. Ainda segundo a publicação, a ginástica 

rítmica possibilitaria “um corpo sadio, treinado e belo”.  

 

Figura 26 – Alunas na aula de ginástica rítmica, em 1959. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

                                                           
84 GONTARSKI, Theodosia. Ginástica Rítmica. Labor, Curitiba, out. 1946. 
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Ieda, da turma de 1950, relembra que durante as aulas de educação física, as meninas 

vestiam “camiseta e calção fofo com elástico na perna”85, conforme podemos observar na Figura 

26. Em primeiro plano, um grupo de meninas aparece organizado em fileiras no pátio interno da 

instituição. Elas praticam a modalidade de ginástica, apresentando postura corporal ereta com as 

pernas esquerdas e os braços direitos posicionados para a frente. No segundo plano, é possível 

visualizar parte do prédio da instituição e, quase ao centro da imagem, a tabela de cesta de 

basquete com as iniciais “ETC” da Escola Técnica de Curitiba. 

Na Figura 27, podemos visualizar dois momentos em que alunas praticam voleibol. 

Na primeira imagem, à esquerda, algumas estudantes de Corte e Costura jogam voleibol contra 

alunos de outros cursos industriais durante o intervalo de aulas no ano de 1952. As meninas 

aparecem trajando camisas de manga curta e saias acinturadas de comprimento abaixo dos 

joelhos. Ao que tudo indica, o espaço fotografado encontrava-se em reforma devido aos 

materiais de construção espalhados do lado esquerdo da foto. A segunda imagem, datada de 

1965, mostra estudantes jogando voleibol no ginásio da escola durante uma aula de Educação 

Física. Segundo Hildegard, nesse período, as alunas usavam “um calção preto com camiseta 

amarela. Tinha o preparo com aquecimento e, depois, tinha voleibol, basquete, caçador... 

conforme o professor escolhia. Mas não era junto com os meninos”86.  

 

Figura 27 – Na primeira imagem: alunas e alunos jogando voleibol no pátio externo, em 1952. Na segunda 

imagem: estudantes jogando voleibol no ginásio durante uma aula de Educação Física, em 1965. 

 

Fonte: Coleção Ieda Oliveira (2018). Coleção Lucimar Magajevski (2017). 

 

                                                           
85 Entrevista realizada com Ieda Oliveira, da turma de 1950, e concedida à autora em 16 de abril de 2018. 
86 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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Além das aulas de Educação Física, os/as estudantes também recebiam aulas de Canto 

Orfeônico87. Nas décadas de 1930 e 1940, as artes e, especialmente, a música, foram 

politicamente exaltadas e exploradas como instrumentos de ensino no Brasil. A figura central 

desse movimento foi Heitor Villa-Lobos, cujos esforços estavam direcionados para a educação 

musical das massas e, particularmente, das crianças. De acordo com Elizabeth Seraphim Prosser 

(2004), a música era considerada, nessa época, como uma das ferramentas mais eficazes da 

educação, da cultura e do civismo, possuindo grande influência no meio educacional. Além 

disso, segundo essa autora, “as opiniões e o pensamento de Villa-Lobos ditavam os rumos da 

educação musical e da educação mediante a música nas escolas. Seus ideais espalharam-se por 

todo o país, exercendo influência, inclusive, nas décadas seguintes à queda do Estado Novo” 

(PROSSER, 2004, p. 202). 

Nas propostas orfeônicas de Villa-Lobos, as canções infantis, o folclore, os hinos, a 

música erudita, bem como a exaltação aos propósitos nacionalistas estavam fortemente 

presentes como cerne de sua pedagogia musical. Conforme explica Alessandra Coutinho Lisboa 

(2005), os objetivos de Villa-Lobos com relação ao ensino do canto orfeônico aparecem, 

inclusive, nos programas de ensino elaborados para as escolas pré-primárias, primárias, 

secundárias, normais e técnico profissionais. De acordo com esses documentos, o ensino do 

canto orfeônico apresentava as seguintes finalidades:  

 

a) estimular o hábito do perfeito convívio coletivo, aperfeiçoando o senso de apuração 

do bom gosto. 

b) desenvolver os fatores essenciais da sensibilidade musical, baseados no ritmo, no 

som e na palavra. 

c) proporcionar a educação do caráter em relação à vida social por intermédio da 

música viva. 

d) incutir o sentimento cívico, de disciplina, o senso de solidariedade e de 

responsabilidade no ambiente escolar. 

e) musicalizar todos os escolares. 

f) despertar o amor pela música e o interesse pelas realizações artísticas. 

g) promover a confraternização entre os escolares. 

h) manter a interpretação justa dos hinos oficiais entre os escolares88. 

                                                           
87 No Brasil, a adoção do canto orfeônico nas escolas aconteceu em São Paulo a partir de 1910. Os professores João 

Gomes Júnior e Carlos Alberto Gomes Cardim, foram os iniciadores dessa prática educativa, seguindo os parâmetros 

do modelo europeu, “com a função de pedagogização e de popularização do saber musical, por meio da alfabetização 

musical da população inserida no sistema público de educação”. No entanto, foi por meio de Heitor Villa-Lobos (1887-

1959), compositor importante em âmbito nacional e internacional, que o canto orfeônico se consolidou nas instituições 

escolares. Villa-Lobos defendia o forte controle por parte do Estado em relação às atividades ligadas à educação e à 

cultura. Este controle visava à ideia de valorização da “verdadeira cultura nacional”, que o levou à busca do elemento 

folclórico e ao propósito de defender a música brasileira “genuína” e de “valor”, ameaçada pela “baixa qualidade” da 

música estrangeira que invadia o país. Ver: NORONHA, Lina Maria Ribeiro de. O canto orfeônico e a construção do 

conceito de identidade nacional. ArtCultura, Uberlândia, v. 13, n. 23, p. 85-94, jul.-dez. 2011. 
88 LISBOA, Alessandra Coutinho.Villa-Lobos e o canto orfeônico: música, nacionalismo e ideal civilizador. 2005. 

Dissertação (Mestrado em Música) – Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2005, p. 49. 
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Para Villa-Lobos, a implantação do Canto Orfeônico como prática educativa nas escolas 

públicas resultaria nos seguintes benefícios: 1) fim do monopólio de elite ao possibilitar a 

educação musical num modelo de ensino popular; 2) desenvolvimento de uma consciência 

musical brasileira entre a infância e a juventude; 3) percepção da música como elemento 

educativo de formação moral e cívica. Tendo em vista esses aspectos, a música “encontraria seu 

papel dentro da ideologia nacionalista, unindo e integrando a ideia de povo e de raça brasileira 

às suas raízes, por meio do canto orfeônico” (LISBOA, 2005, p. 30). 

Sobre os conteúdos ministrados nas aulas de Canto Orfeônico, as estudantes aprendiam 

técnicas de respiração e aquecimento vocal, conhecimentos sobre notas musicais, músicas 

folclóricas, além de diferentes hinos como o Hino Nacional, o da Bandeira e o da Escola 

Técnica de Curitiba. Mabel, aluna da turma de 1963, comenta que, entre as canções aprendidas 

nessas aulas, uma música que todos/as os/as estudantes deveriam saber e “cantar muito bem” 

era o hino da instituição. Sobre essa questão, Mabel relembra, inclusive, de parte da letra que 

compunha o hino: 

 

ETC ó escola amada. 

Aqui estamos felizes a cantar.  

Na oficina ou na classe exaltada.  

E, por isso, queremos te saldar!  

 

Dos colegas, dos mestres capazes. 

Nós seremos orgulho algum dia. 

Nossos louros és tu quem nos trazes. 

Ó escola, tu és nosso guia!89 

 

As canções praticadas nas aulas de Canto Orfeônico se faziam presentes também em 

reuniões de confraternização e desfiles escolares comemorativos, onde eram entoadas marchas e 

canções de acordo com a ocasião. Conforme Marcos Antônio Carvalho Santos (2010) explica, o 

canto orfeônico, por meio de seu aspecto eminentemente nacionalista, visava contribuir com a 

formação moral e cívica da infância brasileira. Dessa forma, entoando as canções e os hinos 

comemorativos da pátria, “a infância brasileira vai se impregnando aos poucos desse espírito de 

brasilidade que no futuro deverá marcar os seus atos e adquire, sem dúvida, o que é sobremodo 

apreciável, uma consciência musical autenticamente brasileira” (SANTOS, 2010, p. 74).  

Na Figura 28, podemos observar as meninas da primeira turma do curso de Corte e 

Costura durante o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil no ano de 1943. 

Alciony, aluna dessa turma, explica que durante a semana da Pátria havia solenidades 

                                                           
89 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 2 de novembro de 2017. 
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comemorativas e um desfile pelas proximidades com todos/as os/as alunos/as da instituição. O 

uniforme usado para essas ocasiões era fornecido pela própria Escola e, segundo rememora a ex-

aluna, “era um vestidinho de cor clara e escrito ETC porque era Escola Técnica de Curitiba. A 

gente treinava na escola e depois fazia o desfile na Sete de Setembro. No dia do desfile, tinha uma 

banda na frente, porta-bandeira que levava a bandeira e a gente ia desfilando atrás”90. No registro 

fotográfico, aparece um grupo de meninas uniformizadas e organizadas em três fileiras. Uma das 

alunas apresenta-se um pouco mais à frente das colegas e carrega uma bandeira do Brasil. Ao que 

tudo indica, as meninas parecem preparar-se para o início do desfile na rua Sete de Setembro. 

 

Figura 28 – Estudantes de Corte e Costura durante o desfile de 7 de Setembro, em 1943. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Outros eventos que marcavam datas comemorativas também eram realizados e 

celebrados na instituição com demonstrações orfeônicas, tais como o dia da Bandeira, o dia do 

Professor, o dia das Mães e o encerramento do ano letivo, entre outros. Na Figura 29, é possível 

visualizarmos o registro de sessões solenes em comemoração ao dia da Bandeira e ao dia das 

Mães. A imagem à esquerda, datada de 1959, apresenta o registro de uma celebração ao dia da 

Bandeira realizada no auditório da instituição. No registro fotográfico, aparecem alunas de 

Corte e Costura trajando vestidos semelhantes na cor branca. Elas cantam sob a regência de 

uma professora, provavelmente, a docente responsável pela prática de Canto Orfeônico. Já a 

segunda fotografia, datada de 1963, é o registro de uma missa realizada no pátio da Escola 

                                                           
90 Entrevista realizada com Alciony Smaniotto, da turma de 1943, e concedida à autora em 11 de outubro de 2018. 
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Técnica de Curitiba em comemoração ao dia das Mães. Nessa foto, aparecem alguns/as 

alunos/as, pais e um padre que realiza a cerimônia. Atrás da figura do padre, há um painel com 

o desenho de um rosto aparentemente feminino com uma lágrima próxima ao olho, o desenho 

de um menino com sua mãe e a palavra “mãe” aos fundos da imagem. Conforme comentado 

anteriormente, a figura materna tinha, nesse período, uma importante função cívica na criação 

e educação dos/as filhos/as, visto que as mulheres eram “encarregadas da responsabilidade 

primordial de inculcar valores e habilidades que fariam de seus filhos membros bem-sucedidos 

e produtivos da sociedade burguesa” (BESSE, 1999, p. 108).  

 

Figura 29 – Na primeira imagem: alunas de Corte e Costura cantam em atividade solene no dia da Bandeira, 

em 1959. Na segunda imagem: celebração de missa em homenagem ao dia das Mães, em 1963. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Segundo relatos das narradoras, ao longo do ano letivo, dois momentos eram 

ansiosamente aguardados pelas alunas e alunos da Escola Técnica de Curitiba: as festas juninas e 

as festas de colação e encerramento do ano. Esses dois acontecimentos marcavam o final do 1º e 

2º semestres escolares e contavam com a participação dos/as estudantes, professores/as, 

funcionários/as, além da presença do diretor da instituição. 

As festas juninas, realizadas no ginásio da Escola, contavam com a apresentação de 

danças com músicas caipiras, comidas típicas e grande envolvimento por parte, 

especialmente, dos/as alunos/as. Segundo a matéria publicada no jornal institucional “O 

Técnico”, de setembro de 1956, o evento foi marcado pelo “tradicional baile caipira, festa 

que se realiza todos os anos, e que já se tornou um costume, pois é como um prêmio que a 

Escola oferece a todos os seus alunos, após passarem por árduos exames”91. O texto ainda 

fazia referência à apresentação da “movimentada quadrilha”, cujos dançarinos e dançarinas 

                                                           
91 Nhô RAFAEL. No ginasium da E.T.C: festa caipira de 1956. O Técnico, Curitiba, ano X, n. 26, p. 3, set. 1956. 
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“portaram-se magnificamente, tanto ao compasso da música caipira, como na maneira de 

dançar esta já tradicional cadência de passos de nossos sertões”92. Ao final, a publicação 

enfatizava a distribuição, “por parte das ‘sinhás’ da Escola”, de comidas típicas de festas 

juninas como pinhão, batata doce e quentão. Na Figura 30, podemos observar dois registros 

fotográficos do evento: na primeira imagem, é possível observar o momento da dança dos/as 

estudantes durante a festa; na segunda imagem, aparecem alunos e alunas trajados/as 

tipicamente, cantando sob a regência da professora de Canto Orfeônico. Segundo Elisa, aluna 

da turma de 1956, “nas festas juninas, a gente dançava quadrilha. Era muito bom! A gente se 

divertia muito e todos participavam”93. 

   

Figura 30 – Apresentação de dança e música na festa junina realizada em 1956, no ginásio da Escola. 

 

Fonte: Coleção Elisa Ayabe (2017). 

 

Ao final do ano, havia também as festas de colação e de encerramento de ano letivo.  

Na Figura 31, podemos observar o momento em que Ieda, da turma de 1950, recebe o diploma 

das mãos de um dos professores da instituição. Também é possível visualizar, em primeiro 

plano, o diretor Lauro Wilhelm sentado atrás da mesa onde encontram-se empilhados os 

diplomas. Ao olhar o registro fotográfico, Ieda comenta: “Olha aqui eu recebendo o diploma. 

Esse aqui era o doutor Lauro Wilhelm. A formatura foi na Escola mesmo. E esse era meu 

vestido e fui eu que fiz. Eu lembro que a gente comprou o tecido e fizemos cada uma o seu 

vestido para a formatura”94. 

 

 

                                                           
92 Nhô RAFAEL. No ginasium da E.T.C: festa caipira de 1956. O Técnico, Curitiba, ano X, n. 26, p. 3, set. 1956. 
93 Entrevista realizada com Elisa Ayabe, da turma de 1956, e concedida à autora em 20 de dezembro de 2017. 
94 Entrevista realizada com Ieda Oliveira, da turma de 1950, e concedida à autora em 16 de abril de 2018. 
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Figura 31 – Ieda recebendo o diploma de formatura, em 1953. 

 

Fonte: Coleção Ieda Kuhl de Oliveira (2018). 

 

O diploma da Escola Técnica qualificava as estudantes com o título de “Artífices” em 

Corte e Costura. Apresentando a dimensão de uma folha A395, o diploma exibia na parte da frente 

informações pessoais de cada formanda como nome completo, nome do pai, data de nascimento 

e data da colação de grau. Na parte de trás apareciam as notas de todas as disciplinas por ano. Na 

Figura 32, podemos visualizar o diploma de Ieda Kuhl de Oliveira, da turma de 1950-1953.  

 

Figura 32 – Diploma do curso de Corte e Costura. 

 

Fonte: Coleção Ieda Kuhl de Oliveira (2018). 

                                                           
95 De acordo com as normas da ABNT, o tamanho da Folha A3 corresponde a 420 x 297 mm. 
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Além da cerimônia de colação de grau, na qual as alunas recebiam o diploma outorgado, 

havia também a ministração de uma missa solene realizada, geralmente, na Catedral de Curitiba 

para os/as formandos/as e suas famílias.  

 

Figura 33 – Formandos/as das turmas de 1956-59. Na imagem, aparecem, da esquerda  

para a direita: Elisa Ayabe (2ª moça), Otília Rauen (7ª moça) e Úrsula Gumm (8ª moça). 

 

Fonte: Coleção Elisa Ayabe (2017). 

 

Na Figura 33, é possível observar o registro fotográfico de um grupo de formandos/as 

do ginásio industrial na escadaria em frente à Catedral. Enquanto os rapazes aparecem 

posicionados na segunda e terceira fileiras, vestindo terno e gravata borboleta, as moças 

localizam-se à frente trajando vestidos acinturados e de comprimento abaixo dos joelhos. A 

maioria dos/as formandos/as retratados/as tinha entre 14 e 15 anos de idade. Sobre esse assunto, 

Elisa, da turma de 1956, relembra que “a meninada se formava com uns 14 anos porque era mais 

ou menos a idade que a gente concluía o antigo ginasial. Lembro que a missa de formatura foi na 

Catedral e foi feita com toda a turma. Os meninos também foram”96. 

Por fim, o evento de formatura dos cursos ginasiais industriais era encerrado com um 

baile, realizado em um dos clubes da cidade de Curitiba. De acordo com Otília, da turma de 

1956, “o meu baile foi no Clube Curitibano. O meu vestido era branco com uns tules por cima 

e fui eu que fiz. Todas faziam seus vestidos de formatura. E o meu vestido da missa também 

                                                           
96 Entrevista realizada com Elisa Ayabe, da turma de 1956, e concedida à autora em 20 de dezembro de 2017. 
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fui eu que fiz. Lembro que era azul florido com um recorte parecido com ‘tomara que caia’”97. 

Na Figura 34, podemos visualizar dois momentos do baile de formatura das turmas de 1956-

59: na primeira imagem, aparecem os/as alunos/as cantando o Hino da Escola Técnica de 

Curitiba sob a regência da professora Kleide, responsável pela prática educativa de Canto 

Orfeônico nesse período; na segunda imagem, os/as formandos/as encontram-se posicionados 

no palco do salão para o registro fotográfico do evento.  

 

Figura 34 – Na primeira imagem: formandos/as cantam o hino da Escola Técnica de Curitiba sob a regência 

da professora de canto orfeônico. Na segunda imagem: formandos/as aparecem posicionados/as para a foto 

de formatura. 

 

Fonte: Coleção Elisa Ayabe (2017). 

 

No jornal institucional “O Técnico”, de novembro de 1956, uma nota publicada já 

sinalizava os preparativos para a formatura que se aproximava. Segundo o texto, intitulado 

“Festa de Colação”: 

 

São intensivos os trabalhos que se vem observando, nesta Escola, alusivos à festa de 

colação de grau, em dezembro próximo. Por parte da sra. professôra Kleide Ferreira 

do Amaral Pereira, temos notado a sua especial atenção na preparação do programa 

para o dia 12 de dezembro, logo após a entrega dos diplomas. [...] Deixamos aqui as 

nossas felicitações a todos que estão empenhados nessa festa e desejamos que tudo se 

realize dentro de rara magnificência.98 

 

Após a formatura no curso de Corte e Costura, muitas garotas continuavam seus 

estudos na instituição cursando, geralmente, o curso técnico de Decoração de Interiores. Das 

treze narradoras entrevistadas, seis continuaram seus estudos na Escola Técnica de Curitiba. O 

curso técnico de Decoração de Interiores apresentava como parte do currículo obrigatório as 

seguintes disciplinas: Português, Matemática, História, Inglês, Física, Geometria Descritiva, 

                                                           
97 Entrevista realizada com Otília Rauen, da turma de 1956, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
98 SOUZA, I. P. Festa de Colação. O Técnico, Curitiba, ano X, n. 27, p. 4, nov. 1956. 
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Desenho, Desenho Básico, Desenho de Móveis, História das Artes Decorativas, Revestimento, 

Tecnologia, Composição e Projeto99. Vale relembrar que, conforme comentado anteriormente, 

somente a partir do Decreto-lei nº 8.680 de 1946, foi permitida a matrícula e o ingresso de 

estudantes mulheres nos cursos técnicos100. 

Uma questão que merece ser comentada diz respeito à relação de amizade e 

cumplicidade entre algumas das ex-alunas entrevistadas. Amizades que, em muitos casos, se 

perpetuaram pela vida. Elisa, da turma de 1956, relembra que “as meninas eram muito unidas 

e eu tinha um grupinho de amigas mais próximas. A Otília e a Lília eu encontro até hoje. A 

Otília, inclusive, é madrinha da minha filha e volta e meia a gente se encontra”101. Lucimar, da 

turma de 1964, também comenta sobre a relação de amizade com sua colega Hildegard:  

  

A Hildegard é madrinha do meu filho! A gente é mais chegada que irmã. Convivemos 

a maior parte do tempo na escola. De manhã à noite. E a gente morava perto, pegava 

ônibus junto, estudamos na mesma sala, fazíamos trabalhos juntas. Tudo junto! 

Nossa! Às vezes, quando a Hilde vem aqui em casa, a gente começa a lembrar das 

coisas que a gente fazia naquela época e se mata de rir. É bem bacana. Muito bom 

mesmo! (Lucimar Magajevski – turma de 1964, entrevista, março 2018). 

 

Tendo em vista as narrativas das ex-alunas, podemos inferir que os espaços escolares 

podem ser compreendidos como locais de sociabilidade, aprendizado e autoformação. De 

acordo com Paulo Freire (1997), a educação é uma relação dialógica entre docentes e discentes, 

bem como entre os/as próprios/as estudantes. Isto, porque a produção de conhecimento se dá 

pela possibilidade de vivermos determinadas experiências e aprendermos uns/as com os/as 

outros/as. Segundo Freire (1997, p. 5): 

 

Em que ensinar já não pode ser este esforço de transmissão do chamado saber 

acumulado, que faz uma geração à outra, e aprender não é a pura recepção do objeto 

ou do conteúdo transferido. Pelo contrário, girando em torno da compreensão do 

mundo, dos objetos, da criação, da boniteza, da exatidão científica, do senso comum, 

ensinar e aprender giram também em torno da produção daquela compreensão, tão 

social quanto a produção da linguagem, que é também conhecimento. 

 

Elaine Conte e Bruno Passos Fialho (2014, p. 208) explicam que as relações sociais de 

amizade na escola podem ser compreendidas a partir de uma perspectiva educativa “que 

                                                           
99 Informações obtidas pela autora em pesquisa realizada nos diários de classe no Arquivo Geral da Instituição. 
100 Ver: MACHADO, Maria Lúcia Büher. Racionalidade, Trabalho e “Harmonia Social”: Configurações do 

projeto de modernização brasileira e ensino industrial na Escola Técnica de Curitiba (1930-1960). 2010. 412 f. 

Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 

(p. 216-263). 
101 Entrevista realizada com Elisa Ayabe, da turma de 1956, e concedida à autora em 20 de dezembro de 2017. 

Dona Elisa intermediou o contato com as irmãs Otília e Ivete Lília Rauen. 
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movimenta e questiona o mundo, através da transformação dialógica no encontro e na distinção 

entre os sujeitos”. Logo, a experiência educativa acontece por meio das “relações comunicativas 

com os outros”, bem como na “mutualidade e nas diferenças do viver conjunto” (CONTE; 

FIALHO, 2014, p. 208). 

Na Figura 35, podemos visualizar diferentes momentos vivenciados entre as alunas de 

Corte e Costura. Um registro fotográfico frequente era na entrada principal da instituição, entre 

as ruas Desembargador Westphalen e Silva Jardim, onde aparece o letreiro com o nome da 

Escola Técnica de Curitiba. Também é possível observar outros momentos de descontração, 

amizade e cumplicidade entre as estudantes. 

 

Figura 35 – Estudantes de Corte e Costura das turmas de 1950-53, 1956-59, 1963-66, 1964-67. 

 

Fonte: Coleção Elisa Ayabe (2017). Coleção Hildegard Rogalsky (2018). Coleção Lucimar Magajevski 

(2017). Coleção Mabel França Balmant (2017). Coleção Otília Rauen (2018). 
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A Figura 36 apresenta registros fotográficos de dois grupos de estudantes102: a primeira 

imagem mostra alunas do curso de Corte e Costura no ano de 1963; a segunda imagem mostra 

um grupo de estudantes do curso de Decoração de Interiores no ano de 1969. Parte considerável 

das meninas de Corte e Costura fotografadas na primeira imagem, aparece também na segunda 

fotografia cursando Decoração de Interiores. Ao observamos as duas imagens, podemos verificar 

que o espaço retratado é o mesmo: compondo o segundo plano, logo atrás das meninas/moças 

aparece uma palmeira e parte do pátio da Escola Técnica de Curitiba. A árvore, inclusive, parece 

ter sido o ponto encontrado para reunir as duas turmas de alunas e fotografa-las. Em ambas as 

imagens, as estudantes aparecem em primeiro plano, posicionadas frontal e centralmente. Na 

primeira imagem, à esquerda, podemos visualizar um grupo de quinze alunas do curso de Corte 

e Costura no ano de 1963. A maioria das meninas, com idade por volta de onze anos, traja 

vestidos levemente acinturados cujo comprimento se dá na altura dos joelhos. As que não usam 

vestidos, estão trajando blusas e saias no mesmo comprimento. Elas aparecem calçando sapatos 

e sandálias baixas. Algumas delas seguram suas bolsas e malas escolares. Umas aparecem 

sorrindo e outras com a feição um pouco mais séria. Todas, no entanto, apresentam postura 

ereta e as mãos posicionadas para baixo. Na segunda imagem, à direita, aparecem dezenove 

moças e um rapaz do curso de Decoração de Interiores em 1969. A maioria das moças, com 

idade por volta dos 17 anos, traja vestidos mais soltos e com comprimento acima dos joelhos. 

Algumas usam sapatos com salto e postura corporal mais despojada, se comparada à imagem 

fotográfica de 1963.  

 

Figura 36 – Na primeira imagem: alunas de Corte e Costura, em 1963. Na segunda imagem: estudantes de 

Decoração de Interiores, em 1969. 

 

Fonte: Coleção Mabel França Balmant (2017). 

 

                                                           
102 As duas imagens fotográficas pertencem à Mabel França Balmant. Segundo relato da entrevistada, parte do 

grupo de alunas que aparece nas imagens mantem amizade e se reúne anualmente desde 1963. 
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Neste capítulo, busquei elucidar – a partir da pesquisa em diferentes fontes textuais e 

imagéticas, bem como por meio dos relatos de ex-alunas – como aconteciam as dinâmicas das 

alunas do curso de Corte e Costura na Escola Técnica de Curitiba, considerando as seguintes 

categorias de análise: classe social das estudantes, espaços escolares de sociabilidade, relações 

sociais entre as alunas e alunos da instituição e participação em eventos comemorativos. 

Conhecer essas questões foi fundamental para a melhor compreensão das vivências e 

experiências dessas estudantes que foram as primeiras mulheres discentes num espaço, até 

então, reservado ao ensino majoritariamente masculino.   

Como neste trabalho busco investigar as práticas sociais, os espaços escolares e os 

artefatos do curso de Corte e Costura a partir da sua imbricação com a domesticidade, no 

próximo capítulo, as análises estão centradas nos conhecimentos ministrados durante as práticas 

educativas de Economia Doméstica. 
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4 ENTRE PANELAS, FOGÕES E AVENTAIS: O ENSINO DE ECONOMIA 

DOMÉSTICA NO CURSO DE CORTE E COSTURA 

 

 

“E o que é necessário para bem administrar um lar? 

Simplesmente conhecimentos de Economia Doméstica,  

os quais lhe darão qualidades para ser mulher casada  

e possibilidades para o governo da casa”. 

 (Maria Amélia Pinto, professora de Economia Doméstica) 

 

 

No curso de Corte e Costura da Escola Técnica de Curitiba, a prática educativa de 

Economia Doméstica tinha como mote formar “donas de casa exemplares”. As aulas eram 

ofertadas no período da tarde, uma vez por semana, ao longo dos quatro anos do curso.  

Entre aulas teóricas e práticas, as estudantes aprendiam conteúdos diferenciados em 

cada ano. Além disso, as aulas práticas eram realizadas em um espaço idealizado pela docente 

responsável e que simulava um ambiente doméstico, contando com cozinha, sala de jantar e 

sala de estar.  

Este capítulo foi organizado tendo em vista os principais assuntos ministrados durante 

as aulas de Economia Doméstica. Dessa forma, a partir da análise dos conteúdos elencados nos 

diários de classe, dos relatos de ex-alunas e de registros fotográficos do espaço onde aconteciam 

as práticas domésticas, os tópicos foram agrupados da seguinte maneira: 1) Asseadas, 

comportadas e cheias de frufru; 2) Receitas à mão e mãos à obra; 3) Um prato para fazer e 

servir; 4) Tecnologias do lar, seus usos e consumos; 5) Econômicas, eficientes e racionais; 6) 

Cuidar da família e do lar é o que importa. 

 

 

4.1 APRENDENDO A SER UMA “DONA DE CASA EXEMPLAR” 

 

 

De acordo com a “Lei Orgânica do Ensino Industrial”, estabelecida em 1942, o 

currículo do curso de Corte e Costura deveria primar pela formação integral de suas alunas. 

Dessa forma, além das disciplinas de formação geral e profissional, o programa do curso deveria 

contar também com o ensino da prática educativa de Educação Doméstica. 
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Torna-se pertinente comentar que a prática educativa de Educação Doméstica, também 

nomeada nos diários de classe da instituição de “Economia Doméstica”103 ou “Educação para 

o Lar”, teve como primeira docente responsável a professora Fanny Medeiros, que ocupou essa 

função de 1943 a 1945. Conforme salienta Alciony, aluna da primeira turma de Corte e Costura, 

“tive aulas sobre o lar com a dona Fanny. Nas aulas, a gente ajudava a pegar as refeições prontas 

na cozinha do refeitório e a servir nas mesas para os alunos e os professores. Às vezes, a gente 

ajudava a preparar algumas coisas também, mas eram lanches rápidos”104.  

A partir de 1946, quem assumiu essa prática educativa foi a docente Maria Amélia 

Pinto105, que lecionou na Escola Técnica de Curitiba de 1946 a 1968106. Professora formada 

pela Escola Normal de Curitiba, Maria Amélia recebeu, em 1945, um convite para ministrar 

aulas de Economia Doméstica para as alunas da Escola Técnica de Curitiba:  

 

O diretor Lauro Wilhelm me convidou pessoalmente. Ele era conhecido do meu pai 

e foi lá em casa pedir porque eu era mocinha ainda. Então, a minha avó disse: - Eu 

acho que ela pode lecionar, pode tentar essa chance... Naquele tempo era Escola 

Técnica. Você sabe que eu adorei ir para a Escola Técnica? Você tinha que ver que 

maravilha que era! Eu pude formar só mocinhas. Eu diria que foi uma dádiva de 

Deus para mim (Maria Amélia Pinto, entrevista, dezembro 2015). 

 

Segundo Ecléa Bosi (1994, p. 408), “há fatos que não tiveram ressonância coletiva e 

se imprimiram apenas em nossa subjetividade. E há fatos que, embora testemunhados por 

outros, só repercutiram profundamente em nós; e dizemos: ‘Só eu senti, só eu compreendi’”. 

No caso da professora Maria Amélia, o fato de o diretor da Escola Técnica ter ido à sua casa 

convidá-la pessoalmente e o consentimento dos familiares para assumir o novo trabalho teve 

um grande significado para a entrevistada. Além disso, para a docente, ministrar aulas somente 

para meninas em uma instituição respeitada como a Escola Técnica foi “uma dádiva de Deus”, 

além de ser uma forma de garantir independência financeira e ascender profissionalmente. 

Conforme Bosi (1994, p. 471) explica, o trabalho, com seu caráter corpóreo e subjetivo, 

“significa a inserção obrigatória do sujeito no sistema de relações econômicas e sociais. Ele é 

                                                           
103 Neste trabalho, optei por utilizar o termo “Economia Doméstica” para me referir a essa prática educativa, visto 

que parte considerável dos diários de classe apresentavam essa denominação. 
104 Entrevista realizada com Alciony Smaniotto, da turma de 1943, e concedida à autora em 11 de outubro de 2016. 
105 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. Maria Amélia 

nasceu no dia 21 de agosto de 1917, em Curitiba. Fazia parte de uma grande família: ao todo, eram oito filhos, 

sendo seis meninos e duas meninas. Seu pai era militar e sua mãe, uma “exemplar dona de casa”. Quando Maria 

Amélia tinha um ano e oito meses sua mãe faleceu e, a partir de então, sua avó materna e tias se responsabilizaram 

pela sua educação e criação. Estudou o 1º grau na Escola Tiradentes, escola feminina que ficava próxima à casa 

da avó materna. Em seguida, cursou magistério na Escola Normal de Curitiba, onde localiza-se, atualmente, o 

Instituto de Educação do Paraná. Antes de ingressar na Escola Técnica de Curitiba, Maria Amélia trabalhou como 

professora em uma escola estadual do município de Almirante Tamandaré. 
106  Informações obtidas no setor de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
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um emprego, não só como fonte salarial, mas também como lugar na hierarquia de uma 

sociedade feita de classes e de grupos de status”. 

De acordo com a professora Maria Amélia, o objetivo da disciplina de Economia 

Doméstica era formar futuras “donas de casa exemplares”107. Na reportagem intitulada “O 

ensino de Economia Doméstica”, publicada em novembro de 1947 na revista institucional 

“Labor”, a professora discorre sobre a importância dos conhecimentos em Economia Doméstica 

para as mulheres: 

 

A mulher tem procurado fugir ao papel que lhe foi reservado na vida. Ela procurou 

ingressar em todos os setores, sempre se distanciando do seu verdadeiro lugar – O 

LAR. Na Administração pública, no magistério, nas profissões liberais e na própria 

política ela tem tido papel relevante. Entretanto, a maioria, se quisesse confessar, diria 

que estaria melhor dentro do seu próprio lar. [...] E o que é necessário para bem 

administrar um lar? Simplesmente conhecimentos de Economia Doméstica, os quais 

lhe darão qualidades para ser mulher casada e possibilidades para o governo da casa 

(PINTO, 1947, p. 13). 

 

Logo, para a docente, ser uma “dona de casa exemplar” significava ser uma boa 

administradora e conhecedora das atividades no lar garantindo, com isso, características e 

“qualidades para ser mulher casada”. Percebemos, por meio das palavras de Maria Amélia, a 

relevância na articulação das funções sociais de dona de casa e esposa na formação das 

estudantes. O argumento defendido pela professora alinhava-se ao que era divulgado nos livros 

e manuais de economia doméstica que circulavam nesse período no Brasil. No livro intitulado 

“Minha casa” (1958, p. 43), de Isabel de Almeida Serrano, e utilizado como um manual por 

muitas donas de casa brasileiras nos anos 1950, a autora ressalta que “ser dona de casa é 

conhecer todos os recantos da casa, saber minuciosamente tudo quanto nela existe, e o lugar de 

cada objeto”. Na visão dessa autora, ser uma “boa dona de casa” também significava 

“providenciar para que a roupa doméstica, e a do marido e dos filhos, estejam sempre em 

condições de serem usadas; para que as refeições estejam à mesa a hora certa; para que coisa 

alguma se estrague ou se perca” (SERRANO, 1958, p. 44).    

Na Escola Técnica de Curitiba, a prática educativa de Economia Doméstica era 

ofertada durante os quatro anos do curso de Corte e Costura, sendo as aulas divididas em 

teóricas e práticas. Nas aulas teóricas, a professora passava receitas culinárias, orientações e 

recomendações relacionadas a práticas domésticas. Tais conteúdos, especialmente as receitas, 

deveriam ser documentados em um caderno que recebia o visto da professora semanalmente. 

Sobre as aulas práticas, foi possível perceber, de acordo com os relatos de minhas narradoras, 

                                                           
107 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. 
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dois momentos distintos: de 1946 até os primeiros anos da década de 1950, as aulas práticas 

eram realizadas na cozinha e salão do refeitório da instituição. Segundo relembra Ieda, da turma 

de 1950: 

  

No meu tempo, as aulas práticas eram no refeitório, que ficava logo depois da entrada 

da rua Westphalen, à esquerda [...]. O que a gente fazia no refeitório era servir os 

alunos porque já tinha o cozinheiro da escola, o seu João. E ele tinha os auxiliares dele 

lá também. Eles tinham as bandejas e a gente ajudava a servir no prato. Durante as 

aulas de Economia Doméstica, a professora dava as receitas, mas a gente preparava 

pouca coisa. O fazer comida era mais no teórico. Eu lembro bem da etiqueta que ela 

ensinava: a gente aprendia a se sentar, como que punha o braço na mesa, como que 

comia. Era mais essa parte. Depois, quando a gente ia almoçar, a professora também 

ia lá no refeitório pra ver se a gente estava fazendo de acordo, né? (Ieda Kuhl de 

Oliveira – turma de 1950, entrevista, abril 2018). 

 

Conforme podemos observar nos comentários de Ieda, nesse período, as aulas de 

Economia Doméstica eram bastante teóricas e direcionadas, especialmente, para o ensino de 

etiqueta e comportamento. No refeitório, as alunas apenas ajudavam a servir as refeições já 

preparadas pelo cozinheiro da instituição, sendo também avaliadas na maneira como se 

comportavam neste espaço. Contudo, em meados da década de 1950108, as aulas práticas de 

Economia Doméstica são incrementadas a partir de um projeto idealizado pela professora Maria 

Amélia de criar um espaço onde as alunas pudessem praticar os conhecimentos teóricos 

aprendidos. Dessa forma, a professora relata que a sala de aula passou a ser dividida e 

organizada como seu fosse um ambiente doméstico: 

 

A sala era grande, sabe? Eu dividi a entrada da sala com um balcão de lambri, criando 

uma sala de jantar e uma cozinha, onde as meninas trabalhavam. Na cozinha, elas 

tinham três fogõezinhos para trabalhar e geladeira [...]. Na sala de jantar, eu arrumei 

a mobília109. 

 

A Figura 37 apresenta a planta baixa110 da sala de Economia Doméstica. Na imagem, 

podemos visualizar o meio balcão de lambri que dividia a sala em dois espaços: do lado 

esquerdo, a cozinha e, do lado direito, a sala de jantar. Este balcão, além de delimitar o espaço, 

também servia para armazenar alguns artefatos domésticos. A cozinha possuía três fogões e 

                                                           
108 No Núcleo de Documentação Histórica da instituição, encontrei alguns inventários da prática educativa de 

Economia Doméstica. Nestes documentos, encontram-se listados vários artefatos domésticos, móveis e artigos de 

decoração comprados em dezembro de 1954. Sendo assim, é provável que o projeto criado pela professora Maria 

Amélia da nova sala simulando um ambiente doméstico tenha vigorado a partir de 1954/1955. 
109 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. 
110 Essa planta baixa foi desenhada pela autora a partir da análise de imagens fotográficas encontradas no NUDHI 

e das memórias relatadas por ex-alunas. A contribuição de Mabel França Balmant, da turma de 1963, foi 

fundamental para o desenho e detalhamento da planta baixa. Atualmente, nesse espaço, está localizada a 

Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – COGERH. 
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uma mesa onde as alunas trabalhavam na elaboração e preparação dos pratos. Neste espaço, 

havia também uma porta para uma pequena despensa que contava com uma geladeira, uma 

mesa de alumínio e um armário onde eram acondicionados os mantimentos e demais artefatos 

necessários para as práticas na cozinha. Do lado direito do balcão de lambri, havia a sala de 

jantar composta por uma grande mesa com doze cadeiras, um abajour que decorava o ambiente 

e um armário. Além da cozinha e da sala de jantar, a sala de Economia Doméstica possuía 

também, na entrada, uma sala de estar com sofá e duas poltronas111.  

 

Figura 37 – Planta baixa da sala de Economia Doméstica. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

                                                           
111 No Apêndice E é possível visualizar a planta baixa da sala de Economia Doméstica com a indicação, por meio 

de imagens fotográficas, dos ambientes que compunham esse espaço.  
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Segundo os relatos das narradoras, bem como os diários de classe analisados, as turmas 

de Corte e Costura apresentavam cerca de 35 a 40 alunas matriculadas por ano. Logo, a 

estratégia adotada pela professora para acompanhar com maior tranquilidade o andamento de 

todas as discentes nas aulas práticas foi dividir uma mesma turma em até quatro pequenos 

grupos que tinham aulas em dias e horários alternados para que todas as estudantes pudessem 

acompanhar as aulas, realizar as tarefas e manusear os artefatos domésticos do espaço criado. 

No primeiro ano, as alunas estudavam noções básicas de higiene corporal e boas 

maneiras que iam desde saber lavar e pentear os cabelos adequadamente até regras de 

comportamento tanto no lar quanto na sociedade. No segundo e terceiro anos, as meninas eram 

instruídas e capacitadas a realizar tarefas domésticas como organizar e limpar os ambientes e 

artefatos da casa, especialmente da cozinha, e fazer lanches “simples” como salgados e quitutes, 

que eram saboreados pelo diretor. No quarto ano, as estudantes aprendiam a preparar e servir 

pratos mais elaborados que eram degustados, frequentemente, pelo diretor Lauro Wilhelm e por 

mais algumas autoridades112 convidadas semanalmente por ele. 

Uma questão pertinente a se observar são os espaços divididos pela professora e quem, 

geralmente, frequentava tais ambientes. O espaço da cozinha era majoritariamente reservado às 

estudantes e professoras. Já o espaço da sala de jantar era frequentado tanto pelas alunas e 

professoras/es quanto pelo diretor e seus/suas convidados/as. Conforme Vânia Carneiro de 

Carvalho (2008, p. 119) enfatiza, no espaço doméstico burguês do início do século XX, a sala 

de jantar é considerada “um lugar público, expressão de cultura e civilidade”, onde a 

“territorialidade masculina” é explicitada e demarcada por meio do dono da casa, que 

geralmente é o primeiro a introduzir-se nesse espaço, ocupando um lugar de prestígio à mesa. 

No caso da Escola Técnica, podemos observar na Figura 38, o espaço da sala de jantar 

idealizado por Maria Amélia e frequentado pelo diretor Lauro Wilhem e seus/suas 

convidados/as. Assim como nos lares o chefe da casa ocupava um lugar de destaque sentando-

se na ponta da mesa, na Escola Técnica, o diretor, sendo considerado a maior autoridade da 

instituição, ocupava essa posição. Além disso, torna-se relevante nos atentarmos para o entorno 

da sala de jantar: os lambris de madeira escura do lado esquerdo da imagem e a estante aos 

fundos fabricada, aparentemente de material rústico113, nos sugerem o que Carvalho denomina 

de “categoria masculina” da sala de jantar, constituída por “objetos que concentram sentidos 

                                                           
112 As pessoas convidadas para o lanche eram, geralmente, autoridades políticas, diretores de empresas ou 

professores/as da instituição. 
113 O termo rústico pode ser associado a rude, simples, grosseiro. Faz referência ao material que não foi lapidado 

ou polido. A madeira é um dos elementos principais do estilo rústico, com acabamento natural e, geralmente, sem 

verniz. 
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como estabilidade, segurança, força, tradição e respeito” (CARVALHO, 2008, p. 120). Desse 

modo, a autora argumenta que: 

 

Os espaços femininos e masculinos estão associados a estratégias de exposição e 

isolamento no próprio espaço interno, ou seja, a interioridade não se resolve entre o 

lado de fora e o lado de dentro da casa ou dos cômodos isolados por portas, mas com 

ambientes em desníveis, isolamentos físicos, mas acessos visuais, isolamento com 

luminosidade, posicionamento do mobiliário, que cumpre funções estruturais 

(CARVALHO, 2008, p. 185). 

 

Figura 38 – Diretor Lauro Wilhelm e seus convidados sentados à mesa da sala de jantar 

da sala de Economia Doméstica, em 1959. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Do lado esquerdo da imagem e atrás do diretor, ainda aparece em pé uma aluna de 

ascendência nipo-brasileria trajando um avental. Ela parece observar atentamente a mesa 

organizada para o almoço e ornamentada com um arranjo florido ao centro. Também podemos 

observar um abajour entre a estudante e a parede de lambri, sinal de que a intenção da 

professora era criar um espaço que simulasse o sistema doméstico. Assim, a natureza sóbria e 

prática dos objetos da sala de jantar poderia ser “suavizada”, conforme explica Carvalho (2008, 

p. 148), “pelo uso de coberturas decorativas, como toalhas e revestimentos removíveis, ou por 

pequenos objetos arranjados sobre a mesa, por estatuetas em pedestais ou abajures com tecidos 

pintados ou pinjentes”. 

Uma questão que merece ser problematizada diz respeito ao envolvimento exigido das 

alunas nesses eventos. Mesmo tendo como mote formar futuras “donas de casa exemplares”, o 

trabalho realizado pelas estudantes, ao preparar e servir refeições ao diretor e seus/as 
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convidados/as, constituía uma prática que extrapolava o contexto pedagógico da relação entre 

professora e estudantes em sala de aula. Uma vez que tratava-se de uma situação recorrente, é 

possível considerar que o diretor fazia uso do trabalho das alunas – de forma não remunerada – 

como meio de promover o nome da instituição para membros da comunidade externa. Isso 

também denota um grau mais elevado de exigência quanto ao desempenho esperado das 

meninas, que uma vez subordinadas à avaliação da autoridade máxima da escola e de pessoas 

estranhas consideradas importantes, provavelmente vivenciavam situações de tensão e 

constrangimento. Além disso, podemos inferir que, em função da eficácia desses eventos, a 

professora também ganhava prestígio entre os dirigentes. Segundo ela mesma afirma, o próprio 

diretor frequentemente aprovava a aquisição de artefatos domésticos “modernos e requintados” 

com vistas a incrementar os recursos disponíveis para o desempenho das atividades previstas 

na disciplina. Conforme a professora Maria Amélia ressalta: 

 

Eu tinha o melhor diretor nesse ponto. Ele me ajudava muito. O que eu pedia, era uma 

ordem para ele, sabe? Eu tinha os pratos de porcelana, as taças de cristal, o talher o 

melhor possível na época. E também quer dizer que elas tinham o melhor material114 

para poder saber como é que se davam as práticas domésticas115. 

 

Figura 39: Alunas trajando seus aventais durante uma aula prática na cozinha. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI/UTFPR.  

 

                                                           
114 Vale ressaltar que as práticas domésticas e os materiais requintados e sofisticados utilizados pelas alunas, 

possivelmente, não faziam parte de suas rotinas diárias em seus lares. Sobre esse assunto, tratarei em maior 

profundidade na seção 4.1.2. 
115 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. 



146 

   

Durante as aulas de Economia Doméstica, as meninas vestiam dois tipos aventais 

como uniforme: um para servir a mesa e os/as convidados/as e outro usado durante as aulas 

práticas de cozinhar, bem como para outras práticas domésticas. O avental utilizado para servir 

era padronizado e ofertado pela instituição. Já o avental utilizado na cozinha era produzido 

pelas estudantes durante as aulas de corte e costura e podia ser personalizado de acordo com 

gostos pessoais (FIGURA 39).   

A prática educativa de Economia Doméstica visava construir algumas noções de 

feminilidades como conscientizar suas alunas do papel importante que, possivelmente, viriam 

a desempenhar na família e no lar, o de “dona de casa exemplar”, capaz de preparar e servir 

refeições apetitosas e saudáveis, decorar e organizar o espaço da casa, bem como zelar pela 

saúde e bem-estar dos filhos e do marido.  

Conforme Pinsky (2012) explica, nos anos 1950, as mulheres eram, “por natureza”, 

destinadas ao casamento e à maternidade. Esse destino, praticamente incontestável, era visto 

como parte integrante da “essência feminina”. Dessa forma, o modelo “ideal” de mulher casada 

correspondia à imagem de “rainha do lar” e de esposa e mãe responsável pela felicidade 

doméstica. Considerá-la a “rainha do lar” significava atribuir-lhe não somente  

 

um poder intransferível e significativo sobre a família – com toda a carga que essa 

tarefa, nem sempre viável, pudesse trazer – mas também reforçava o papel central da 

família na vida da mulher e, parece claro, sua dependência em relação aos laços 

conjugais (PINSKY, 1997, p. 627). 

 

Considerando o objetivo da prática educativa de Economia Doméstica de formar uma 

“dona de casa exemplar”, a seguir, serão problematizados alguns dos principais conteúdos 

ministrados durante essas aulas. 

 

 

4.1.1 Asseadas, comportadas e cheias de frufru 

 

 

De acordo com Guacira Lopes Louro (2004), nas primeiras décadas do século XX, 

assuntos relacionados à psicologia, puericultura e higiene pessoal passaram a integrar os 

currículos de escolas normais, bem como de cursos profissionais direcionados para a formação 

de mulheres. Tais conteúdos estavam atrelados a princípios de cientificidade e a práticas 

higienizadoras que marcaram a primeira metade do século XX. Para Louro (2004, p. 382), esses 
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novos conceitos e teorias nada mais eram do que estratégias utilizadas com o intuito de controlar 

a população, visto que “num momento em que as sociedades se tornavam mais complexas, 

buscava-se ordenar e regular os sujeitos contando com a sua participação, ou seja, se pretendia 

alcançar, como meta final, que os indivíduos aprendessem a se autogovernar” (grifo no 

original). 

Nas aulas de Economia Doméstica, as estudantes recebiam conhecimentos 

relacionados a noções de higiene e comportamento. No Quadro 8, podemos verificar alguns dos 

conteúdos presentes nos diários de classe116 e que abordavam tais temáticas. 

 

Quadro 8 – Conteúdos sobre higiene e comportamento da prática educativa de Economia Doméstica. 

Conteúdos sobre higiene e comportamento 

Revista 

Higiene das mãos  

Higiene/asseio do corpo 

Noções de saúde 

Manuseio e asseio das roupas 

Sociabilidade 

Conversação 

Conduta no refeitório 

Conduta na Escola  

Conduta no lar 

Conduta nas diversas ruas da cidade  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

Segundo a professora Maria Amélia, esses ensinamentos eram ministrados, 

principalmente, no primeiro ano do curso e reiterados ao longo dos outros anos: 

 

Comecei pela higiene corporal: unhas, mãos. Fazia questão disso. Examinava de 15 

em 15 dias. Via se não tinha piolho (fala em tom mais baixo). Naquela época, né? 

Então começava desde a cabecinha. Na cabeça tem muita coisa que examinar, né? Ia 

devagarinho, devagarinho falando sobre dentista, os cuidados que tinha que ter, a 

maneira de escovar os dentes porque não é de qualquer maneira que a pessoa aprende. 

É assim: de cima pra baixo. Depois foi higiene corporal e assim nós fomos descendo 

até os pés [...]. Nos dias de aula, elas chegavam cedo, lavavam a mãozinha, já sabiam 

tudo o que tinha que fazer, né? Penteavam o cabelinho, etc. e tal (Maria Amélia Pinto, 

entrevista, dezembro 2015).  

 

Os ensinamentos prescritivos transmitidos, bem como as inspeções realizadas pela 

docente a fim de verificar a higiene pessoal das alunas, por vezes, gerava constrangimento entre 

as estudantes, conforme podemos observar nos comentários a seguir: 

 

 

                                                           
116 Ao observar os diários de classe entre os anos de 1962 e 1967, busquei agrupar os assuntos pertinentes à higiene 

e comportamento.  
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Francisca: A professora Maria Amélia dava aula de higiene pra gente.  

Mabel: É!! Ela vinha catar os piolhos na gente e vinha ver se a gente não roía as unhas.  

Francisca: Ela pegava o lápis, lembram? E olhava a cabeça de cada uma [...]. Mas a 

gente ficava constrangida com aquela catação de piolho no cabelo da gente (risadas).  

Mabel: Ficava mesmo.  

Francisca: Mas graças a Deus nunca achou! (risadas) 

Mabel: Nem no meu! (risadas)117 

 

Lucimar, da turma de 1964, relembra que, durante as aulas, a professora não avisava 

quando seria feita a inspeção e “Deus o livre se, no dia, você estivesse com o cabelo oleoso! 

Ela brigava e chamava a atenção dizendo assim: - Você tem que ter mais cuidado, mais higiene, 

tem que lavar, tem que fazer isso e aquilo. Ela orientava a gente. Uma por uma”118. A “revista” 

não se restringia à limpeza de unhas e cabelos. Conforme explica Mabel, da turma de 1963, a 

professora “verificava se não roía unha, se as mãos estavam limpas, se os dentes estavam bem 

escovadinhos e limpos, se a golinha não estava oleosa ou ensebadinha, que era sinal que não 

lavavam o pescoço. Olhava atrás das orelhas, olhava nos tornozelos, verificava tudo”119. 

Norbert Elias (1994), em seu livro “O processo civilizador: uma história dos 

costumes”, problematiza as prescrições relacionadas à aparência a partir de exemplos de como 

os comportamentos da sociedade ocidental foram sendo modificados e valorizados a ponto de 

serem considerados “civilizados”. Dessa forma, Elias (1994, p. 19) explica que, se um indivíduo 

fosse “transportado para uma época remota de sua própria sociedade, tal como o período 

medievo-feudal, descobriria nele muito do que julga “incivilizado” em outras sociedades 

modernas”. Para esse autor, as regras mais elementares – aparentemente – de comportamento 

como lavar as mãos antes das refeições ou não comer com as mãos são formas de 

condicionamento e adestramento gerados a partir da “civilização dos costumes”. Sendo assim, 

Elias (1994, p. 180) argumenta que: 

 
Grande parte do que chamamos de razões de “moralidade” ou “moral” preenche as 

mesmas funções que as razões de “higiene” ou “higiênicas”: condicionar as crianças 

a aceitar determinado padrão social. A modelagem por esses meios objetiva a tornar 

automático o comportamento socialmente desejável, uma questão de autocontrole, 

fazendo com que o mesmo pareça à mente do indivíduo resultar de seu livre arbítrio 

e ser de interesse de sua própria saúde ou dignidade humana.  

 

Corroborando os pensamentos de Elias (1994), Susan Besse (1999, p. 109) afirma que, 

no caso da educação de mulheres, os/as médicos/as e educadores/as insistiam e defendiam a 

ideia de “que as mulheres precisavam de uma compreensão racional e científica do 

                                                           
117 Entrevista coletiva realizada com Mabel França Balmant, Francisca das Graças Faria, Luci Müller e Regina 

Marília da Paz, ambas da turma de 1963, e concedida à autora em 9 de novembro de 2016.  
118 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
119 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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desenvolvimento infantil e dos modernos princípios de higiene para que pudessem cumprir seu 

dever patriótico e sua função social”. Logo, buscava-se conscientizar as futuras mães da 

responsabilidade de deter a “degeneração do dia a dia” mediante o conhecimento dos princípios 

básicos da boa nutrição e higiene. 

Uma questão que merece ser comentada é a percepção que as estudantes tinham da 

professora de Economia Doméstica. Segundo Otília, da turma de 1956, “tínhamos aula de 

Economia Doméstica com a professora Maria Amélia Pinto. Ela era tão bonita e uma 

finesse120!”121. Para Mabel, da turma de 1963, “era tudo assim frufru122. Tinha que ser frufru! 

E ela era finesse! Nossa, ela era! A professora era muito elegante, muito elegante. De uma 

postura bonita e tudo, sabe?”123. Por meio dos comentários, é possível perceber que a docente 

servia como um modelo de boa conduta e elegância para as estudantes. Sobre a postura adotada 

pelas professoras, Louro (2004, p. 285) explica que: 

 

as mestras deveriam também se trajar de modo discreto e severo, manter maneiras 

recatadas e silenciar sobre sua vida pessoal. Ensinava-se um modo adequado de se 

portar e comportar, de falar, de escrever, de argumentar. Aprendiam-se os gestos e 

olhares modestos e decentes, as formas apropriadas de caminhar e sentar. Todo um 

investimento político era realizado sobre os corpos das estudantes e mestras. Através 

de múltiplos dispositivos e práticas ia-se criando um jeito de professora. A escola era, 

então, de muitos modos incorporada ou corporificada pelas meninas e mulheres – 

embora nem sempre na direção apontada pelos discursos oficiais, já que essas jovens 

também constituíam as resistências, na subversão dos regulamentos, na transformação 

das práticas (grifos no original). 

 

Além de noções de higiene e aparência pessoal, as estudantes também aprendiam 

regras de comportamento tanto no lar quanto na sociedade. De acordo com a moral dominante 

e os padrões dos “bons costumes” vigentes em meados do século XX, as moças de família 

apresentavam “gestos contidos, respeitavam os pais, preparavam-se adequadamente para o 

casamento, conservavam sua inocência sexual e não se deixavam levar por intimidades físicas 

com os rapazes” (PINSKY, 1997, p. 610). Esse comportamento, entendido como adequado para 

as moças solteiras, garantia o respeito social, a possibilidade do casamento tradicional e de uma 

vida de “rainha do lar”.  

Torna-se pertinente ressaltar que o namoro, por sua vez, era visto como uma etapa 

preparatória para o noivado e, consequentemente, o casamento. Durante o período de namoro, 

a moça deveria procurar mostrar que era prendada, afetuosa e recatada, revelando ao 

                                                           
120 Fineza, finura, delicadeza, cuidado, suavidade, elegância, luxo. 
121 Entrevista realizada com Otília Rauen, da turma de 1956, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
122 Cheio de detalhes e delicadezas. 
123 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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pretendente que seria uma boa futura esposa. Já o namorado interessado deveria mostrar-se 

“sério”, responsável e capaz de sustentar uma família. Os parentes do rapaz procuravam 

impedir que ele se casasse com “qualquer uma” que pudesse afetar sua imagem e estabilidade 

doméstica, enquanto os parentes da moça faziam questão de deixar claro que ela estava 

protegida e que tomariam qualquer providência para defender a sua honra (PINSKY, 1997).  

Instituições sociais como o Estado, a Igreja, a escola e a mídia eram enfáticas em seus 

discursos que pregavam a repressão às condutas consideradas desviantes ou promíscuas. Dessa 

forma, as moças com quem os rapazes namoravam, mas não se casavam, eram chamadas de 

“levianas”124. Já as garotas que se comportassem como “moças de família” seriam respeitadas 

pelos rapazes e teriam muito mais chances de arranjar um bom casamento. Isto, porque segundo 

a regra, em última instância, “eram os homens quem as escolhiam e, com certeza, procuravam 

para esposa uma pessoa recatada, dócil, que não lhes trouxesse problemas – especialmente 

contestando o poder masculino – e que se enquadrasse perfeitamente aos padrões da boa moral” 

(PINSKY, 1997, p. 613).  

Sobre as maneiras “adequadas” de comportamento no lar e na sociedade, Hildegard, 

da turma de 1964, explica que a professora de Economia Doméstica ensinava regras de postura 

durante as aulas: “Nossa, isso era muito importante. Isso ela enfatizava muito. Como as saias 

do nosso uniforme eram um pouco justas, ela dizia pra gente cuidar na hora de sentar, cruzar as 

pernas, essas coisas”125. Ainda sobre os comportamentos considerados “apropriados”, Mabel, 

da turma de 1963, relembra um episódio durante uma aula prática na cozinha de Economia 

Doméstica: 

 
Uma vez, a professora estava ensinando como é que cortava um frango. Aí, não sei 

porque cargas d’água, o frango fez um barulho e eu comecei a rir e fiz a turma inteira 

rir também. Ela falou assim pra mim: - Mabel, comporte-se! Agora, você é o palhaço 

da turma! (risadas). Porque ela ensinava que não podia ser escandalosa, né? E eu 

gargalhando daquele jeito na aula [...]. Polida! Tinha que ser recatada e polida. Polida! 

(Mabel França Balmant – turma de 1963, entrevista, novembro 2017). 

 

Vale ressaltar que as práticas sociais relacionadas a comportamento e sociabilidade 

ensinadas durante as aulas deveriam ser incorporadas pelas alunas durante sua permanência na 

Escola, em seus lares e “nas diversas ruas da cidade”126. Lucimar, da turma de 1964, recorda que: 

                                                           
124 Eram consideradas levianas as moças que usavam roupas muito ousadas e sensuais, saíam com muitos rapazes 

diferentes ou eram vistas em lugares escuros ou em situação que sugerisse intimidades com um homem. Ver: 

PINSKY, Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das Mulheres 

no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997, p. 612.  
125 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
126 DIÁRIO DE CLASSE da prática educativa de Economia Doméstica. Arquivo Geral da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, ago. 1963.   
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Nas aulas teóricas, ela falava sobre boas maneiras e o que era certo e errado. A gente 

tinha até medo de encontrar ela na rua porque ela ensinava que a gente tinha que ir de 

um lado e voltar do outro lado. Todas aquelas regras de comportamento. Ela ensinava 

tudo isso. Até o jeito para andar. E a gente nem dava bola. Dava risada porque, naquela 

época, não tinha interesse nessas coisas. Então, quando a gente via ela na rua vindo, a 

gente se escondia pra ela não ver que a gente, às vezes, estava andando em turma e 

andando do jeito e do lado errado da rua (risadas) (Lucimar Magajevski – turma de 

1964, entrevista, março 2018). 

 

Hildegard, também da turma de 1964, comenta sobre as maneiras “corretas” de falar 

ensinadas pela professora. De acordo com a ex-aluna, “palavreados e gírias da época ela não 

gostava. Ela comentava que não gostava, mas não que chegasse a corrigir alguém também”. 

Ainda sobre o comportamento “adequado” que deveria ser incorporado pelas estudantes tanto 

dentro quanto fora da Escola, Hildegard rememora: 

 

A gente usava uniforme. Então, estava ali marcado que a gente era da Escola Técnica. 

Eu lembro que em todas as aulas, sempre que havia oportunidade, se mencionava e se 

enfatizava que o comportamento era muito importante na rua, no ônibus. Por exemplo, 

menino quando briga na rua estava manchando o nome da Escola Técnica porque estava 

com o uniforme (Hildegard Rogalsky – turma de 1964, entrevista, fevereiro 2018). 

 

Sobre esse assunto, a pesquisadora Guacira Lopes Louro (1998) recorda sua época de 

estudante ginasial, em meados dos anos 1960, e a importância atribuída ao que representava ser 

aluna de uma instituição escolar renomada:  

 

De algum modo parecia que cabia a nós, estudantes, carregar o peso daquela 

instituição. Talvez se esperasse que nós fossemos, também, uma espécie de estudante 

“padrão”. Lembro-me de ouvir, sempre, a mensagem de que, vestidas com o uniforme 

da escola, nós “éramos a escola”! Isso implicava a obrigação de manter um 

comportamento “adequado”, respeitoso e apropriado, em qualquer lugar, a qualquer 

momento (LOURO, 1998, p. 19).  

 

Segundo Louro (1998, p. 18), as instituições escolares fazem investimentos ao 

ensinarem “os gestos e os comportamentos adequados e distintivos daquelas instituições”. 

Logo, os propósitos desses investimentos escolares eram “a produção de um homem e de uma 

mulher ‘civilizados’”, capazes de viver em coerência e adequação com os ditames da sociedade 

brasileira da época. Levando em conta as questões apontadas por Louro, podemos considerar 

que a Escola Técnica de Curitiba procurava, por meio de estratégias de pedagogias de gênero, 

instruir e regular determinadas normas de conduta relacionadas aos comportamentos esperados 

pela sociedade e divulgados como “ideais” para as mulheres desse período tendo em vista, 

especialmente, a construção do modelo de “dona de casa ideal”. 



152 

   

Além de regras de higiene e comportamento que deveriam ser incorporadas pelas 

alunas “na escola, no lar e na sociedade”, as estudantes também recebiam conhecimentos 

atrelados às práticas de cozinhar. É sobre esse assunto que tratarei a seguir. 

 

 

4.1.2 Receitas à mão e mãos à obra 

 

 

Se o primeiro ano da prática educativa de Economia Doméstica integrava, 

principalmente, conteúdos relacionados à higiene pessoal e comportamento, a partir da segunda 

série ginasial, as aulas passam a agregar conhecimentos e práticas atreladas ao sistema 

doméstico, especialmente, ao espaço da cozinha e da sala de jantar.  

As aulas relacionadas às práticas de cozinhar englobavam ensinamentos teóricos e 

práticos. Dessa forma, a partir do segundo ano, as meninas eram incumbidas de organizar um 

caderno com as receitas culinárias ensinadas durante as aulas teóricas. Esse caderno deveria 

acompanha-las durante os próximos três anos de curso, sendo vistoriado semanalmente pela 

docente de Economia Doméstica. Conforme comenta e relembra a professora Maria Amélia, 

“as aulas eram divididas em teóricas e práticas porque, primeiro, as meninas precisavam anotar 

as receitas. Então, digamos assim: hoje, elas tomavam nota do conteúdo e, na aula seguinte, 

elas faziam a receita ensinada”127.  

Cabe ressaltar que a proposta da organização de um caderno de receitas estava em 

consonância com o que era disseminado nos livros e manuais de economia doméstica 

direcionados para as donas de casa e que circulavam no país nessa época. O manual doméstico 

“Minha Casa”, de 1958, salientava a importância de a dona de casa conhecer e organizar um 

caderno de receitas: “Com raras exceções, tôda dona de casa possui um caderno de arte 

culinária. Mas não basta possui-lo. É indispensável familiarizar-se com êle, consultá-lo e até 

mesmo anexar páginas em branco para ir anotando as receitas experimentadas com eficiência” 

(SERRANO, 1958, p. 228). Um pouco adiante, o manual apresentava algumas sugestões para 

a organização de um caderno de arte culinária:  

 

Nas primeiras páginas organiza-se um índice das receitas já experimentadas, com 

êxito, e colhidas nos livros de arte culinária. Tal índice deverá ser, de preferência, em 

ordem alfabética [...]. Quando houver crianças, será organizado o cardápio para o bebê 

e o da merenda escolar. Virão, depois, sugestões para almoços, jantares e lanches nos 

                                                           
127 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. 



153 

   

dias em que houver convidados, usando-se receitas já experimentadas com resultado 

satisfatório, e para diversos paladares. Copiem-se, depois, receitas extras, que não se 

encontram nos livros comuns. Quem não conhece um prato predileto, ou que recorde 

a infância ou uma época feliz da vida? [...] O caderno deverá ser de fôlhas sôltas, a 

fim de se acrescentar o número de fôlhas que se quiser. No fim, uma secção de 

sugestões, e estas serão intermináveis, pois que sempre teremos ocasião de aprender 

alguma novidade, principalmente depois de educada a nossa faculdade de observação 

(SERRANO, 1958, p. 284).  

 

Sobre os conteúdos dos cadernos de receitas, Débora Oliveira (2014, p. 93) argumenta 

que a maior parte do aprendizado das práticas de cozinhar acontece por meio da observação 

cotidiana, “em que se experimenta e se vivencia o ponto certo do doce, da calda, do refogado. 

O registro escrito é a simples decorrência desse saber aprendido por meio da experiência 

anterior”. Desse modo, essa autora explica que a receita registrada sob a forma escrita pode 

carregar vários inconvenientes, visto que nem sempre a pessoa que redigiu é a mesma que 

executou o teste prático e todos os seus processos. Logo, “pode ocorrer, eventualmente, a 

supressão de alguns comentários, fazendo com que algumas operações culinárias importantes 

sejam omitidas, o que dificultaria a execução da receita” (OLIVEIRA, 2014, p. 95).  

Corroborando os pensamentos de Oliveira (2014), a pesquisadora Paula Caldo (2017), 

que analisa o discurso das receitas de cozinha que circularam na Argentina entre 1880 e 1920, 

esclarece que as práticas associadas ao cozinhar eram ensinadas e transmitidas oralmente. Apenas 

nas últimas décadas do século XIX e por meio de do que autora chama de “aliança entre mulheres 

escritoras e mulheres cozinheiras” é que esses ensinamentos passaram a ser transcritos e 

documentados. Assim, enquanto as mulheres escritoras e de elite dominavam as regras de 

ortografia e coesão de texto, as mulheres cozinheiras conheciam empiricamente como se davam 

tais práticas128. Porém, a descrição das receitas apresentava apenas os principais procedimentos 

que deveriam ser adotados, deixando de lado os riscos, os tempos precisos de cozimento, as táticas 

para testar se o prato preparado estava realmente cozido, as formas de misturas e batidas, os tipos 

de cortes, entre outros fatores. Isto, porque essa série de conselhos fazia parte do que Caldo (2017, 

p. 149) chama de “a arte de fazer que a cozinheira levava inscrita em suas mãos, como sinédoque 

de seu corpo-mente”129. Além disso, de acordo com essa autora, os discursos presentes nas 

receitas culinárias exigem o conhecimento de quatro elementos básicos: os ingredientes, as 

                                                           
128 Tradução livre do original: “Sobre lo antedicho gravita um supuesto: la cocina de y por las mujeres formó parte 

de las tradiciones orales que, lentamente, la escritura comenzó a capturar. Esse processo de conversión aconteció em 

las últimas décadas del siglo XIX y en el marco de una alianza entre mujeres escribientes y mujeres cocineras. 

Mientras las primeras manejaban las reglas del discurso (ortografia, puntuación, gramática, etc.), las segundas estaban 

entrenadas en el ofício concreto”. Ver: CALDO, Paula. Un Cachito de Cocinera. Rosario: Casagrande, 2017, p. 150. 
129 Tradução livre do original: “Esta serie de consejos formaba parte del arte del hacer que la cocinera llevaba 

inscripto em sus manos, cual sinécdoque de su cuerpo-mente”. Ver: CALDO, Paula. Un Cachito de Cocinera. 

Rosario: Casagrande, 2017, p. 149. 
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tecnologias domésticas empregadas na execução de um prato, as práticas realizadas para este fim 

e a comida propriamente dita, resultado de todo esse processo (CALDO, 2017).  

Na Figura 40, podemos observar estudantes durante uma aula teórica de Economia 

Doméstica no ano de 1966. O registro fotográfico, realizado durante o 3º ano do curso, mostra 

15 alunas com idade entre 13 e 14 anos trajando o uniforme escolar da Escola Técnica de 

Curitiba. Elas encontram-se sentadas em carteiras escolares sobre as quais podemos visualizar 

também materiais como cadernos e canetas. Enquanto algumas alunas parecem documentar 

atentamente o conteúdo da aula, outras estudantes direcionam seu olhar para a câmera 

fotográfica. No segundo plano, podemos observar ainda parte das três janelas laterais e o alto 

pé direito130 da sala de aula. 

 

Figura 40 – Sala teórica de Economia Doméstica. 

 

Fonte: Coleção Lucimar Magajevski (2017). 

 

Ainda sobre o caderno de receitas organizado pelas estudantes, Hildegard, da turma de 

1964, comenta que esses materiais eram vistoriados pela professora e avaliados esteticamente 

não só pela forma escrita, mas também pela organização visual do mesmo. Sendo assim, as 

meninas eram motivadas a fazer colagens de imagens de revistas e jornais juntamente com a 

descrição das receitas de modo a deixar o caderno mais atrativo visualmente. A ex-aluna, que 

ainda guarda e utiliza o mesmo caderno de arte culinária, relembra como aconteciam as aulas 

teóricas e a organização das receitas: 

                                                           
130 Pé direito é a altura que fica entre o piso e o teto de uma construção na parte interna. 
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Falando em Economia Doméstica, eu trouxe meu caderninho de receitas da Maria 

Amélia. A primeira capa eu tinha colado com recorte de revista e escrito “Educação 

do lar” porque era o nome da matéria, mas essa capa caiu e eu não achei mais. A gente 

fazia colagens e valia nota! Ela avaliava tudo [...]. Esse caderno é o original da época 

em que eu estudei lá. Como a professora Maria Amélia ditava, a gente anotava num 

papel e era passado a limpo nesse caderninho. As colagens nós também tínhamos que 

fazer, mas isso era a critério de cada uma, né? E ela avaliava isso também: se a gente 

fazia tudo direitinho e bonitinho. A letra não era lá essas coisas (risadas). E isso tudo 

a gente fez. Nós praticamos todas essas receitas. E eu levei esse caderninho comigo 

pra vida toda e até hoje eu uso algumas coisas. Tem coisas minhas também que foram 

incorporadas com os anos. Mas a maioria é original. E daí as receitas mais usadas 

acaba sujando. As receitas que mais deram certo (risadas). No início, era só a parte de 

doces e, mais pra frente, eram os almoços também. Mas os almoços nós fazíamos 

apenas no último ano. Era como hoje de 5ª a 8ª, o ginásio. E nós tínhamos todos os 

anos essa disciplina (Hildegard Rogalsky – turma de 1964, entrevista, fevereiro 2018). 

 

Figura 41 – Páginas do caderno de receitas de Economia Doméstica. 

 

Fonte: Coleção Hildegard Rogalsky (2017). 

 

A Figura 41 mostra duas páginas do caderno de receitas organizado por Hildegard 

durante as aulas de Economia Doméstica. O caderno, em espiral e tamanho A5, possui as 

páginas numeradas e mais de 100 receitas culinárias transcritas e executadas durante o período 

de aulas. Na imagem, aparecem as receitas de “Gelatina de morango”, “Pão-de-ló Magma”, 

“Bôlo Inglês” e parte da receita de “Cuque Roial”. Todas apresentam as seguintes 

características: nome do prato, ingredientes e maneira de fazer. Além disso, podemos visualizar 

algumas ilustrações e fotos recortadas de alimentos e de figuras femininas que ilustram o 

conteúdo das receitas.  
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Na sequência das aulas teóricas, as estudantes praticavam as receitas culinárias 

aprendidas e documentadas em seus cadernos. No Quadro 9, podemos verificar alguns dos 

pratos preparados durante as aulas práticas e elencados nos diários de classe131. 

 

Quadro 9 – Conteúdos sobre culinária na prática educativa de Economia Doméstica. 

Doces/Sobremesas 

Bolo de goma, bolo de claras, bolo avenida, bolo de laranja, bolo de morango e nata, 

bolo americano, bolo inglês, bolo de côco, bolo relâmpago, bolo da sogra, bolo de 

chocolate, bolo sinhá, bolo de fubá, bolo maria, bolo de mel, bolo pão-de-ló, pão-de-

ló magma, bolo rocambole, torta de bananas, cuque roial, pão biscuit, sonho, bolachas, 

bolachas de aveia, bolachas champagne, biscoitos, pudim, pudim de laranja, quindim, 

cremes, creme delicioso, recheios, gelatina de leite condensado, gelatina de morango, 

doce de abóbora, doce de limão, glacê mármore, amendoim doce e cajuzinho. 

Salgados 

Bolo salgado, torta de camarão, broa de centeio, pão de tomate, pão de queijo, pão de 

milho, pão para chá, patê, patê de queijo, pizza, pastel, croquete, empada de palmito, 

empada de queijo, pipoca e amendoim salgado. 

Almoço 

Arroz, arroz de forno, bolinho de arroz, risoto, feijão, picadinhos, carne refogada,  carne 

de porco, bife, bife empanado, bife completo, bife à parmegiana, rosbife, posta, galeto, 

galinha, galinha com molho, galinha a ouro preto, galinha assada, tainha recheada, 

empadão, empadão de almôndega, panqueca, macarrão, suflê, lasanha, nhoque, cuscuz, 

puré, polenta, pastel de massa cozida, batatas fritas, batatinha assada, rocambole de 

batatas, bananas à milanesa, salada, salada mista, salada russa, palmito, cenouras, vagens, 

chicória, tomates com creme, ovos, maionese, molhos, temperos e acompanhamentos. 

Práticas de cozinhar 

Descascar frutas e verduras, conhecer tipos e pedaços de carne, temperar, refogar, 

fritar, assar, cozinhar e grelhar.  

Confeccionar receitas/cardápios e compreender medidas utilizadas na cozinha. 

Compreender técnicas sobre artifícios culinários e cozinha dietética. 

Organizar e ornamentar lanches (técnicas de luz e sombra). 

Confeccionar diferentes tipos de chás e servi-los.  

Confeccionar conservas de palmito, pepino, beterraba e cebola (princípios e cuidados). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

Entre as sobremesas enumeradas, podemos observar a quantidade significativa de 

bolos somando, ao todo, dezoito tipos. Segundo relato da professora Maria Amélia, a produção 

de bolos era uma atividade corriqueira entre as estudantes, visto que era um lanche prático e 

que não demandava muito tempo na sua execução:  

 

Tinham que ser coisas práticas. Então, elas faziam pãezinhos doces e uma variedade 

grande de bolos porque crescia logo e dava tempo. Elas tinham que seguir 

corretamente como eu ensinei. Todas as etapas para que saísse perfeito. Eu preferia 

que fizessem bolos quadradinhos, sabe? Era mais fácil de cortar e servir. Porque lá 

pelas quatro horas o diretor descia para fazer o lanche. Então, você não podia fazer 

coisa muito grande, muito demorada. E não era um só prato que elas faziam. Faziam, 

por exemplo, um amor em pedaços e as queijadinhas. Tudo assim, sabe? (Maria 

Amélia Pinto, entrevista, dezembro 2015). 

                                                           
131 Ao observar os diários de classe entre os anos de 1962 e 1967, busquei agrupar os pratos em: doces/sobremesas, 

salgados, almoço e práticas relacionadas ao cozinhar. Cabe ressaltar que o Quadro 9 apresenta a relação de todos 

os pratos executados pelas estudantes e documentados nos diários de classe disponíveis na instituição.   
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Conforme comentado pela docente, mesmo sendo uma atividade “prática”, a 

preparação de bolos requeria a observação e o cumprimento de determinadas etapas para que o 

resultado final “saísse perfeito” e agradasse, especialmente, o paladar do diretor da instituição. 

No livro “Minha casa”, Serrano (1958, p. 254) explica que, para que o bolo ficasse saboroso e 

leve, era necessário que a dona de casa seguisse determinadas regras fundamentais no preparo: 

“bater a manteiga com o açúcar até se formar um creme fôfo; peneirar o açúcar antes de medir; 

bater muito bem, separadamente, as claras e as gemas; peneirar juntas as farinhas, o fermento 

e o sal para que fiquem bem misturados; adicionar os ingredientes alternando líquidos e secos”.  

Mesmo buscando seguir à risca as informações transmitidas pela professora, nem 

sempre o resultado final acontecia como o esperado. De acordo com Regina, da turma de 1963, 

ao preparar um bolo, aconteceu das estudantes trocarem os ingredientes: “Lembro que uma vez 

trocamos farinha de trigo por farinha de polvilho. Ficou muito bonitinho o bolo, mas na hora 

que cortava, ele era transparente. Eu fiquei chocada, chocadérrima! (risadas)”132.  

Além de bolos e tortas doces, as estudantes também aprendiam a fazer bolachas, 

recheios, cremes, pudins e outros doces mais elaborados. Para Oliveira (2013, p. 24), “os doces 

delicados, que trazem consigo a simbologia do agrado e da lembrança, em certa medida, fogem 

do padrão mais rústico da cozinha cotidiana”. Essa autora explica ainda que a confecção de 

doces refinados não possui relação direta com o sustento do corpo e com a ideia de obrigação 

e rotina doméstica, mas, isto sim, parece estar vinculada “ao prazer e às funções que ultrapassam 

o âmbito da alimentação para adentrar na esfera das relações sociais” (OLIVEIRA, 2013, p. 

24). Ademais, os doces finos apresentam como “atributos a delicadeza, a suavidade, o 

aconchego e o acolhimento, características também identificadas com a figura feminina” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 24). 

Sobre os conteúdos aprendidos em sala de aula, a aplicação dos mesmos não acontecia 

somente na escola. Segundo Lucimar, da turma de 1964: 

 
A gente aprendia as receitas na escola com a professora Maria Amélia. Daí, no fim de 

semana eu fazia todos os bolos das receitas dela. Eu fazia em casa. Eu tenho o caderno 

ainda e uso ele. Ele tá velhinho porque são mais de 50 anos, né? E, depois, o que 

sobrou de folha, a gente foi usando e colocando outras receitas, né? Nossa, eu saí uma 

dona de casa perfeita! Porque a gente, com doze ou treze anos já aprendia e se virava 

em casa (Lucimar – turma de 1964, entrevista, novembro 2016). 

 

A Figura 42 é um registro fotográfico de Lucimar na cozinha de sua casa. Datada de 

1967, a foto mostra, no primeiro plano, Lucimar aos 15 anos de idade preparando um prato. Ela 

                                                           
132 Entrevista realizada com Regina Marília da Paz, da turma de 1963, e concedida à autora em 9 de novembro de 2016. 
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aparece trajando um vestido, aparentemente, solto e os cabelos presos com bobs133, enquanto 

mexe em uma das panelas que se encontram dispostas sobre um fogão. No segundo plano, 

podemos visualizar parte de uma geladeira e, sobre esse eletrodoméstico, um pequeno vaso de 

flores, um prato e um pano. Com relação ao registro fotográfico, duas questões merecem ser 

comentadas: 1) a forma como as meninas se apropriavam das práticas relacionadas à 

domesticidade ensinadas na Escola Técnica de Curitiba; 2) as vestimentas usadas por Lucimar 

para realizar as atividades domésticas. 

 

Figura 42 – Lucimar preparando um prato, em 1967. 

 

Fonte: Coleção Lucimar Magajevski (2017). 

 

Sobre a apropriação das práticas sociais ensinadas às alunas, conforme comentado 

anteriormente, parte considerável das estudantes era pertencente a famílias das classes 

trabalhadoras. Dessa forma, era provável que alguns dos artefatos utilizados durante as aulas de 

Economia Doméstica como eletrodomésticos, panelas de inox, pratos de porcelana ou copos de 

cristal, não fizessem parte da realidade dessas meninas em suas casas. Logo, mesmo aprendendo 

                                                           
133 Artefato usado para ondular e fazer cachos nos cabelos. 
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as práticas domésticas por meio do uso e manuseio de artefatos requintados e caros, era possível 

que as meninas tivessem que usar, no dia a dia e em suas casas, artefatos domésticos mais simples 

ou ressignificar o uso de determinados artefatos e a maneira de executar determinadas atividades 

domésticas.  

Com relação à Lucimar, que traja um vestido solto e bobs nos cabelos para cozinhar, tal 

aparência não condizia exatamente com a imagem idealizada de dona de casa veiculada nos 

anúncios publicitários divulgados em meados do século XX. Nesses anúncios, geralmente de 

eletrodomésticos, a figura da dona de casa aparece maquiada, impecavelmente bem vestida, com 

os cabelos alinhados e calçando sapatos de salto alto. Além disso, a postura corporal das figuras 

femininas representadas nos anúncios, geralmente, demonstra classe e elegância, segundo 

certos referenciais de moda da época. Vale ressaltar, no entanto, que era impossível manter 

classe e elegância o tempo todo, visto que o “trabalho doméstico exige tempo, esforço físico, 

resiliência, locomoção e diferentes movimentos corporais. Essas roupas, provavelmente, não 

eram adequadas para a realização das atividades domésticas”134. Logo, a aparência de Lucimar, 

mesmo não condizendo com a imagem idealizada de dona de casa divulgada nos anúncios 

publicitários, deveria corresponder à realidade de parte considerável das mulheres que 

realizavam e realizam trabalho doméstico em suas casas. 

Voltando às práticas de cozinhar nas aulas de Economia Doméstica, se os doces 

produzidos eram servidos tanto nos lanches da tarde quanto como nos almoços oferecidos ao 

diretor da instituição, os salgados eram preparados e servidos apenas nos lanches da tarde. 

Entre os salgados aprendidos estavam diferentes tipos de pães e patés, pizzas, pastéis, 

croquetes e empadas. Assim como os doces, as massas salgadas também requeriam uma série 

de etapas e medidas corretas de ingredientes no preparo. De acordo com o manual “Minha 

Casa”, para o preparo de massas salgadas, “usam-se banha, manteiga e água, frias ou geladas. 

[...] A maciez da massa depende muito do cuidado no amassar e da quantidade de água 

empregada. Água demais amolece a massa. Água de menos encaroça a massa” (SERRANO, 

1958, p. 249).  

Mabel, da turma de 1963, relembra os tipos de salgados preparados pelas estudantes e 

o fato de que, às vezes, os pratos preparados não saíam conforme o ensinado. Quando isso 

acontecia, nem sempre a professora ficava sabendo do ocorrido: 

                                                           
134 PADILHA, Ana Caroline de Bassi. Tecnologias do lar e pedagogias de gênero: representações da “dona de 

casa ideal” na revista Casa & Jardim (anos 1950 e 1960). 2014. 194 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e 

Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 

2014, p. 174.   
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A gente fazia pães, salgados fritos e até pizza. Inclusive, lembro de uma vez que umas 

meninas da minha turma fizeram uma massa de pizza e erraram na quantidade dos 

ingredientes. Fizeram um bolo de massa enorme e duro. Não dava pra esticar e não 

dava pra fazer nada com aquela bolota. Meu Deus do céu! [...] Nós tivemos que pegar 

aquela bolota e esconder. Jogamos num lixo lá perto da cantina pra professora não ver 

(risadas) (Mabel França Balmant – turma de 1963, entrevista, novembro 2017). 

 

Segundo relatos de ex-alunas, a professora de Economia Doméstica era bastante 

rigorosa e exigente na execução de todas as atividades propostas o que, se por um lado, 

suscitava esmero e respeito por parte das estudantes, por outro lado desencadeava apreensão e 

medo caso algo saísse errado. De acordo com Lucimar, da turma de 1964, “a professora ficava 

lá com a gente na cozinha acompanhando tudo. Ela elogiava, mas também ela era séria. Ela 

dava cada pito que a gente tinha um medo dela!”135. Corroborando as lembranças de Lucimar, 

a ex-aluna Hildegard, também da turma de 1964, complementa: “Ela brigava mesmo, sabe? 

Não que ela não tivesse razão porque a gente era adolescente e tinha que pegar um pouquinho 

no pé mesmo. Mas ela era uma finesse também. Ela exigia porque ela tinha conhecimento”136. 

A Figura 43 retrata uma aula prática de Economia Doméstica. O enquadramento da 

fotografia, datada de 1959, se dá em torno das práticas realizadas sobre a mesa da cozinha 

durante a aula. A ênfase é no preparo do alimento realizado pelas alunas sob a supervisão da 

professora. Dessa forma, podemos observar, em primeiro plano, a mesa com os ingredientes 

para o feitio do prato. A mesa é coberta por um tecido quadriculado. Sobre ela encontram-se 

dispostos da esquerda para a direita: uma panela, uma travessa de plástico, alguns pratos, uma 

penca de bananas, alguns ovos, um prato com ovos cozidos e cortados, uma garrafa dentro de 

um porta-gelos, outras duas garrafas de condimentos, duas latas de alimentos em conserva – 

sendo uma lata de palmito da marca “Arco-íris” –, alguns talheres, uma travessa redonda de 

alumínio e um ralador.  

O segundo plano é composto pelas figuras femininas de três alunas e da professora. 

As três alunas usam cabelos curtos ou presos, trajam um avental branco sobre suas vestes e 

parecem concentradas realizando suas tarefas: uma das estudantes segura uma panela, outra 

parece esmagar um alimento com um garfo, enquanto a terceira parece manusear um alimento 

com o auxílio de um ralador sobre um prato. Já a professora, posicionada ao cento da imagem, 

possui cabelos curtos, usa óculos com lentes escuras e aparece trajando um suéter sob uma 

camisa com gola. Ela mantém seu olhar concentrado e direcionado para a atividade realizada 

por uma das alunas. Segundo relato da professora Maria Amélia: 

                                                           
135 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
136 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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Tinha uma mesa grande. Eu dava a receita escrita uma aula antes e, nas aulas práticas, 

eu ficava em pé do lado delas, sempre olhando e acucando. Não deixava falhar nada. 

Judiação! As aulas práticas elas executavam na mesa e no espaço que eu criei. Cada 

uma com seu aventalzinho. Você tinha que ver: uma gracinha! (Maria Amélia Pinto, 

entrevista, dezembro 2015). 

 

Figura 43 – Professora Maria Amélia analisando aluna durante o preparo de uma 

refeição, em 1959. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Atrás da professora e das alunas, em terceiro plano, aparecem da direita para a 

esquerda: parte de uma janela com cortina estampada do lado direito superior, uma cadeira, 

parte de dois fogões e meia parede azulejada ao fundo. Os três planos parecem estar focados, 

na medida em que as linhas e contornos parecem bem definidos por meio de uma iluminação 

clara e com sombras que predomina em toda a imagem. Isso nos sugere que o objetivo era 

mostrar a atividade realizada pelas alunas sob a supervisão da professora, mas também todo o 

entorno composto pelos artefatos domésticos sobre a mesa. Vale ressaltar ainda que as alunas, 

possivelmente, pertenciam ao 4º ano do curso, visto que parecem preparar um almoço. 

Com relação aos almoços executados pelas estudantes, a professora criou um vasto 

cardápio que incluía entradas, saladas e acompanhamentos e a preparação de diferentes tipos 

de carnes e massas. Mabel e Francisca, ambas da turma de 1963, recordam que um dos pratos 

mais difíceis de preparar eram as entradas feitas com manteiga sobre torradas: 

 



162 

   

Mabel: Lembra das fornadas com manteiguinha? Que desgraça aquilo! Tinha uma 

tigela de aço inoxidável com gelo que ficava embaixo de um prato com manteiga para 

conservar ela gelada. Aí, você tinha que pegar a dita cuja da manteiga e ficar batendo, 

batendo e batendo aquilo lá. Aí, tinha uma colherinha que era do tamanho de uma 

colher de sobremesa toda cheia de ondinha. Você tinha que passar a manteiga ali e 

depois ia com uma faquinha enrolando para fazer o formato de um caramujo. Aquilo 

lá era bravo!   

Francisca: Era mesmo! Isso era feito pra comer como entrada com um pãozinho 

torrado com canapé137.  

 

Lucimar, da turma de 1964, relembra de um prato preparado com frequência pelas 

alunas para os almoços servidos ao diretor da instituição: o ensopado de carne. Segundo a ex-

aluna, esse era um dos pratos prediletos de Lauro Wilhelm: “eu lembro que a gente fazia um 

ensopado que o diretor adorava. Então, a gente cortava e refogava a carne picada e misturava 

tudo quanto é tipo de verdura como batata-doce, repolho, batatinha e o que você imaginar”138.  

Além de preparar pratos com carnes, as alunas aprendiam também a conhecer e 

manusear diferentes tipos e pedaços de carne. Tais ensinamentos estavam alinhados ao que era 

veiculado nos manuais domésticos entre as décadas de 1950 e 1960. De acordo com o manual 

“Minha Casa”, direcionado para as donas de casa, “não é fácil conhecer as qualidades de carne 

de gado. É útil, entretanto, não apenas as distinguir, como também lhes saber as aplicações, isto 

é, quais as melhores para bife, assado, cozido, etc” (SERRANO, 1958, p. 243). Na sequência, 

o livro traz dicas sobre como preparar determinados pratos com carne, como o ensopado: 

 

O ensopado fica muito saboroso feito da seguinte maneira: depois de refogar muito 

bem a carne picada acrescentam-se tomate, cebola, um pouco de cenoura, salsão, etc. 

Naturalmente só se adicionará o legume quando a carne estiver quase cozida. Quando 

o ensopado estiver pronto, coa-se o môlho e acrescenta-se um pouco de farinha de 

trigo para ficar mais grosso (SERRANO, 1958, p. 244). 

 

Torna-se pertinente comentar que os aprendizados sobre receitas e práticas de cozinhar 

não se limitavam ao espaço da sala de aula. No jornal institucional “O Técnico”, publicado em 

novembro de 1962, na seção intitulada “Cantinho Feminino” aparecem listadas algumas 

receitas culinárias como “Bôlo Amizade” com a seguinte sugestão endereçada para as leitoras: 

“Experimente este bolo diferente quando convidar as suas amigas para um lanche. Tôdas lhe 

pedirão a receita... a receita de seu sucesso”139. Em seguida, a publicação traz também uma 

receita de recheio de carne: 

 

                                                           
137 Entrevista coletiva realizada com Mabel França Balmant, Francisca das Graças Faria, Luci Müller e Regina 

Marília da Paz, ambas da turma de 1963, e concedida à autora em 9 de novembro de 2016. 
138 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
139 SIENKIEVICZ, Donizela. Bôlo Amizade. Cantinho Feminino. O Técnico, Curitiba, p. 7, nov. 1962. 
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Passe pela máquina um bom pedaço de carne e faça um refogado com todos os 

temperos. Quando a carne estiver dourada ponha uma pequena xícara de leite, aos 

poucos mexendo bem. Junte então pedacinhos de ovos cozidos e azeitonas ou presunto 

bem picadinhos. Deixe secar o caldo e estará pronto o recheio de carne para ser usado 

em numerosos pratos140. 

 

Podemos perceber, de acordo com os relatos e comentários, que alguns artefatos 

domésticos considerados requintados e modernos para a época começavam a fazer parte do dia 

a dia e das experiências vivenciadas pelas estudantes como a “tigela de aço inoxidável”, citada 

por Mabel, ou a “máquina” de cortar carne, comentada na receita culinária do periódico. De 

acordo com a receita publicada no jornal escolar, subentendia-se que tal artefato doméstico141 

já fazia parte do dia a dia e das práticas domésticas das leitoras, fossem elas estudantes, 

professoras ou funcionárias da instituição. 

De acordo com os diários de classe, é possível perceber que as alunas aprendiam 

conhecimentos que incluíam diferentes práticas de preparo dos alimentos, como: descascar, 

temperar, refogar, fritar, assar, cozinhar e grelhar. Também eram instruídas a confeccionar 

receitas e compreender os tipos de medidas descritas e utilizadas nas prescrições culinárias. 

Isso evitava possíveis falhas no preparo, além do desperdício de alimentos. Sobre esse 

assunto, Úrsula, da turma de 1956, relembra que “a professora explicava e ficava só 

observando a gente porque tinham as medidas pro fermento, pro sal, pra isso e pra aquilo. Pra 

tudo tinham os medidores certinho”. Reforçando os argumentos apresentados por Úrsula 

sobre a eficácia das receitas por meio do uso correto das medidas, Lucimar, da turma de 1964, 

relembra que:  

 

A professora ficava em cima da gente pras receitas não falharem, pra gente não gastar 

e desperdiçar e fazer tudo com eficiência. Porque ela explicava sobre as etapas, o 

tempo certo de cozimento e preparo, a panela certa e todos os utensílios adequados. 

Era tudo controlado. Era uma perfeição. As medidas certas, tudo mesmo. As receitas 

eram todas balanceadas e a gente tinha que seguir tudo certinho. Não podia dar errado. 

Mas era fazendo que a gente descobria as coisas. 

 

Cabe ressaltar que, nessa época, os conhecimentos domésticos estavam fortemente 

atrelados a princípios de cientificidade. No início do século XX, os manuais domésticos e as 

revistas direcionadas para públicos femininos valorizavam grandemente os serviços domésticos 

e defendiam a ideia de que as atividades dentro de casa deveriam ser planejadas e organizadas 

de modo a poupar o tempo da dona de casa. Tais discursos eram tão intensos que os termos 

                                                           
140 SIENKIEVICZ, Donizela. Recheio de Carne. Cantinho Feminino. O Técnico, Curiitba, p. 7, nov. 1962. 
141 Sobre esse assunto, abordarei em maior profundidade na seção 4.1.4 - Tecnologias do lar, seus usos e consumos. 
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utilizados para definir as tarefas no lar confundiam-se com “economia doméstica”, “engenharia 

doméstica” ou “gestão científica do lar” (CARVALHO, 2008, p. 247). 

A matriz dessa nova abordagem foi a fábrica, empregada como uma metáfora 

poderosa da eficiência. O taylorismo, aplicado ao trabalho fabril por meio da decomposição 

de cada ação realizada pelo/a operário/a, possibilitou que gestos considerados desnecessários 

fossem abolidos e, conseqüentemente, que as seqüências de tarefas e as ferramentas 

necessárias fossem reorganizadas de forma a alcançar maior eficácia num menor tempo 

possível. Conforme Adrian Forty (1998) explica, da mesma forma que as imagens fabris eram 

utilizadas para sugerir eficiência nos escritórios, as donas de casa eram estimuladas a alcançar 

a eficiência no lar por meio do planejamento de seus deveres domésticos como se fossem 

atividades típicas de uma rotina industrial. Nas palavras do autor, “enfatizou-se muito o 

potencial das técnicas de administração científica para racionalizar o trabalho no lar” 

(FORTY, 1998, p. 291).  

Logo, assim como na fábrica e no comércio predominavam exigências como 

“autodisciplina, controle de si mesmo e crítica à ociosidade” (DE DECA, 1982, p. 15), no lar 

essas exigências também se tornaram presentes. Além disso, a fábrica adotava um conjunto de 

regras que visava estabelecer uma regularidade do trabalho. Dessa forma, o sistema doméstico 

também incorporou rotinas, hábitos, repetições, regras e procedimentos que valorizavam o 

tempo despendido na realização das tarefas. De acordo com Carvalho (2008, p. 243), a “lógica 

do trabalho urbano e industrial é incorporada e adaptada ao ritmo doméstico”.  

No caso das receitas culinárias executadas em sala de aula, estas deveriam ser 

seguidas à risca pelas alunas de modo a garantir um resultado final satisfatório ao paladar da 

professora e, especialmente, do diretor e de seus/suas convidados/as. Para isso, a professora 

seguia uma premissa pedagógica de racionalização ao orientar o uso de medidas corretas dos 

ingredientes, a execução de todas as etapas e das maneiras adequadas de se fazer determinado 

prato com eficiência. No manual “Minha Casa”, Serrano (1958, p. 74) sugere que “a tudo 

quanto fizermos convém que apliquemos o processo mais simples e mais eficiente, usando 

material apropriado, estudando sistemas adequados e distribuindo a tarefa racionalmente”.  

Porém, conforme os manuais, livros e revistas direcionadas para o público feminino 

alertavam, não bastava fazer com eficiência um bom prato. Era preciso que a dona de casa 

apresentasse uma refeição visualmente atraente por meio da aplicação das técnicas da arte 

culinária e que também conhecesse os princípios da cozinha dietética. Essas questões eram 

fundamentais para que a dona de casa se firmasse como uma “cozinheira prendada” , capaz de 
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preparar eficientemente pratos bonitos, saborosos e saudáveis. Tais ensinamentos também 

estavam presentes nos diários de classe da prática educativa de Economia Doméstica. 

No livro “Tecnologia: artes e ofícios femininos”, Maria Vitorina de Freitas (1948, p. 780), 

comenta a importância de os conhecimentos científicos estarem ligados às práticas domésticas: 

“até bem pouco tempo, os conhecimentos relativos ao lar tinham bases empíricas, resultantes da 

experiência adquirida através de gerações. Hoje, a ciência lança as suas luzes nesse campo, 

principalmente na parte de alimentação, difundindo-se os mais modernos preceitos de dietética”. 

Já no manual doméstico “Minha Casa”, Serrano (1958, p. 269) explica que havia uma “verdade 

científica” que toda a dona de casa deveria saber: “que a alimentação deve ser a mais variada 

possível. Após a refeição, deve-se experimentar uma sensação de bem-estar (euforia) e plenitude”. 

Essa “plenitude” só seria alcançada se o prato preparado fosse saudável e rico em nutrientes. Tais 

informações poderiam ser obtidas, segundo a autora, em livros e publicações técnicas, onde as 

“donas de casa encontrarão as tabelas dos valores nutritivos dos alimentos, e poderão variar os 

componentes das refeições de acordo com o seu grau de equivalência, organizando cardápios 

racionais e agradáveis ao paladar” (SERRANO, 1958, p. 273).  

Na revista institucional Labor, publicada em junho de 1946, a professora Maria Amélia 

discorre sobre a importância dos estudos relacionados à alimentação e saúde: 

 

Em tempos idos a Economia Doméstica estava na razão direta do bom senso e da 

capacidade intelectual das donas de casa. Hoje alia-se àqueles predicados os 

conhecimentos que se podem adquirir através dos compêndios e estudos 

especializados [...]. A alimentação não se resume mais em comer, mas no valor dos 

alimentos, nas gorduras, nas proteínas, nas vitaminas, nos sais minerais. Hoje tem-se 

presente as rações alimentares das crianças e dos recém-nascidos [...]. Tudo isto não 

se faz hoje por intuição, mas sob bases especiais e obedecendo a um critério pre-

estabelecido e sob orientação de técnicos na matéria, professores especializados e 

pessoas que se dedicam ao assunto142. 

 

Torna-se pertinente comentar que era preciso preparar um prato saboroso, saudável e 

visualmente atraente, mas também saber servi-lo e degustá-lo de forma “adequada”. Essas 

atividades também faziam parte do rol de conhecimentos aprendidos pelas alunas durante as 

aulas de Economia Doméstica. 

 

 

 

 

                                                           
142 PINTO, Maria Amélia. Economia Doméstica. Labor, Curitiba, ano VII, n. 6, jun. 1946. 
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4.1.3 Um prato para fazer e servir      

 

 

No manual de economia doméstica “O Lar Domestico: Conselhos Practicos sobre a 

Boa Direcção de uma Casa”, escrito por Vera Cleser e publicado pela primeira vez em 1898, a 

autora já revelava que de nada adiantava um prato saboroso se o mesmo não fosse atraente e 

servido de maneira refinada: “arte culinaria não consiste tão sómente na habilidade de preparar 

iguarias succulentas e variadas, requer tambem que estas sejam servidas de um modo elegante 

e appetitoso" (CLESER, 1912, p. 216). Sobre a “arte” de bem servir uma refeição, a autora 

complementa que “uma mesa bem posta, com todos os objectos muito limpos e luzidios, 

arrumados com arte e elegância, é de um effeito deslumbrante e dá um encanto particular á 

refeição” (CLESER, 1912, p. 201). 

Passados mais de cinquenta anos da publicação do manual doméstico de Vera Cleser, 

muitas questões relacionadas ao fazer e, especialmente, ao servir os alimentos continuavam sendo 

ensinadas e reiteradas nos manuais e livros de etiquetas e boas maneiras. Serrano (1958, p. 232), 

em seu livro “Minha Casa”, salienta que “o bom gôsto da mesa e a conversação agradável durante 

as refeições concorrem com enorme porcentagem para o bom apetite, a boa assimilação e 

conseqüentemente para a saúde”. Além disso, essa autora ressalta que a forma como os pratos 

eram apresentados e servidos também poderia repercutir na “boa alimentação”, visto que “pratos 

enfeitados com fôlhas de alface e salsa, e dispostos de maneira elegante, por exemplo, tornam-se 

muito mais apetitosos, agradando primeiro a vista” (SERRANO, 1958, p. 232).   

Nas aulas de Economia Doméstica, as estudantes eram capacitadas a organizar e 

ornamentar a mesa de refeições, bem como servir as pessoas convidadas. No Quadro 10, 

podemos observar algumas dessas práticas elencadas nos diários de classe. 

 

Quadro 10 – Conteúdos relacionados a ornamentar e servir a mesa de refeições e conteúdos relacionados à 

etiqueta e comportamento. 

Conteúdos relacionados a ornamentar e  

servir a mesa de refeições 

Organizar o lanche  

Como arrumar uma mesa de refeição 

Arranjos, velas e candeeiros para ornamentação da mesa 

Como servir uma mesa de refeição (servir a la russe) 

Como retirar a mesa de refeição 

Como servir o chá 

Conteúdos sobre etiqueta e comportamento  

à mesa 

Sociabilidade e boas maneiras 

Como se comportar à mesa 

Conduta no refeitório (como comer e se comportar) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 
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Na preparação da mesa utilizada para as refeições dos/as convidados/as, as alunas 

aprendiam sobre os tipos de artefatos próprios para cada refeição, como organizá-los e usá-los, 

como decorar a mesa, entre outros ensinamentos. De acordo com Hildegard, da turma de 1964: 

 

A mesa era previamente arrumada antes de chamar os convidados. Então, a gente 

aprendia a posição dos talheres, que copos usava e para que, e qual o lado certo de 

servir e de retirar também. E quando você queria servir e o convidado se mexia para 

o outro lado? Daí, não tinha como a gente passar e servir (risadas). O convidado, às 

vezes, era sem noção também: a gente ia servir e ele virava para o outro lado. Porque 

tinha um jeito e lado certo para servir e outro para tirar (Hildegard Rogalsky – turma 

de 1964, entrevista, fevereiro 2018). 

 

Em um dos diários de classe de maio de 1962, entre os conteúdos elencados estava a 

forma de servir a la russe. Tania Andrade Lima (1995), pesquisadora dos modelos de rituais de 

alimentação na Europa no século XIX e sua apropriação no Brasil, explica que o serviço 

nomeado à francesa foi historicamente substituído pelo serviço a la russe e que essas mudanças 

estão intimamente atreladas a relações de gênero. Segundo essa autora, no serviço à francesa, 

predominante nas finas mesas europeias até meados do século XIX, o emprego de talheres como 

a faca diminuía o caráter animalesco do ato de comer, mas não atenuava o significado masculino 

do ato de prover o alimento. Dessa forma, o dono da casa era o responsável por manipular com 

destreza as facas e cortar as carnes e demais alimentos. O serviço à francesa incluía três 

momentos em que grandes pratos de cobertura eram colocados à mesa, possibilitando aos 

convidados se servirem direta e livremente. Ao final de cada um desses momentos, a toalha era 

trocada, o que impossibilitava o uso de ornamentos e elementos decorativos mais sofisticados. 

Já o serviço a la russe liberava o anfitrião das tarefas de cortar e servir os grandes pratos. Essas 

atividades passaram a ser assumidas, inicialmente, pelos criados que levavam os pratos de 

comida e atendiam individualmente cada convidado. As toalhas da mesa já não necessitavam 

ser trocadas e, com isso, a mesa passou a receber ornamentos como arranjos florais e artefatos 

decorativos fabricados em porcelana, prata, bronze e cristal (LIMA, 1995). 

A adoção dos serviços a la russe possibilitou a sofisticação do ritual de comer por meio 

do incremento da decoração e da liberação dos trabalhos de servir realizados pelo dono da casa, 

significando “a introdução da arte feminina da dona de casa na preparação da sala e na condução 

do jantar, na qualidade de colaboradora do marido” (CARVALHO, 2008, p. 191).  

Sobre a decoração da mesa e do espaço para as refeições, Hildegard, da turma de 1964, 

relembra que a professora dava exemplos e ensinava algumas estratégias para embelezar a 

mesa: “eu lembro que ela trazia arranjos, velas e candieiros e mostrava como decorar a mesa. 

Daí, quando tivesse um evento importante, era interessante a decoração com velas, mas nada 
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que fosse muito alto para não esconder as pessoas e para os convidados poderem conversar”143. 

Na Figura 44, podemos observar detalhes da mesa de refeições organizada e decorada pelas 

estudantes. Nos três registros fotográficos, aparecem os pratos, talheres e copos devidamente 

posicionados e arranjos floridos ao centro da mesa.  

 

Figura 44 – Detalhes da mesa de refeições organizada e ornamentada pelas estudantes. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Segundo a pesquisadora Marize Malta (2011), que estuda os espaços interiores do final 

do século XIX e início do século XX, receber convidados para almoços ou jantares era um 

hábito bastante difundido. Nas salas de jantar, a decoração concentrava-se na mesa de refeições. 

Dessa forma, “era preciso fazer da refeição algo tão agradável à vista quando ao olfato e ao 

paladar” (MALTA, 2011, p. 88). Além disso, de acordo com essa autora, uma mesa de refeições 

bem ornamentada e decorada: 

 

                                                           
143 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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teria a capacidade de inebriar espíritos, aguçar paladares e, ao mesmo tempo, tornar 

as pessoas mais condescendentes no julgo da qualidade da comida servida. 

Representar, aparentar, oferecer boas imagens mostrava-se atitude cordial e, 

simultaneamente, apontava para o fato de que uma cultura visual se configurava porta 

adentro (MALTA, 2011, p. 90). 

 

Além da ornamentação do espaço usado para as refeições, as estudantes também 

aprendiam quais os utensílios apropriados para a degustação de diferentes tipos de alimentos, 

bem como o posicionamento dos mesmos sobre a mesa. O pesquisador Elias (1994, p. 122), 

que problematiza historicamente questões relacionadas à “civilização dos hábitos à mesa”, 

comenta que do período medieval ao florescimento da sociedade feudal predominava o hábito 

de comer com as mãos. Já entre os séculos XVI, XVII e XVIII passou a existir o que autor 

chama de “compulsão para uma conduta refinada à mesa” por meio da adoção de novos padrões 

no hábito de comer. Daí em diante, surgem mudanças menores e mais lentas no “refinamento 

da conduta diária”, mas que garantem sua importância “como instrumento de diferenciação 

social”, visto que somente pessoas de classes sociais mais abastadas financeiramente teriam 

condições de aprender hábitos refinados e de possuir os artefatos apropriados para cada 

refeição. Conforme Elias (1994, p. 122) explica, no final do século XVIII, a classe alta francesa 

adotou um padrão à mesa que, aos poucos, “seria considerado como natural por toda a sociedade 

civilizada”, visto que: 

 

A base essencial do que é obrigatório e do que é proibido na sociedade civilizada – o 

padrão da técnica de comer, a maneira de usar faca, garfo, colher, prato individual, 

guardanapo e outros utensílios – estes permanecem imutáveis em seus aspectos 

essenciais [...]. Até mesmo as formas dos utensílios da mesa – pratos, travessas, faca, 

garfos e colheres – daí em diante nada mais fazem do que variar temas do século 

XVIII e precedentes [...]. Em muitas ocasiões, não só os pratos são trocados depois de 

cada tipo de comida, mas também os utensílios. Já não basta comer apenas com a faca, 

garfo e colher, em vez de se usarem as mãos. Cada vez mais, na classe alta, um 

implemento especial é usado para cada tipo de comida. Colheres de sopa, facas de 

peixe e facas de carne são postas em um dos lados do prato. Garfos para hors d’oeuvre, 

peixe e carne, no outro. Do lado oposto ao conviva ficam o garfo, a colher ou a faca 

– segundo o costume do país – para os doces. E para as sobremesas e frutas outros 

implementos são trazidos. Todos esses utensílios têm forma e funções diferentes. São 

ora maiores, ora menores, quando não mais redondos ou mais pontudos. Mas, 

examinando-se bem, nota-se que na realidade não representam nada de novo. Eles, 

também, são variações do mesmo tema, diferenciações dentro do mesmo padrão. 

 

Lucimar, da turma de 1964, relembra que ela e suas colegas deviam saber o lugar de 

cada talher e artefato na mesa: “A gente aprendia a colocar a mesa com pratos, copos, talheres. 

Então, você tinha que saber de qual lado que vai o garfo, o fio da faca, o talher para sobremesa, 

o talher pra isso, o talher pra aquilo, tudo”144. Úrsula, da turma de 1956, também recorda os 

                                                           
144 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
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ensinamentos sobre a organização da mesa e o uso dos talheres: “A gente aprendia os tipos de 

talheres, como colocar os copos e os pratos. Daí era assim: o garfo na esquerda, a faca na direita. 

Mesmo no refeitório também tinha que seguir essas regras”145.  

Na Figura 45, podemos visualizar dois momentos em que as estudantes praticam os 

ensinamentos de servir. Na primeira imagem, enquanto o diretor – sentado na ponta da mesa – 

e seus convidados aguardam, quatro estudantes aparecem no segundo plano preparando os 

pratos que serão servidos. Cabe comentar que as refeições preparadas eram levadas pelas alunas 

da cozinha até a sala de jantar em um carrinho com rodas, usado também para transportar e 

servir o chá. Na imagem, ainda é possível observar, à direita, parte da meia parede de lambri 

que separava a cozinha da sala de jantar. No segundo registro fotográfico, aparecem duas alunas 

servindo alguns convidados. Sobre esse assunto, Mabel, da turma de 1963, explica que “na hora 

de servir, você tinha que entrar pela direita, tirar pela esquerda, pedir licença, não encostar no 

convidado e tal, né?”146. No segundo plano da imagem, podemos observar ainda uma poltrona 

e parte de uma cortina, ambas com estampas floridas, e que faziam parte da decoração do 

ambiente criado pela docente de Economia Doméstica. 

 

Figura 45 – Na primeira imagem: alunas preparam os pratos que serão servidos. Na segunda imagem: 

estudantes servem os convidados. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Nas imagens fotográficas, podemos observar que as meninas vestem os aventais 

brancos oferecidos pela instituição. Mabel, da turma de 1963, relembra que “o avental usado 

para os almoços especiais com o diretor era todo de babadinho, todo engomado, todo bonitinho 

                                                           
145 Entrevista realizada com Úrsula Gumm, da turma de 1956, e concedida à autora em 18 de dezembro de 2017. 
146 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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[...]. E antes de entrar para servir, a professora via se estávamos bem alinhadas”147. 

Complementando as descrições de Mabel, Hildegard, da turma de 1964, ao observar as imagens 

fotográficas da instituição, faz o seguinte comentário: “lembro que o avental de servir era bem 

branquinho e bem engomadinho. A gente amarrava nas costas com um laço bem grande assim. 

Uma puxava o laço da outra. E, para servir, a gente tinha que estar bem arrumadinha”148. 

Por fim, além de preparar as refeições e servi-las, algumas estudantes eram escolhidas 

semanalmente pela professora para sentarem-se junto à mesa com o diretor e seus/suas 

convidados/as e degustar os pratos preparados pelas colegas. Tudo era minuciosamente 

avaliado pela professora: 

 
O diretor lanchava conosco uma vez por semana e trazia um ou mais convidados. 

Na sala de aula, elas chegavam cedo, lavavam a mãozinha, já sabiam tudo o que 

tinha que fazer, né? Penteavam o cabelinho, etc. e tal. Punham um aventalzinho. 

Elas tinham um avental para elas trabalharem e outro aventalzinho para servirem 

a mesa. Depois de preparado e servido o prato, elas sentavam comigo, com o 

diretor e com a pessoa convidada. Elas participavam de tudo para a gente ver se 

elas sabiam direitinho como eu ensinei corretamente. E elas tinham que estar 

perfeitas, sabe? E o diretor ficava de olho nelas também. Você tinha que ver. Eu 

adorava aquilo lá149. 

 

Na Figura 46 podemos observar a cena descrita. A fotografia é datada de agosto de 

1959, sem identificação de autoria150 e parece ter sido posada, pois parte das pessoas encontra-

se com o olhar direcionado para a câmera. Em primeiro plano, podemos observar sentados à 

mesa: o diretor Lauro Wilhelm ao centro da fotografia, a professora Maria Amélia Pinto sentada 

ao lado esquerdo do diretor, três convidados e quatro alunas. O enquadramento se dá em torno 

do diretor, que parece ser o foco da imagem e a pessoa mais importante do ambiente. Ao que 

tudo indica, o diretor e a professora de Economia Doméstica foram as primeiras pessoas a 

experimentar o lanche preparado e servido pelas alunas, pois são os únicos com uma colher nas 

mãos. Isso pode ser explicado porque, conforme o testemunho da professora Maria Amélia, 

tanto ela quanto o diretor analisavam e avaliavam os pratos preparados pelas alunas. 

Vale ressaltar os artefatos que compõem a mesa: um arranjo ao centro, dez copos e dez 

taças com sobremesas. Isso nos sugere que havia uma décima pessoa participando do lanche. 

Além disso, podemos imaginar que o momento em que o diretor se sentava à mesa na 

companhia de outras autoridades e era servido pelas alunas, pode ser considerado uma espécie 

                                                           
147 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
148 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
149 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. 
150 A imagem fotográfica contém apenas um número que a identifica do lado direito inferior (126). Provavelmente, 

fazia parte de uma série de imagens documentadas pelo/a fotógrafo/a. 
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de ritual de prestígio e autoridade. Segundo Carvalho (2008, p. 189), “o ritual de comer possui 

um conjunto rígido e detalhado de normas” servindo para “reafirmar poder”, além de criar 

“situações de negociação social e legitimar valores de classe”. No segundo plano da imagem 

aparecem três alunas em pé, atrás do diretor Lauro Wilhelm. As três meninas vestem os aventais 

específicos para servir refeições. Enquanto duas delas direcionam o olhar para a câmera 

fotográfica, a terceira parece estar mais interessada em observar o diretor provar a sobremesa 

servida. Essa aluna é Otilia, da turma de 1956. Ao observar as imagens da instituição e se 

reconhecer na foto, a ex-aluna, surpresa, comenta: “Nossa! Que bom ver isso aqui, guria! A 

intenção era que fosse parecido com uma casa. Você viu eu ali usando um modelito branco, 

olhando ressabiada e esperando a aprovação do diretor? (risadas)”151 

 

Figura 46 – Alunas da disciplina de Economia Doméstica servindo o diretor e seus 

convidados, em 1959. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

O terceiro plano serve como pano de fundo da imagem e é composto por parte do 

ambiente da sala onde as refeições eram servidas. É possível observar também uma luminária, 

estilo abajour, do lado esquerdo da imagem e uma estante aos fundos.  

Segundo o relato da professora Maria Amélia, o diretor Lauro Wilhelm visitava com 

frequência os ambientes das aulas de Economia Doméstica. Além de acompanhar o bom 

                                                           
151 Entrevista realizada com Otília Rauen, da turma de 1956, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
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andamento das meninas em sala de aula, o diretor tinha a oportunidade de experimentar e avaliar 

os quitutes e pratos preparados pelas alunas. Na imagem, as meninas sentadas à mesa aparentam 

timidez e, talvez, constrangimento por estarem sendo avaliadas quanto ao seu comportamento 

e boas maneiras tanto pela professora quanto pelo diretor. Inclusive, ao que tudo indica, a 

professora parece ter seu olhar dirigido para uma de suas alunas. Mabel, da turma de 1963, 

relembra que: 

 

Esse momento era um calvário porque a gente tinha um medo de errar, de comer, de 

deixar cair coisas ou comidas no colo. E tinha que comer com a mão esquerda. Não 

podia comer com a mão trocada e trocar a faca. Não! Fazer esse cruzamento não podia. 

De jeito nenhum [...]. Então, tinha que treinar em casa para comer certinho [...]. 

Lembro que até a maionese, por exemplo, era uma fornona grande de alface que era 

colocada sobre a mesa e você não podia cortar a salada de alface. Você tinha que 

dobrar ela. Dobrar, dobrar até formar uma trouxinha para comer (Mabel França 

Balmant – turma de 1963, entrevista, novembro 2017). 

 

Sobre o comentário de Mabel acerca das maneiras “corretas” para cortar, comer e, até 

mesmo, dobrar uma folha de alface, podemos compreender que tais regras, quando 

incorporadas pelas alunas, serviam como marcadores identitários de classe, visto que somente 

meninas educadas de acordo com as regras de etiqueta e valores vigentes seriam capazes de 

utilizar determinados artefatos e realizar certas práticas como dobrar “adequadamente” uma 

folha de alface “até formar uma trouxinha para comer”.  Louro (1998, p. 15) explica que na 

instituição escolar “treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas e 

aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam corporalmente, pelos 

comportamentos, gestos que empregam e pelas várias formas com que se expressam”. 

Segundo Úrsula, da turma de 1956, “todas nós tínhamos que, em algum momento, 

sentar com o diretor e os convidados. A professora também sentava e ficava sempre junto 

observando a gente”152. Mesmo sendo regra que as estudantes praticassem todas as etapas do 

“fazer, servir e sentar”, algumas alunas, no entanto, conseguiam burlar a docente como nos 

conta Lucimar, da turma de 1964: “Eu nunca sentei. Eu dizia que tava com dor de cabeça ou 

tava menstruada. A gente inventava coisas e daí a professora liberava e chamava outra pra ir no 

lugar. Mas tinham algumas meninas que gostavam de ir. Agora, eu nunca sentei na mesa”153.  

Em alguns registros fotográficos, podemos observar as estudantes com uma expressão 

corporal e facial aparentemente mais séria, cabisbaixa e, por vezes, retraída. Sobre essa questão, 

Lucimar, da turma de 1964, faz a seguinte consideração: 

                                                           
152 Entrevista realizada com Úrsula Gumm, da turma de 1956, e concedida à autora em 18 de dezembro de 2017. 
153 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
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Nada! A gente tinha era medo (risadas). Medo de cortar os alimentos e escapar. A 

gente não estava séria porque era triste ou porque não gostava da escola. A gente 

estava sendo avaliada e estava com a professora e o diretor. Porque a gente era aluna, 

era criança e eles eram todos superiores, né? E qual é o aluno que fica feliz em dia de 

prova? (risadas). A gente não tava com cara de triste. A gente tava com cara de medo, 

pode ter certeza. Porque eu gostava muito de lá. Nossa, que saudades que a gente tem. 

Mas ali era aula e a gente tinha nota! A professora observava a gente. Depois, ela 

elogiava ou, se tivesse alguma falha, ela comunicava. Mas isso depois. Tudo o que 

ocorresse ali de errado na mesa, ela ficava quieta e comentava depois (Lucimar 

Magajevski – turma de 1964, entrevista, março 2018). 

 

Vale ressaltar que todas as estudantes degustavam os pratos preparados e não somente 

aquelas selecionadas pela professora para sentarem-se à mesa. Segundo Hildegard, da turma de 

1964, “depois de servir os convidados, a gente comia e experimentava tudo. Fazíamos os pratos 

dos convidados e os nossos também”154. A ex-aluna relembra um fato “bem inusitado” que 

aconteceu quando foi escolhida para sentar-se à mesa com o diretor e as pessoas por ele 

convidadas: 

 

A gente não podia comer nada com a mão. Tudo era com garfo e faca. E o pedaço de 

carne que uma amiga estava comendo estava muito duro e, quando ela foi cortar, 

escapou do prato e pulou longe (risadas). Isso, no momento em que nós estávamos 

sentadas com os convidados. Daí a gente fingiu que não viu nada, sabe? A professora, 

eu acho que viu também, mas não falou nada. Porque assim: se a carne pulou longe é 

porque ficou muito dura e alguém fez errado lá, sabe? Alguém não cuidou na hora de 

assar e cozinhar, né? (Hildegard Rogalsky – turma de 1964, entrevista, fevereiro 2018). 

 

De acordo com Carvalho (2008), os estudos relacionados ao preparo de alimentos e, 

especialmente, às práticas de servir e comer, podem ser compreendidos como instrumentos de 

interação social e de produção de significados e valores. Além disso, segundo essa autora, o 

“ritual de comer possui um conjunto rígido e detalhado de normas mobilizado para reafirmar o 

poder da família, criar situações de negociação social e legitimar os valores de classe, 

discriminando aqueles que não têm o pleno domínio de seus códigos de etiqueta” 

(CARVALHO, 2008, p. 189).  

O aprendizado e a apropriação de novos hábitos também reflete a adoção de novos 

padrões corporais, visto que “é o corpo que freia, filtra ou permite a instalação de uma nova 

cultura e é por meio dele que esta se transforma em hábito – prática inconsciente e 

automatizada” (CARVALHO, 2008, p. 181). Dessa forma, podemos considerar que as 

práticas relacionadas ao fazer, servir e comer alimentos e ensinadas na Escola Técnica de 

Curitiba visavam criar hábitos nas estudantes de forma a ensinar e legitimar valores 

hegemônicos.  

                                                           
154 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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Entre os tipos de feminilidades vigentes estava a figura da “dona de casa moderna” e 

sua associação com as tecnologias do lar, especialmente os eletrodomésticos, vistos como 

recursos capazes de garantir maior eficiência nos afazeres domésticos, além da obtenção de 

maior conforto e bem-estar no lar. É sobre esse assunto que discorro a seguir. 

 

 

4.1.4 Tecnologias do lar, seus usos e consumos 

 

 

De acordo com os conteúdos registrados nos diários de classe da prática educativa de 

Economia Doméstica, entre os ensinamentos transmitidos às estudantes estavam as novidades 

de artefatos domésticos produzidos pela indústria brasileira e sua incorporação na realização 

dos afazeres domésticos. 

Dessa forma, antes de investigar os assuntos abordados durante as aulas sobre essa 

temática, torna-se pertinente compreender os fatores que colaboraram para o surgimento, a 

produção e a promoção de artefatos domésticos nesse período no Brasil. 

A partir da década de 1950, o crescimento econômico brasileiro acompanhado da 

industrialização nacional criou uma ampla gama de oportunidades155, especialmente durante o 

governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960) que, com o Plano de Metas, tinha 

como lema desenvolver “50 anos em 5”. Segundo Miriam Limoeiro Cardoso (1978, p. 50), “o 

discurso juscelinista traz para a cena a imagem da riqueza, de progresso e de grandeza, com a 

ênfase antes de tudo econômica”. Nessa época, vários setores se expandiram como a indústria 

elétrica pesada, a química pesada, a de máquinas e equipamentos mais sofisticados, a 

automobilística, a indústria naval, além da indústria do aço, petróleo e energia elétrica. Tais 

transformações no cenário brasileiro multiplicaram as chances de investimento à disposição do 

empresariado nacional (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 590).  

De acordo com Fraiha et al. (2006, p. 45), uma das características da modernização da 

sociedade brasileira está relacionada à ampliação do acesso ao consumo de eletrodomésticos. 

No período anterior ao desenvolvimento industrial brasileiro, os eletrodomésticos eram 

importados e chegavam ao Brasil em navios comerciais por meio de encomendas feitas por 

                                                           
155 As pessoas que moravam no campo foram atraídas pela oferta de emprego nos centros urbanos e a promessa de 

melhores condições de vida. Já as pessoas que habitavam nas cidades e tinham melhores condições de vida, eram 

atraídas pela oferta de bens de consumo produzidos nacionalmente. Ver: FIGUEIREDO, Anna Cristina Camargo 

Moraes. “Liberdade é uma calça velha azul e desbotada”: publicidade, cultura de consumo e comportamento 

político no Brasil (1954-1964). São Paulo: Hucitec, 1998. 
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representantes. As novidades vindas de países industrializados, nesse período, eram acessíveis 

somente às pessoas mais abastadas financeiramente. Dessa forma, os comerciantes, percebendo 

que o mercado interno crescia, incluíam cada vez mais eletrodomésticos entre os artigos que 

importavam (FRAIHA et al., 2006, p. 63). 

A Segunda Guerra Mundial teve um papel fundamental no desenvolvimento mundial 

do design e, consequentemente, no crescimento de artefatos domésticos produzidos no Brasil. 

Rafael Cardoso (1998, p. 144) explica que os Estados Unidos eram os principais fornecedores 

de quase todos os tipos de equipamentos e insumos consumidos em boa parte do mundo, 

conquistando um considerável crescimento do seu parque industrial. Todavia, grande parte da 

produção industrial dos Estados Unidos e também da Europa, no período de guerra, estava 

direcionada para a fabricação de armas ou componentes da indústria bélica. Isso desencadeou 

uma queda considerável no ritmo das importações de produtos e, inclusive, na fabricação de 

eletrodomésticos. Conforme Cardoso (1998, p. 146) explica, o Brasil necessitou “substituir 

artigos normalmente importados da Europa ou dos Estados Unidos, o que contribuiu de modo 

decisivo para a expansão do parque industrial nacional”.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o setor industrial brasileiro tentou retomar as 

importações de artefatos domésticos. No entanto, o alto custo dos produtos estrangeiros, aliado 

às dificuldades de importação durante a guerra, motivou alguns comerciantes empreendedores 

brasileiros a investir na produção nacional de artefatos para o lar (FRAIHA et al., 2006, p. 67).  

Outra questão relevante problematizada por Cardoso R. (1998) diz respeito às 

mulheres americanas que, na década de 1940, foram estimuladas a trabalhar em fábricas para 

suprir a falta de operários masculinos que se dedicavam às atividades de guerra. Várias 

propagandas foram criadas e divulgadas pelos governos com o intuito de enaltecer o trabalho 

feminino, que contribuía para o esforço de guerra. Porém, após o término do conflito, as 

imagens criadas e propagadas de mulheres fortes e independentes foram desconstruídas, visto 

que os mesmos governos desejavam, agora, que as mulheres retornassem aos seus afazeres 

domésticos, deixando mais empregos para os homens. Em consequência disso, houve uma 

continuada expansão do mercado de eletrodomésticos e o esforço consciente da indústria, por 

meio de campanhas estratégicas, em criar uma identificação entre os seus produtos e o público 

consumidor feminino. Ademais, as políticas de governo tanto incentivavam quanto facilitavam 

a produção, divulgação e aquisição dos eletrodomésticos como forma de promover o consumo 

e legitimar, a partir da apropriação destes artefatos, a responsabilidade das donas de casa no lar 

(CARDOSO, 1998).   
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Nesse período, elevação do padrão de vida para muitas famílias brasileiras significava 

possuir uma casa moderna e desfrutar do conforto doméstico. Logo, havia uma grande 

quantidade de aparelhos eletrodomésticos disponíveis no mercado nacional e que foram sendo 

incorporados nos lares das famílias das camadas médias brasileiras, além de ser sonho de 

consumo das famílias com menor poder aquisitivo:  

 

o ferro elétrico, que substituiu o ferro a carvão; o fogão a gás de botijão, que veio 

tomar o lugar do fogão elétrico, na casa dos ricos, ou do fogão a carvão, do fogão a 

lenha, do fogareiro e da espiriteira, na dos remediados ou pobres: em cima dos fogões, 

estavam, agora, panelas – inclusive a de pressão – ou frigideiras de alumínio e não de 

barro ou de ferro; o chuveiro elétrico; o liquidificador e a batedeira de bolo; a 

geladeira; o secador de cabelos; a máquina de barbear, concorrendo com a gilete; o 

aspirador de pó, substituindo as vassouras e o espanador; a enceradeira, no lugar do 

escovão; depois veio a moda do carpete e do sinteco; a torradeira de pão; a máquina 

de lavar roupa [...] (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 563). 

 

Voltando às aulas de Economia Doméstica, podemos observar no Quadro 11 que os 

conteúdos elencados estavam alinhados ao contexto econômico-industrial brasileiro da época, 

no qual se estimulava o uso e o consumo de eletrodomésticos e demais artefatos que viessem a 

incrementar as atividades realizadas no lar pelas donas de casa.  

 

Quadro 11 – Conteúdos relacionados ao aprendizado de tecnologias domésticas. 

Conteúdos sobre tecnologias domésticas 

Conhecimentos sobre o fogão elétrico 

Conhecimentos sobre o fogão a gás 

Vantagens do fogão elétrico e do fogão a gás 

Chapa e forno dos fogões 

Manejo e limpeza do forno e fogão 

Conhecimentos sobre a geladeira 

Limpeza da geladeira 

Utensílios da cozinha 

Classificação dos utensílios, asseio e conservação 

Uso do vassourão e da enceradeira 

Conhecimentos sobre luz elétrica 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

Segundo o relato da professora Maria Amélia, as estudantes tinham acesso a uma 

variedade de artefatos domésticos que ficavam expostos em um balcão com armário acoplado 

à meia parede de lambri que dividia o espaço da sala de aula nos ambientes da cozinha e da sala 

de jantar:   

 

Na parte de cima do balcão nós tínhamos os eletrodomésticos como a centrífuga, a 

batedeira de bolo, o liquidificador e tudo mais que elas precisassem usar. Porque 

precisava. Lógico, né? Na parte de baixo do balcão tinha um armário com as panelas, 

bules, vasilhames e outras utilidades. Nesse armário também tinham os pratos, que 
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eram somente de porcelana, os copos de cristal e etc. e tal. Eu fiz uma lista e pedi ao 

diretor e ele providenciou esses objetos para mim [...]. Quando houvesse necessidade, 

eu pedia. Eram coisinhas assim que eu pedia para as meninas usarem nas aulas práticas 

de economia doméstica. Depois, as meninas lavavam e guardavam. Ninguém lavava 

o que elas sujavam. Elas faziam o trabalho completo (Maria Amélia Pinto, entrevista, 

dezembro 2015). 

 

Na Figura 47, é possível visualizar a cena descrita. No primeiro plano, aparece o balcão 

com o armário comentado pela professora. Sobre ele, aparecem expostos, da esquerda para a 

direita, os seguintes artefatos: um liquidificador, um pequeno vaso, uma frigideira com tampa, 

uma centrífuga de sucos e uma batedeira com seus respectivos acessórios. Abaixo do balcão, 

encontra-se um armário com cerca de seis portas e algumas prateleiras abertas, onde podemos 

observar guardadas algumas panelas e utensílios em inox, vasilhames e bules. Sobre a parede 

de lambri, visualizamos ainda alguns vasos com flores que ornamentam o ambiente e servem 

para separar a cozinha da sala de jantar. Sob o teto, ainda aparecem suspensas duas luminárias. 

 

Figura 47 – Tecnologias do lar expostas no balcão da sala de aula.  

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 
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No segundo plano, aparecem algumas pessoas conversando, enquanto outras transitam 

no espaço da sala de jantar. Já no terceiro plano, podemos visualizar parte da parede de lambri 

que contornava e decorava o ambiente e três das janelas da sala de jantar. As janelas ainda 

aparecem ornamentadas com cortinas e bandôs, ambos com estampas floridas. Sobre a 

decoração do ambiente, Ivete, da turma de 1957, enfatiza que “era tudo muito bonito. Parecia 

uma casa. Tanto a cozinha quanto a sala eram bem decoradas. Bonito mesmo! E quem arrumava 

e decorava era a nossa professora, a Maria Amélia”156. 

Carvalho (2008) explica que nas casas das famílias burguesas do início do século XX, 

o espaço da sala de jantar, mesmo sendo considerado um lugar onde a “territorialidade 

masculina” era demarcada, apresentava “marcas femininas” presentes nos arranjos de mesa, nas 

toalhas de linho, nos guardanapos bem dobrados, nas cortinas e nos biombos. Além disso, as 

flores e os motivos florais eram também símbolos de feminilidade, visto que as mulheres eram 

“exaustivamente representadas em fotografias ao lado de vasos de flores, portando buquês, com 

roupas estampadas com motivos florais [...]. As flores estavam nas estampas das cortinas, nas 

almofadas, nos estofados das salas, nos acessórios pessoais e nos objetos de guardar” 

(CARVALHO, 2008, p. 88).  

Conforme mencionado anteriormente pela professora Maria Amélia, as estudantes 

tinham a oportunidade de manusear os artefatos domésticos “mais modernos e requintados” 

produzidos na época. No Quadro 12, podemos verificar alguns dos materiais comprados em 

1954 para as aulas de Economia Doméstica e listados no inventário da instituição. 

 

Quadro 12 – Lista de artefatos comprados para a sala de Economia Doméstica, em 1954. 

Artefatos comprados (quantidade) 

Garfo para assado, de aço inoxidável (1); Liquidificador elétrico (1); Fritadeira elétrica, montada sobre colunas 

de ferro fundido (1); Frigideira de ferro fundido, polida internamente, acabamento externo de aço inoxidável 

(1); Máquina de descascar batatas, de ferro fundido com as paredes internas revestidas de material abrasivo de 

alta qualidade (1); Máquina para fazer macarrão, de 1ª qualidade (1); Máquina para ralar nozes, tipo media (1); 

Passador de aço inoxidável (1); Passador de chá (1); Panela de aço inoxidável, tamanho média (1); Refrigerador 

elétrico (1); Trinchante de aço inoxidável (1); Assador elétrico (1); Batedeira elétrica, completa com todos os 

acessórios (1); Concha de aço inoxidável (2); Colher para mesa, de aço inoxidável (20); Colher de sobremesa, 

de aço inoxidável (20); Colher de media, de aço inoxidável (20); Colher de chá, de aço inoxidável (20); Colher 

de macarrão, de aço inoxidável (2); Centrifugador elétrico para frutas e legumes (1); Descaroçador de azeitonas 

(1); Espumadeira de aço inoxidável (2); Faca de aço inoxidável (20); Faca para peixe (2); Faca de sobremesa, 

de aço inoxidável (20); Faca de mesa, de aço inoxidável (20); Frigideira de ferro (1); Mesa de imbuia para 

centro com pés torneados (1); Prateleira para centro (1); Poltrona aberta, coberta com plástico (4); Escada com 

assento (1); Mesa elástica de imbuia (1); Cadeira estofada (20); Parede de lambri de imbuia e instalações de 

balcões e prateleiras (1); Fogão elétrico com 5 unidades tabulares blindadas com forno (3). 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

                                                           
156 Entrevista realizada com Ivete Lília Rauen, da turma de 1957, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
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Hildegard, da turma de 1964, relembra como era a sala de aula e os artefatos usados: 

“pro lado da sala de jantar era de lambri e pro lado da cozinha tinha um armário onde ficavam 

expostos os eletrodomésticos e o que mais a gente precisasse. Tinha liquidificador, batedeira, 

centrífuga de sucos, assadeira e três fogões grandes que a gente tinha livre acesso”157. Na Figura 

48, podemos observar dois dos fogões comentados por Hildegard. O primeiro plano mostra uma 

aluna agachada em frente ao fogão. Ela veste um avental e parece concentrada no momento em 

que coloca um prato para assar no forno. No segundo plano, aparece a professora Maria Amélia 

com o olhar atento direcionado para as atividades que as alunas executam. Também é possível 

observar outra estudante, com avental, manuseando uma panela em outro fogão. No terceiro 

plano, aparecem parte de uma janela e uma cortina de estampa florida. O registro fotográfico 

concentra-se nas práticas domésticas realizadas pelas estudantes, bem como nos 

eletrodomésticos e artefatos domésticos utilizados pelas mesmas. 

 

Figura 48 – Estudantes manuseando fogões e artefatos domésticos. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

                                                           
157 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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Com relação aos fogões usados nas aulas, o comentário de Mabel, da turma de 1963, 

chama a atenção: “sabe o que é? A escola foi moldada no estilo norte-americano. Então, a gente 

tinha na cozinha o fogão elétrico, que era novidade! E a batedeira era bem potente e profissional. 

Assim, bem no estilo americano”158. Sobre esse “estilo americano” citado pela ex-aluna, cabe 

relembrar que a instituição tinha um acordo de cooperação educacional firmado com os Estados 

Unidos, a CBAI – Comissão Brasileiro-Americana de Ensino – que vigorou de 1946 a 1961. 

Como o programa da CBAI visava capacitar docentes brasileiros/as por meio de ideias e 

métodos pedagógicos específicos utilizados no contexto norte-americano de ensino industrial, 

é possível que as práticas educativas de Economia Doméstica também tenham sido moldadas 

de acordo com tais princípios. Além disso, conforme comentado anteriormente, havia no Brasil 

um intenso deslumbramento com o estilo de vida e de consumo norte-americanos, conhecido 

como “American way of life”. 

Torna-se pertinente comentar que uma das primeiras empresas nacionais a produzir 

fogões domésticos foi a Dako, fundada em 1935, em São Paulo. Essa empresa produzia cerca de 

35 peças por mês, os então famosos fogões Piloto, a carvão de dupla combustão. O sucesso desses 

fogões estimulou as vendas, aumentou a produção e projetou a empresa no país. Logo após a 

Segunda Guerra Mundial, a Dako iniciou a fabricação dos primeiros fogões elétricos nacionais. 

Foi também após a Segunda Guerra Mundial que outras empresas como a Wallig, a Semer e a 

Fundição Brasil, iniciaram a fabricação de fogões domésticos (FRAIHA et al., 2006, p. 54).  

Com relação aos eletroportáteis, a Walita foi uma das primeiras empresas brasileiras a 

fabricar este tipo de artefato. Criada no ano de 1939, começou a produção de eletrodomésticos 

em 1944, quando o seu fundador, o imigrante alemão Waldemar Clemente, casado com Dona 

Lita – daí o nome Walita –, reuniu seus funcionários para estudar o projeto e o funcionamento 

de um aparelho importado. O resultado foi o primeiro liquidificador brasileiro, nomeado 

Nêutron, que permaneceu no mercado até 1960. A empresa expandiu, diversificou a produção 

e, entre liquidificadores, batedeiras e enceradeiras, obteve a marca de um milhão de aparelhos 

produzidos no ano de 1956 (FRAIHA et al., 2006, p. 78).  

A Arno, por sua vez, surgiu em 1940, quando João Arnstein criou a empresa 

Construções Eletro-Mecânicas Brasileiras Ltda., produzindo motores elétricos. Em 1949, já 

com o nome Arno, iniciou a produção de eletroportáteis que incluía artefatos como aspiradores, 

enceradeiras e liquidificadores. Nesse período, outras empresas como a Real, a Faet e a Britânia 

também começaram a fabricação de eletroportáteis no Brasil (FRAIHA et al., 2006, p. 80).  

                                                           
158 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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De acordo com Fraiha et al. (2006, p. 80), uma das características que chamava a 

atenção nos eletrodomésticos produzidos nacionalmente, em meados da década de 1950, era a 

influência dos Estados Unidos no repertório de formas utilizadas nestes artefatos. Elementos 

presentes nos automóveis, como painéis e controles, apareciam nos refrigeradores, bem como 

nos rádios e outros equipamentos sonoros dessa época. Fraiha et al. (2006, p. 76) enfatizam que 

alguns refrigeradores brasileiros apresentavam “modelos adornados por detalhes cromados 

característicos dos carros americanos. O design dos trincos, emblemas e puxadores, e até a 

tipologia utilizada eram inspiradas em automóveis”. 

Vale ressaltar que o repertório de referências para o design brasileiro, no entanto, não 

era exclusivamente inspirado nos modelos produzidos nos Estados Unidos. Os fabricantes 

nacionais também observavam com atenção o design italiano que, nesse período, já despontava 

como sinônimo de “arrojo e qualidade”, assim como a vertente funcionalista representada pelos 

produtos alemães (FRAIHA et al., 2006). 

Os eletrodomésticos estavam presentes, inclusive, nos cadernos de receitas das 

estudantes. Na Figura 49, podemos visualizar duas páginas do caderno de receitas de Hildegard, 

da turma de 1964.  

 

Figura 49 – Páginas do caderno de receitas de Economia Doméstica. 

 

Fonte: Coleção Hildegard Rogalsky (2017). 
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Na página à esquerda, aparecem as figuras de dois eletrodomésticos: um fogão de 

quatro bocas e uma geladeira aberta e internamente abastecida com uma variedade de alimentos. 

A página também é decorada com duas figuras femininas: a imagem de uma mulher e de uma 

menina. A figura da mulher, representando uma dona de casa, possui os cabelos curtos, traja 

um vestido, um avental com babados e sapatos de salto alto. O avental possui o desenho de um 

coração representando, possivelmente, o amor, carinho e cuidado dessa dona de casa com a sua 

família. Além disso, ela aparece de braços cruzados e aparenta uma expressão de satisfação. Já 

a menina aparece manuseando um liquidificador e aparenta curiosidade enquanto está prestes a 

fechar o eletroportátil. Na página à direita, podemos visualizar a receita manuscrita de um arroz 

de forno e outras duas imagens: uma fotografia de arroz cozido numa panela e a ilustração e 

escrita da palavra “alho”. 

A partir das imagens escolhidas por Hildegard para decorar seu caderno, podemos 

refletir sobre como a ex-aluna, possivelmente, percebia as aulas de Economia Doméstica e para 

quem eram direcionados os conteúdos de tal prática educativa. Os eletrodomésticos já estavam 

incorporados às rotinas e práticas domésticas aprendidas e realizadas pelas alunas na Escola. 

Além disso, podemos visualizar apenas figuras femininas ao redor dos artefatos domésticos. 

Dessa forma, torna-se pertinente salientar que, principalmente nessa disciplina, enfatizava-se que 

as atividades realizadas na cozinha e o cuidado com o lar eram de responsabilidade da dona de 

casa. Este modelo a ser seguido, entendido como “ideal”, deveria ser incorporado pelas alunas – 

entendidas como futuras mães e donas de casa – em suas rotinas diárias. Sobre esse assunto, 

Hildegard enfatiza: “Eu entendia sempre que os conteúdos que a professora ensinava eram para 

gente casar e ter família. Era pra aprender a cozinhar e fazer as atividades de casa. Era pra vida 

pessoal. Pra nossa vida. Não era um ofício. Era pra gente usar pra nossa vida e na nossa casa”159. 

Conforme os diários de classe esclarecem, as estudantes aprendiam conhecimentos 

sobre as vantagens, manuseio, manutenção e limpeza dos eletrodomésticos, especialmente do 

fogão e da geladeira. Esses assuntos também se faziam presentes nos manuais domésticos 

publicados entre as décadas de 1950 e 1960. No manual “Minha casa”, Serrano (1958, p. 135) 

explica que “dentro dos planos de economia doméstica está a limpeza do fogão, necessária para 

conservá-lo e um dos meios de se conseguir economizar o combustível [...]. Mantido o fogão 

sempre limpo e em perfeito funcionamento, torna-se fácil economizar o gás”. Com relação ao 

uso da geladeira, Serrano (1958, p. 141) comenta sobre as utilidades da aquisição deste artefato, 

visto que “existem geladeiras econômicas de boa aparência, das quais é possível tirar vantagens 

                                                           
159 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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bem apreciáveis [...]. Além de elegante e prática, proporciona meios de se fazer economia, pois 

os legumes, as frutas e qualquer alimento conservam-se frescos durante muitos dias”. 

Levando em consideração os pontos estudados pelas alunas, bem como as questões 

elucidadas por Serrano (1958), é possível considerar que as tecnologias domésticas, 

especialmente os eletrodomésticos, eram percebidos como recursos capazes de garantir o 

conforto doméstico, facilitando as rotinas das donas de casa e proporcionando maior bem-estar 

às famílias. Dessa forma, as tecnologias domésticas tanto favoreciam quanto glamourizavam 

as atividades cotidianas. Contudo, em paralelo, os padrões de limpeza, organização e 

administração do lar também tornavam-se significativamente mais exigentes. Esse também era 

um assunto abordado nas aulas, sendo tema da próxima seção. 

 

 

4.1.5 Econômicas, eficientes e racionais 

 

 

Em meados da década de 1950, crescia o número de famílias brasileiras que tinham 

acesso às “facilidades da vida moderna” como a água encanada, o fogão e a geladeira. Além disso, 

as famílias com mais recursos financeiros podiam contar também com o aspirador de pó, a 

batedeira, a enceradeira e, tempos mais tarde, com a máquina de lavar roupas. No entanto, o acesso 

a essas modernidades cobrou das donas de casa “maior eficiência e racionalidade: aproveitar 

‘cientificamente’ o tempo, utilizar com inteligência os eletrodomésticos, ter uma atitude 

‘profissional’, planejar as atividades, informar-se em livros e revistas” (PINSKY, 2012, p. 500). 

De acordo com Isabel Flamínio (2006), a mecanização das tarefas domésticas foi “um 

processo evolutivo” a partir da introdução de artefatos produzidos em série que, embora não 

substituíssem, por exemplo, os processos manuais de cozinhar, contribuíram para “uma radical 

transformação do espaço arquitetônico da cozinha” (FLAMÍNIO, 2006, p. 253).  

Sobre a maneira como as atividades domésticas passaram a ser percebidas e realizadas 

no espaço da cozinha, cabe aqui ressaltar duas contribuições importantes: o trabalho de 

Catherine Esther Beecher, estudiosa da organização das tarefas nas cozinhas norte-americanas 

em meados do século XIX; e as pesquisas de Christine Frederick, estudiosa de economia 

doméstica e dos movimentos realizados pelas donas de casa norte-americanas no espaço da 

cozinha nas primeiras décadas do século XX.  

Catherine Esther Beecher, autora do livro “Treatisse on Domestic Economy” (1840), 

propunha uma cozinha onde cada espaço deveria ser aproveitado e utilizado para 
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determinadas atividades. O objetivo de Beecher era o ensino da economia doméstica para as 

donas de casa e a organização das tarefas na cozinha. Em seus estudos, essa autora priorizava 

a racionalização dos afazeres domésticos realizados pelas mulheres, buscando aplicar nos 

processos de trabalho doméstico os conceitos de trabalho utilizados nas fábricas (SILVA, 

2007). Em 1869, Catherine Beecher e sua irmã, Harriet Beecher Stowe, publicaram o livro 

“The American woman’s home”, no qual avaliavam a importância da cozinha e do 

estabelecimento de superfícies de trabalho com o intuito de facilitar o movimento das donas 

de casa na realização das tarefas domésticas. Dessa forma, a mesa central da cozinha, por 

exemplo, era substituída por uma superfície de trabalho com tampas e gavetas na parte 

inferior. Nessas gavetas, que se abriam facilmente, deveriam ser armazenados os ingredientes 

para o preparo das refeições (SILVA, 2007).  

Já Christine Frederick, autora do livro “Household Engineering: Scientific 

Management in the Home” (1921), recomendava a relação dos princípios da produção industrial 

com a economia doméstica, de modo a diminuir os movimentos considerados “inúteis” 

praticados nas atividades domésticas. Sendo assim, essa autora buscava atingir a simplificação 

das tarefas a partir da economia de movimentos. Seus estudos visavam a uma “radical 

transformação da casa”, especialmente da cozinha, e apoiavam-se tanto no desenvolvimento de 

novos equipamentos, quanto nas pesquisas sobre a racionalização do trabalho doméstico. Em 

um dos estudos realizados por Frederick, a autora analisou os movimentos feitos para preparar 

e servir a comida e também os movimentos realizados para a limpeza da cozinha após a refeição. 

Nessa pesquisa, Frederick apontava a importância da disposição dos equipamentos para a 

realização eficaz das tarefas (SILVA, 2007). 

Vale ressaltar que a visão planejadora estudada por Beecher (1840) e Frederick (1912) 

passou a envolver todos os cômodos da casa. Todavia, Carvalho (2008, p. 247) nos lembra que 

“a cozinha foi o espaço que recebeu a maior parte das atenções daqueles preocupados com a 

eficiência e a economia de tempo no trabalho doméstico”. A autora considera que as 

modificações dentro da casa caminhavam no sentido da “aproximação, compactação e 

contiguidade”. Havia uma grande preocupação em diminuir as distâncias entre os locais de 

trabalho, além de poupar movimentos como abaixar, inclinar ou estender o corpo repetidas 

vezes, a fim de realizar uma tarefa. 

As pesquisas de Beecher (1840) e Frederick (1912), mesmo sendo realizadas em 

contextos e épocas diferentes, continuavam sendo relevantes nas práticas domésticas das donas 

de casa em meados do século XX. Segundo o manual “Minha Casa”, publicado em 1958, para 

que a casa ficasse bem organizada e desse a “verdadeira impressão de aconchego, de confôrto 
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e de bom gôsto” era necessário que a dona de casa agisse com “prudência” seguindo os 

requisitos de “economia, higiene e confôrto” (SERRANO, 1958, p. 112). Aliás, de acordo com 

tais prescrições, limpeza e arrumação deveriam caminhar juntas, visto que: 

 

casa bem arrumada terá que ser limpa. E a limpeza doméstica é quase uma ciência 

[...]. Tudo deve ser limpo de maneira mais simples e eficiente, evitando-se arranhar 

ou manchar as peças, tornando-as brilhantes e sem o aspecto de coisas velhas. É 

preciso saber limpar espelhos, vidros, portas, paredes, móveis, cristais, pratarias e até 

os próprios instrumentos destinados à limpeza [...]. Varre-se o assoalho envernizado 

com vassoura de pelo, havendo cuidado em não a levantar muito ao varrer, porquanto 

isso faria espalhar o cisco e agitaria a poeira [...]. Depois de varrido o assoalho, 

convém passar sôbre êle uma flanela e, em seguida, o escovão ou a enceradeira. Faz-

se, dessa foram, economia de cêra e o chão se conserva por muito mais tempo com 

bom aspecto (SERRANO, 1958, p. 119). 

 

Tais princípios de eficiência, racionalidade, economia e limpeza também estavam 

presentes nos ensinamentos ministrados às alunas de Economia Doméstica, conforme podemos 

visualizar no Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Conteúdos relacionados à eficiência e racionalidade nas atividades no lar. 

Conteúdos sobre eficiência e racionalidade 

Limpeza eficiente dos artefatos domésticos 

Limpeza dos ladrilhos e da sala de Economia Doméstica 

Como lavar vidros 

Limpeza dos azulejos, fogões e geladeira 

Uso do vassourão e enceradeira em toda a sala 

Como lavar os esfregões do chão 

Classificação e divisão correta das roupas de um lar 

Lavagem de roupas de brim, lã e seda 

As manchas e sua remoção 

Conceitos para não falharem as receitas 

Arte de comprar 

Arte de gastar 

Orçamento mensal familiar 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

De acordo com Úrsula, da turma de 1956, “a gente tinha que fazer, servir e limpar 

tudo. Não ia embora enquanto não deixasse tudo muito limpinho e organizado. A gente não 

podia deixar nada fora do lugar porque tinham outras turmas que usavam a cozinha”160. Elisa, 

colega de turma de Úrsula, também relembra as limpezas feitas na sala de aula ao final do 

dia: “Tinha que deixar tudo impecável! Disso eu lembro. Toda a parte da cozinha, os objetos 

e o chão. Tinha que deixar tudo limpinho e a professora ficava em cima da gente pra não 

desperdiçar nada também”161. 

                                                           
160 Entrevista realizada com Úrsula Gumm, da turma de 1956, e concedida à autora em 18 de dezembro de 2017. 
161 Entrevista realizada com Elisa Ayabe, da turma de 1956, e concedida à autora em 20 de dezembro de 2017. 
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Limpeza, inclusive, era um dos assuntos abordados na seção “Cantinho Feminino” do 

jornal “O Técnico”, publicado em novembro de 1962. Uma nota intitulada “Limpezinhas” 

explicava como limpar espelhos, roupas delicadas e lâmpadas elétricas: 

 

Limpar Espelhos: Espuma de sabão não é aconselhável para limpar espelhos pois 

estraga o aço. Use uma esponja umedecida com amônia e água. 

Roupas Delicadas: Para lavá-las use rodelas de limão postas em água morna. Tira as 

manchas e branqueia. 

Lâmpadas Elétricas: Limpam-se com pano úmido em água ou álcool, quase sêco, 

ficando elas no seu lugar162. 

 

No manual “Minha Casa”, Serrano (1958, p. 122) oferecia uma série de dicas sobre 

como limpar determinados objetos domésticos, também manuseados pelas alunas de Economia 

Doméstica da Escola Técnica de Curitiba: 

 

Louça: Lava-se com água morna, ou fria, e sabão. Não é conveniente usar sapólio nem 

tijolo, porque, no fim de algum tempo, riscam a louça. 

Porcelana: Nunca lave a porcelana fina com potassa; é bom lavá-la com água quente. 

Cristais: Limpam-se bem esfregando-os com água avinagrada. Esfregam-se, depois, 

com camurça. Os cristais manchados limpam-se com álcool, ou esfregando-se as 

manchas com cebola.  

Talheres: Os talheres de prata lavam-se com água quente e sabão, enxugando-se 

imediatamente e dando-se o polimento com uma flanela ou camurça. Os ornamentos 

dos cabos devem ser limpos com uma escovinha macia. 

Xícaras: As manchas nas xícaras retiram-se com um pouco de sal de cozinha 

húmido. Se as xícaras forem de porcelana, usa-se gesso branco pulverizado em vez 

de sal. 

Bules e jarros: Lavam-se com água e sabão, e uma escovinha própria. 

 

Sobre a divisão e racionalização das atividades na cozinha, Lucimar, da turma de 1964, 

explica que a professora preparava o cardápio e, durante a aula, “ela pegava tantas para lavar a 

louça, tantas pra cortar, tantas pra cozinhar. Depois, tantas pra servir a mesa e tantas pra sentar 

e ninguém queria ir porque daí vinha o diretor e umas pessoas importantes da escola”163.  

Na Figura 50, podemos visualizar algumas alunas executando diferentes tarefas 

durante a aula na cozinha. Dessa forma, enquanto no primeiro plano, uma estudante prepara 

uma salada sob o olhar atento da professora, no segundo plano, podemos observar duas alunas 

manuseando panelas sobre o fogão. As meninas trajam aventais e usam os cabelos curtos ou 

presos.  

 

 

                                                           
162 SIENKIEVICZ, Donizela. Limpezinhas. Cantinho Feminino. O Técnico, Curitiba, p. 7, nov. 1962. 
163 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 

2018. 
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Figura 50 – Atividades divididas entre as estudantes. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Mabel, da turma de 1963, explica que “era tudo certinho e sincronizado! Tinha tempo 

para fazer as atividades. O horário de determinada refeição era tal e você tinha que deixar pronto 

aquilo ali”164. Com relação às práticas de cozinhar, a ex-aluna enfatiza que, no momento do 

preparo de determinado prato, era importante “cuidar com o vento, cuidar com as medidas e 

tipos de ingredientes, mexer bem a massa, não mexer a massa exageradamente quando você for 

pôr o fermento, essas coisas assim. Era tudo organizado e eficiente para sair bem o resultado”165. 

Sendo assim, as estudantes aprendiam a aproveitar e controlar melhor o tempo por meio da 

execução correta de movimentos nas atividades realizadas durante a aula. 

De acordo com a professora Maria Amélia, havia uma grande preocupação com o uso 

e o desperdício de alimentos na instituição. Desse modo, antes de preparar as refeições, as 

estudantes verificavam os mantimentos disponíveis na escola e o que era necessário comprar: 

“tinha um armário onde ficavam as coisas que sobravam como farinha, açúcar, etc. e tal. Então, 

as meninas chegavam e iam direto no armário para ver o que havia de necessidade de comprar. 

Havia a preocupação de cuidar para não se jogar nada fora”166. Com relação ao comentário da 

docente, torna-se pertinente salientar que entre os conteúdos ministrados nas aulas de Economia 

Doméstica estavam noções sobre “orçamento familiar”, a “arte de comprar” e a “arte de gastar”.  

                                                           
164 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
165 Idem. 
166 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. 
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No manual “Minha Casa”, Serrano (1958, p. 127) explica que as donas de casa 

deveriam dispensar cuidados especiais às atividades realizadas na cozinha tendo em vista a 

racionalização e eficiência em suas tarefas. Entre as sugestões para a melhoria no desempenho 

das atividades realizadas na cozinha estavam: “fiscalizar a arrumação dos armários, a limpeza 

dos vasilhames, dos panos de faxina, do fogão e, principalmente, da higiene no preparo das 

refeições e da economia no gasto de combustível e no aproveitamento das sobras de alimentos". 

Quando o assunto era economia, a autora enfatizava que “saber economizar e comprar é uma 

arte e é um conhecimento indispensável à dona de casa” (SERRANO, 1958, p. 157). No entanto, 

era imprescindível que a dona de casa conhecesse o orçamento familiar disponível afim de 

“controlar as despesas para que cada verba não seja excedida”. Desse modo, para simplificar a 

vida financeira da dona de casa, a autora recomendava o uso de um livro “Caixa”, no qual 

deveriam ser anotados diariamente todos os gastos, divididos por assunto. 

Vale ressaltar que, de acordo com Pinsky (2012, p. 497), uma das funções mais antigas 

da dona de casa é administrar as despesas cotidianas, adequando-as ao orçamento doméstico. 

Se o dinheiro não fosse o suficiente para suprir as necessidades da família, esperava-se que a 

dona de casa fizesse sacrifícios ou encontrasse fontes de renda alternativas como a lavagem de 

roupas para fora, por exemplo. A “boa dona de casa”, no entanto, não exigia do marido um 

padrão de vida maior do que aquele que ele podia lhe proporcionar. Sendo assim, ela deveria 

ser econômica e criativa ao pesquisar preços, controlar as despesas e não gastar além do 

necessário. Ser econômica significava também saber pechinchar questionando fornecedores e 

autoridades, e administrar bem o orçamento doméstico (PINSKY, 2012). 

De acordo com Elizabeth Bortolaia Silva (1998), o trabalho no lar está especialmente 

relacionado ao desenvolvimento de relações mais abrangentes na sociedade. A autora esclarece 

que a vida no lar é constituída de relações interpessoais e de trabalho. Porém, segundo Silva, 

quando nos reportamos ao lar, são principalmente os aspectos afetivos que invocamos. Isso 

porque no centro do trabalho doméstico encontra-se frequentemente a dona de casa, idealizada 

como responsável pelo “conforto, saúde e bem-estar de todos os membros do seu domicílio” 

(SILVA, 1998, p. 23). Tendo em vista tais questões, vale ressaltar que durante as práticas 

educativas de Economia Doméstica, as alunas também adquiriam noções de cuidado e saúde da 

família, conforme veremos a seguir. 

 

 

 

 



190 

   

4.1.6 Cuidar da família e do lar é o que importa 

 

 

Os afazeres domésticos, entre as décadas de 1940 e 1960, abrangiam uma série de 

práticas atribuídas às donas de casa que incluíam os cuidados com a casa, sua limpeza e 

organização, o preparo de refeições para a família, além dos cuidados com a saúde física e 

emocional do marido e dos filhos. Hollows (2008) argumenta que as atividades no lar podem 

ser entendidas como práticas que exigem um “cuidado integral”, resultado de uma extensa 

quantidade de trabalho feminino. Além disso, para essa autora, as práticas de cuidar tornaram-

se naturalizadas como atitudes que entrelaçam o carinho, a feminilidade e a maternidade. 

No Quadro 14, aparecem listados os conteúdos dos diários de classe relacionados às 

práticas de cuidado com a família e com o lar e estudados pelas alunas na prática educativa de 

Economia Doméstica. 

 

Quadro 14 – Conteúdos sobre cuidados e saúde da família e decoração no lar. 

Conteúdos sobre cuidados e  

saúde da família 

O lar. Papel da mulher no lar 

Puericultura: noções 

Puericultura: o recém-nascido 

Alimentação da criança. Aleitamento natural 

Puericultura: o quarto, o banho, sons e alimentação da criança 

Noções de saúde 

Explicação da digestão 

Enfermagem: socorros de emergência 

Enfermagem: mordeduras venenosas 

Mordeduras de cães, cabras e gatos. Quais os primeiros socorros 

Afogamento 

Conteúdos sobre decoração 
Molhar flores 

Arranjo e decoração do lar 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

Segundo comenta Hildegard, da turma de 1964, “lembro que a professora passava 

alguns conteúdos sobre puericultura, sobre como cuidar dos filhos e da saúde da família. Mas 

como não era nossa preocupação na época, não ficou muito gravado”167. Com relação às outras 

ex-alunas de Corte e Costura, ao serem questionadas sobre as aulas de puericultura e cuidados 

com a saúde da família, a maioria enfatizou que lembrava vagamente de conteúdos relacionados 

a essa temática. Dessa forma, mesmo sem a posse de registros fotográficos ou outros 

depoimentos que me ajudassem a compreender como aconteciam tais práticas nas aulas de 

                                                           
167 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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Economia Doméstica, acredito ser pertinente a problematização de alguns pontos relevantes 

sobre essas práticas citadas nos diários de classe. 

De acordo com os conteúdos apresentados no Quadro 9, percebemos que as estudantes 

recebiam ensinamentos que não se limitavam ao espaço da cozinha e da sala de jantar e que 

englobavam também práticas de cuidado com os membros da família, especialmente em relação 

ao cuidado com crianças. Conforme Louro e Meyer (1993, p. 50) explicam, em meados dos 

anos 1950, “a ideia de um aprendizado ‘natural’ do trato com bebês e crianças é substituída por 

regras científicas, por prescrições referentes à alimentação, higiene, vestuário, prevenção de 

doenças etc., que acabarão por constituir a puericultura”.  

No manual “Minha Casa”, Serrano (1958, p. 318) explica que a puericultura pode ser 

compreendida como “ciência e arte, visto que as regras e ditames aconselhados derivam da 

observação e da experiência de técnicos”. De acordo com essa autora, tais ensinamentos 

oportunizavam uma melhor criação dos/as filhos/as e a manutenção do casamento:  

 

A rotina, a preguiça de estudar ou de aplicar noções aprendidas e logo postas de lado, 

a falta de instrução e a meia-ciência adquirida na leitura de bulas de remédios e 

almanaques, constituem verdadeira praga, das mais danosas na criação dos filhos. A 

môça que ficou noiva tem obrigação de seguir um curso de puericultura e sempre 

continuar aperfeiçoando os seus conhecimentos (SERRANO, 1958, p. 318). 

 

Ainda sobre os conhecimentos em puericultura, Serrano (1958, p. 321) argumenta a 

importância que tal ciência tinha na vida familiar, visto que a futura mãe necessitava aprender, 

por exemplo, que “o ambiente, a atmosfera do aposento e da casa têm importância 

extraordinária sôbre o apetite da criança”. Ademais, era “necessário deixar a criança comer em 

sossêgo, tranqüilamente, durante meia hora ou mais, de preferência em sala isolada, assistida 

pela mãe, sem repreensões, ou críticas ou caçoadas” (SERRANO, 1958, p. 319). Ao apontar 

essas entre outras questões relacionadas ao cuidado e à educação dos/as filhos/as, a autora 

conclui que “é absolutamente indispensável que a mãe estude seriamente puericultura e que 

acompanhe a evolução da ciência enquanto tiver filhos para educar” (SERRANO, 1958, p. 320). 

Vale ressaltar, no entanto, que a atenção e os cuidados das donas de casas não deveriam 

se restringir apenas aos/às filhos/as. Assim, “um dos deveres da dona de casa é saber cuidar dos 

doentes” por meio da adoção de “ligeiras regras” como arejar e limpar bem o quarto da pessoa 

enferma, preparar e servir refeições de acordo com as prescrições médicas, ministrar remédios 

com pontualidade, entre outras medidas (SERRANO, 1958). 

Nos diários de classe de Economia Doméstica, outro ponto abordado dizia respeito aos 

conhecimentos em enfermagem e primeiros socorros. No manual doméstico “Minha Casa”, 
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Serrano (1958) oferecia várias dicas e recomendações nomeadas de “socorros de emergência” 

para os seguintes problemas de saúde: traumatismo, hemorragias, insolação, queimaduras, 

asfixias, intoxicações, luxações e fraturas, moléstias contagiosas e hidrofobia ou raiva. Segundo 

a autora, era importante “chamar a atenção da leitora para a necessidade das donas de casa e 

mães de família seguirem um curso de enfermagem e livros que poderá consultar para agir em 

casos de emergência até a chegada do médico” (SERRANO, 1958, p. 309). 

Com relação às “mordeduras”, citadas nos diários de classe de Economia Doméstica, 

o manual de Serrano (1958, p. 309) explicava que “no caso de mordedura de animal danado 

(cachorro, gato, cavalo, etc.), só é eficiente o tratamento pelo sôro anti-rábico”. Porém, antes 

de encaminhar a pessoa que sofreu a “mordedura” ao médico, a dona de casa deveria fazer a 

higiene e assepsia do local afetado (SERRANO, 1958). 

Outro tema recorrente nos diários de classe dizia respeito ao arranjo e decoração do lar. 

Cabe comentar que, segundo os manuais domésticos, livros e revistas direcionadas para o público 

feminino, além dos cuidados com a saúde e o bem-estar da família, a dona de casa era responsável 

pela organização, ornamentação e embelezamento da casa. Marize Malta (2011, p. 25) explica 

que “a natureza da decoração de interiores é dinâmica; os objetos que a definem estão em 

constante movimento e mudança, fazendo com que as leituras dos interiores e das identidades 

que eles representam nunca possam ser estáveis”. Para essa autora, “a decoração doméstica 

implica convivência de diferentes sujeitos com sua materialidade, cada qual com seu tempo de 

vida, seu tempo de olhar, seu tempo de relacionar com as coisas” (MALTA, 2011, p. 25). 

Conforme Carvalho (2008, p. 283) esclarece, o embelezamento da casa é uma forma 

específica de conforto visual, entendido como uma “organização de elementos materiais cujo 

resultado de conjunto, apreendido pela visão, realiza necessidades de natureza simbólica 

responsáveis por sensações de bem-estar”. De acordo com essa autora, a decoração corporifica 

uma ideia de bem-estar e envolve um conjunto de objetos articulados. A visão, por sua vez, 

serve como um dos meios mais adequados para oferecer ao/à usuário/a do ambiente esse efeito 

de conjunto, que deverá gerar instantaneamente uma sensação de empatia com o espaço e 

proporcionar diferentes formas de interação sensório-motora. Assim, da mesma forma que a 

“fruição visual transporta o homem para longe do campo de batalha que é a vida cotidiana fora 

de casa, ela pressupõe uma casa onde todas as atividades necessárias para o seu bom 

funcionamento estão sendo cotidianamente cumpridas” (CARVALHO, 2008, p. 289). Desse 

modo, uma casa limpa e ordenada significava mais um ciclo de trabalho doméstico cumprido, 

apagando os vestígios da ação humana e, consequentemente, do uso dos objetos da casa. Para 

Carvalho (2008, p. 289): 
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O conforto tem uma conformação visual, aqui explicitada na própria expressão 

“aspecto de conforto”, o que nos remete ao conceito de “efeito”. Esta vinculação entre 

trabalho doméstico (ordem e limpeza) e estética visual (“disposição agradável à 

vista”, “mesa bem arranjada”, “aspecto de conforto”) fornece indícios de que a noção 

de conforto hierarquiza o bem-estar a partir da fruição visual que, no entanto, só é 

possível se estão garantidas as demais formas de conforto sensível. 

 

A sala de Economia Doméstica foi idealizada e decorada pela professora Maria Amélia 

Pinto. As estudantes, por sua vez, eram orientadas pela docente a deixar esse espaço limpo, 

organizado e ornamentado. Na Figura 51, podemos observar os fundos da sala de Economia 

Doméstica. No primeiro plano, aparecem o diretor – na ponta da mesa e de costas – e seus 

convidados degustando o almoço preparado pelas estudantes. Aos fundos, aparecem as janelas 

decoradas com cortinas, cuja estampa é florida. Também é possível observarmos, à esquerda, 

parte da meia parede de lambri que separava a sala de jantar da cozinha. Sobre essa meia parede, 

encontram-se alguns vasos com flores, possivelmente, os vasos que as alunas deveriam regar 

durante as aulas, segundo os diários de classe. Atrás da parede de lambri, ainda aparece, em 

terceiro plano, a professora Maria Amélia. 

 

Figura 51 – Espaço dos fundos da sala de Economia Doméstica. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Conforme Carvalho (2008) nos lembra, se os móveis da sala de jantar – caracterizados 

por objetos como lambris de madeira escura e estantes com prateleiras – faziam referência ao 

espaço masculino na casa, os objetos decorativos – como cortinas estampadas, arranjos florais 

e qualquer forma de miudezas – demarcavam a presença e o cuidado feminino com o lar. Dessa 
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forma, “a presença feminina está em cada objeto da casa, não apenas na manutenção, mas no 

arranjo dos objetos no espaço e nas matérias-primas escolhidas” (CARVALHO, 2008, p. 105). 

Na Figura 52, podemos observar uma das poltronas que faziam parte da decoração da 

sala de estar, logo na entrada da sala de Economia Doméstica. Assim como as cortinas, as 

poltronas também apresentavam estampas floridas. Segundo Carvalho (2008), a presença de 

poltronas no ambiente doméstico, especialmente no início do século XX, demarcava a 

territorialidade masculina na casa. Isto, porque o marido era quem geralmente ocupava a 

poltrona, sinal de “sua individualidade, reforçada ainda pelo exercício de uma atividade do seu 

interesse e que remete ao ambiente externo da casa – a leitura do jornal”. A esposa, por sua vez, 

exercia no sofá a sua função mediadora ao compartilhar com os filhos o móvel e alguma leitura 

ou atividade que pudesse lhes interessar. Logo, se a poltrona era um símbolo de individualidade 

física e, portanto, social, “o sofá convida ao contato, à comunicação, expressa laços de amizade 

e de intimidade” (CARVALHO, 2008, p. 202). 

 

Figura 52 – Poltrona e cortinas estampadas. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Por fim, cabe comentar que a “seção de Economia Doméstica” – maneira pela qual a 

professora Maria Amélia se referia ao espaço por ela criado – era conhecida e respeitada por 

dirigentes de outras instituições escolares curitibanas direcionadas à formação de meninas. 

Sendo assim, logo após se aposentar168, a docente relembra:  

 

                                                           
168 Como a professora Maria Amélia se aposentou em 1968 e o curso de Corte e Costura permaneceu em vigor 

com sua última turma até 1969, quem ministrou as aulas de Economia Doméstica no último ano foi a professora 

Nair, conforme revelam os documentos dispostos no Arquivo Geral da instituição.  
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quando eu sai da Escola Técnica, duas freiras me procuraram e perguntaram se eu não 

queria lecionar pra elas. Agradeci muito, mas não aceitei. Passado um tempo, veio um 

professor do Lins de Vasconcelos perguntando se eu não queria assumir uma seção 

lá, que pagavam o dobro. Mas também não aceitei. Eu era da Escola Técnica! Porque 

tinha fama a minha seção, sabe? As meninas eram uma coisinha! Pareciam donas de 

casa mesmo. Você tinha que ver! E ninguém se metia na minha seção. Tinham muita 

confiança em mim e no meu trabalho. Eu adorava aquilo lá!169 

 

Sobre as recordações da professora, torna-se pertinente nos atentarmos para duas 

questões comentadas: a opção por ser docente apenas da Escola Técnica de Curitiba e a 

confiança atribuída ao trabalho por ela desempenhado na instituição. Segundo o antropólogo 

francês Jöel Candau (2012, p. 10), “memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas”. 

Assim, memória e identidade se conjugam, se nutrem mutuamente e se apoiam uma na outra 

para produzir uma trajetória de vida. Conforme Candau (2012) explica, a memória precede 

a identidade, visto que esta não é mais do que uma representação ou estado adquirido, 

enquanto a memória é uma qualidade presente desde o nascimento do ser humano. Para esse 

autor, “não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca memorial é sempre 

acompanhada de um sentimento de identidade, pelo menos individualmente” (CANDAU, 

2012, p. 19). Além disso, Candau (2012, p. 158) salienta que “a memória e a identidade se 

concentram em lugares, e em ‘lugares privilegiados’, quase sempre com um nome, e que se 

constituem como referências perenes percebidas como um desafio ao tempo”. Logo, 

podemos inferir que a Escola Técnica, para a professora de Economia Doméstica, foi um 

lugar repleto de história e memória, no qual ela se reconhecia como sujeito. Já com relação 

à “confiança” depositada pelo diretor no trabalho realizado por Maria Amélia, podemos 

perceber na fala da narradora que esse era um dos fatores motivadores na realização de seu 

ofício. Bosi (2015, p. 480) explica que todo e qualquer trabalho, seja ele manual ou verbal, 

acaba se incorporando na sensibilidade do/a trabalhador/a que, “ao recorda-lo na velhice, 

investirá na sua arte uma carga de significação e de valor talvez mais forte do que a atribuída 

no tempo da ação”. 

Na Figura 53, professores/as e convidados/as visitam as instalações da disciplina de 

Economia Doméstica durante as comemorações que marcaram os cinquenta anos da instituição, 

em 1959. Em primeiro plano, é possível observar a meia parede de lambri que separava a 

cozinha da sala de jantar. A maioria dos/as convidados/as transita e observa o espaço e os 

artefatos domésticos dispostos na cozinha.  

 

 

                                                           
169 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. 
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Figura 53 – Professores/as e convidados/as visitam o espaço de Economia Doméstica. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

A prática educativa de Economia Doméstica objetivava, especialmente, preparar 

futuras “donas de casa exemplares” por meio do ensino e reforço de concepções tradicionais de 

feminilidades como os cuidados com o lar e com o conforto, a saúde e o bem-estar da família. 

Contudo, em paralelo, as estudantes também aprendiam práticas atreladas à domesticidade nas 

disciplinas denominadas “cultura técnica”. Este é o assunto do próximo capítulo.  
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5 ENTRE AGULHAS, DESENHOS E OUTRAS HABILIDADES: O ENSINO DE 

“CULTURA TÉCNICA” NO CURSO DE CORTE E COSTURA 

 

 

“As professoras comentavam que os conhecimentos  

em bordado, por exemplo, eram pra gente fazer o  

nosso próprio enxoval. E claro, se precisasse, a gente  

podia também ganhar um dinheirinho fazendo bordado  

e costura. Mas os conhecimentos eram pra vida.  

Era utilidade. Utilidade, logicamente, conjugada  

com beleza, capricho e disciplina”. 

 (Mabel França Balmant, aluna de 1963-66) 

 

 

O currículo dos cursos ginasiais industriais contava, na Escola Técnica de Curitiba, 

com disciplinas denominadas “cultura técnica”. No curso de Corte e Costura, essas aulas 

abarcavam o ensino de Tecnologia e Prática de Costura e do Bordado, Artes Industriais e 

Desenho.  

As aulas de Tecnologia e Prática de Costura e Bordado eram ministradas duas vezes 

por semana entre aulas teóricas e práticas, sendo um dia dedicado ao ensino de Corte e Costura 

e outro aos conhecimentos de Bordado. Nas aulas teóricas, nomeadas de Tecnologia, as 

discentes aprendiam conteúdos relacionados, especialmente, à história e à origem dos materiais. 

Durante as aulas práticas, as alunas aprendiam a confeccionar roupas e peças de enxoval, 

indumentárias infantis e femininas, além de peças de uso decorativo para o lar. Também 

aprendiam a manusear as ferramentas e máquinas empregadas para essas práticas.  

A disciplina de Artes Industriais, criada a partir da década de 1960, visava oferecer 

conhecimentos em três áreas específicas, a saber: Tipografia, Cerâmica e Marcenaria. Com 

exceção das aulas de Tipografia, em que as estudantes aprendiam a manusear tipos para 

impressão, as oficinas de Cerâmica e de Marcenaria habilitavam as alunas na produção, 

sobretudo, de pequenos objetos de uso doméstico e decorativo. 

Por fim, o ensino de Desenho era obrigatório em todos os cursos da instituição e 

englobava conteúdos gerais sobre desenho técnico, composição de letras técnicas e 

ornamentais, além de desenho livre.   

É sobre o conjunto dessas disciplinas de “cultura técnica”, seus conhecimentos, 

práticas, usos e apropriações que discorro neste capítulo.    
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5.1 APRENDENDO A LIDAR COM AGULHAS, FIOS E TECIDOS: AS AULAS DE 

CORTE, COSTURA E BORDADO 

 

 

Na Escola Técnica de Curitiba, as aulas relacionadas à Costura e Bordado eram 

também nomeadas nos diários de classe de “Artes Femininas”. De acordo com Wanda 

Maleronka (2007, p. 46), o ensino dos trabalhos manuais de costura, entendidos como artes e 

ofícios femininos, compreendia os trabalhos de agulha aplicados nos exercícios de costurar e 

bordar. Tais aprendizados eram, especialmente até meados do século XX, valorizados no 

espaço doméstico, nas relações familiares, bem como nas instituições de ensino particulares e 

públicas que ministravam as primeiras letras para mulheres. 

Embora o ensino dos trabalhos de costura e bordado atravessasse vários segmentos da 

sociedade, seu significado e apropriação refletiam diferenças sociais. No decorrer do século 

XIX, nas camadas sociais mais elevadas, o aprendizado dessas práticas significava refinamento 

de gestos, aperfeiçoamento das prendas domésticas e respeitabilidade. Dessa forma, buscava-

se “incutir nas jovens o gosto pelos trabalhos de agulha para, aos poucos, leva-las a aprender 

finos bordados e noções de costura que se transformavam em passatempo e tinham o propósito 

de não as desviar das funções familiares e das competências femininas” (MALERONKA, 2007, 

p. 47). Contudo, quando empregado na educação de meninas pertencentes a estratos sociais 

mais modestos, o ensino de costura e bordado servia para capacita-las e desenvolver aptidões 

que garantissem um “trabalho honesto”, visto que essa “era das poucas opções que 

possibilitavam às mulheres conciliar os papéis femininos e os imperativos de subsistência” 

(MALERONKA, 2007, p. 48).  

 Cabe ressaltar que as artes e ofícios femininos podem ser compreendidos como um 

“conjunto de habilidades que requeriam adoção de gestos e expressões corporais, exigiam 

treinamento rigoroso da postura do corpo e do movimento das mãos e fixavam-se no objetivo 

de alcançar destreza, firmeza, agilidade e beleza” (MALERONKA, 2007, p. 46).  

Na Escola Técnica, as aulas eram divididas em 4 módulos: Tecnologia de Corte e 

Costura, Prática de Oficina de Corte e Costura, Tecnologia de Bordado e Prática de Oficina de 

Bordado. As aulas de Tecnologia eram aulas teóricas que abarcavam conteúdos sobre História, 

definições de materiais usados nas oficinas e explanações das etapas e técnicas de costura e 

bordado. 

Segundo os relatos de ex-alunas do curso, somente professoras mulheres ministravam 

as aulas de costura e bordado. Conforme relembra Alciony, aluna da primeira turma em 1943, 
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“eu tinha aula de costura com a professora Helena, mas logo ela saiu. E eu também tinha aula 

de bordado com as professoras Astra e a Alba. Então, no meu tempo, eu tive muito mais 

bordado. Porque logo no início ficamos sem professora de costura”170. Passados cerca de vinte 

anos, Mabel, da turma de 1963, comenta que as estudantes tinham aulas com quatro professoras: 

“de bordado, tínhamos aula com a Fanny e a Astra. Já as aulas de costura eram com a professora 

Amália e outra que não lembro o nome, mas era um doce de pessoa. Porque a Amália era braba 

e a Fanny e a Astra também eram brabas pra caramba, né?”171 

Sobre os comentários de Mabel acerca da postura rígida de algumas docentes, Louro 

(2004) explica que, especialmente a partir das primeiras décadas do século XX, as professoras 

buscavam manter a disciplina no ambiente escolar e exercer o controle de suas classes por meio 

da adoção de determinadas posturas que garantiriam sua autoridade: 

 

A mulher professora deveria ser disciplinadora de seus alunos e alunas e, para tanto, 

precisava ter disciplinado a si mesma. Seus gestos deveriam ser contidos, seu olhar 

precisaria impor autoridade. Ela precisaria ter controle de classe, considerado um 

indicador de eficiência ou de sucesso na função docente até nossos dias. Quando os 

regulamentos das antigas escolas proibiam professoras e professores de conversar 

com seus alunos e alunas nos intervalos das aulas, ou tratar de assunto alheio à 

disciplina, eles estavam normatizando as relações e constituindo limites para 

aproximações entre essas pessoas. Para que uma mulher exercesse autoridade ela 

precisaria, então, respeitar esses limites e ter uma performance de autoridade, o que 

pressupõe distância (grifos no original) (LOURO, 2004, p. 385). 

 

As instalações das oficinas de Prática de Costura e Bordado localizavam-se na esquina 

da instituição, entre as ruas Desembargador Westphalen e Avenida Silva Jardim. A Figura 54, 

apresenta o desenho da planta baixa172 das salas de costura e de bordado. De acordo com as 

especificações da planta baixa, antes das salas de costura e bordado havia um corredor onde 

localizavam-se os consultórios médico e odontológico da instituição. Segundo relatos de ex-

alunas, havia duas salas de costura, uma sala de bordado e um depósito onde ficavam 

armazenados os materiais utilizados durante as aulas. Elisa, da turma de 1956, explica que 

“tinham duas salas de costura e uma sala de bordado. A sala menor de costura tinha três portas: 

a porta de entrada, outra porta que era conjugada com a sala de bordado e outra que dava pra 

um depósito”173. 

                                                           
170 Entrevista realizada com Alciony Smaniotto, da turma de 1943, e concedida à autora em 11 de outubro de 2016. 
171 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
172 Essa planta baixa foi desenhada pela autora a partir das memórias relatadas por ex-alunas e da observação do 

espaço, atualmente. A contribuição de Mabel França Balmant, da turma de 1963, foi fundamental para o desenho 

e detalhamento da planta baixa. Atualmente, este espaço é ocupado pela Gráfica da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Vale ressaltar que, passados mais de 75 anos desde a criação do curso de Corte e Costura, a 

estrutura física nesta parte da instituição sofreu poucas mudanças. 
173 Entrevista realizada com Elisa Ayabe, da turma de 1956, e concedida à autora em 20 de dezembro de 2017. 
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Figura 54 – Planta baixa das salas de Costura e Bordado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Torna-se pertinente comentar que o planejamento e a organização das salas de aula da 

Escola Técnica de Curitiba seguia algumas diretrizes da Comissão Brasileiro-Americana de 

Ensino – CBAI174. Na apostila nomeada “Corte e Costura, Bordados e Rendas: Sugestões para 

planejamento e organização de Oficinas”, redigida por Nair Becker175 e publicada em 1953 pela 

CBAI, podem ser verificados os critérios de organização e uso dos espaços em sala de aula. A 

Figura 55 nos mostra a planta baixa de como deveriam ser organizadas as salas de aula, bem 

como a disposição do mobiliário das oficinas de Corte, Costura, Bordado e Rendas.   

 

                                                           
174 Conforme mencionado anteriormente, em meados da década de 1940 foi criada a Comissão Brasileiro-

Americana de Ensino – CBAI –, um órgão executor do programa de cooperação educacional estabelecido entre o 

Brasil e os Estados Unidos. A CBAI desenvolvia apostilas com o intuito de padronizar as oficinas e as atividades 

de ensino em todas as escolas técnicas brasileiras.  
175 Nair Becker, foi diretora e docente da renomada Escola Técnica Ernesto Dorneles, em Porto Alegre – RS. Em 

parceria com a CBAI, Nair Becker idealizou e organizou apostilas e materiais de Corte e Costura que passaram a 

ser utilizados em grande parte das Escolas Técnicas Brasileiras. Ver: LOURO, Guacira Lopes; MEYER, Dagmar. 

A escolarização do doméstico. A construção de uma Escola Técnica Feminina (1946-1970). Cadernos de 

Pesquisa. São Paulo, nov. 1993. n. 87, p. 45-57. 
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Figura 55 – Sugestão de organização das oficinas de Corte, Costura, Bordados e Rendas. 

 

Fonte: Apostila da CBAI (1953, p. 94). 

 

De acordo com os critérios de organização citados na apostila, “para desenvolver nos 

alunos hábitos de trabalho, dar disposição tal às instalações que reduza a um mínimo a 

movimentação necessária” (BECKER, 1953, p. 15). No caso das aulas do curso de Corte e 

Costura da Escola Técnica de Curitiba, as estudantes não tinham aulas de “Rendas” e nem uma 

oficina específica para “Corte”. No entanto, para poupar tempo na execução das tarefas, as salas 

de costura e bordado eram interligadas, conforme as diretrizes sugeridas na apostila da CBAI.   

Assim como acontecia nas aulas de Economia Doméstica, as turmas de Costura e 

Bordado também eram divididas em grupos menores com aulas em horários alternados para 

que todas as estudantes pudessem compreender as etapas e processos de trabalho, bem como 

manusear os equipamentos e materiais de costura e bordado. Mabel, da turma de 1963, tece os 

seguintes comentários sobre a divisão de turmas: 

 

Nossa turma era dividida: uma parte ficava em bordado e outras duas em costura. 

Dividia em três, né? A, B e C. Era assim [...]. A sala de costura tinha que ter mais 

espaço por causa das mesas pra desenhar e cortar os moldes das roupas. Nessa sala 

também tinham as máquinas de costura que ocupavam bastante espaço [...]. A sala de 

bordado ficava ligada a uma sala menor de costura porque nós tínhamos que fazer os 

acabamentos das toalhas bordadas nas máquinas de costura (Mabel França Balmant – 

turma de 1963, entrevista, novembro 2017). 

 

Vale ressaltar que os arranjos físicos dos espaços escolares estão, constantemente, 

informando e formando. Para Agustín Escolano Benito (1994, p. 100), “a arquitetura escolar é 

também, por si mesma um programa, uma espécie de discurso que constitui em sua 

materialidade um sistema de valores como a ordem, disciplina e vigilância”176. Sendo assim, 

                                                           
176 Tradução livre do original: “La arquitectura escolar es también por sí misma un programa, una especie de 

discurso que instituye en su materialidade un sistema de valores, como los de orden, disciplina y vigilância”. Ver: 

BENITO, Agustín Escolano. La arquitetura como programa. Espacio-escuela y curriculum. Historia de la 

Educación. Revista Interuniversitaria, n° 12/13, 1993-1994, p. 100. 
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tanto a arquitetura externa quanto os espaços escolares internos apresentam uma organização 

repleta de significados: os corredores e salas, a disposição e a ordem dos artefatos no espaço da 

sala de aula, quais práticas sociais devem ser aprendidas e incorporadas e por quem, em quais 

espaços escolares é permitido ou proibido o acesso, entre outras questões. No caso das meninas 

de Corte e Costura, essa parte física da instituição era frequentada somente pelas estudantes. 

Ieda, da turma de 1950, ao observar um registro fotográfico da esquina da Escola, tece o 

seguinte comentário: “Era aqui que tínhamos aula de costura e bordado. Aqui na esquininha. E 

do outro lado de lá, os rapazes tinham aulas. Lembro que tinha alfaiataria e outros cursos, mas 

era separado da gente”177. 

A seguir, busquei relacionar algumas práticas aprendidas e executadas pelas alunas, os 

artefatos utilizados durante as aulas de Costura e Bordado, bem como as vestimentas e materiais 

produzidos e que estavam atrelados à domesticidade.  

 

 

5.1.1 Para o exercício das Artes Femininas, é preciso conhecimentos em Tecnologia 

 

 

No livro “Tecnologia: Artes e Ofícios Femininos”, Maria Vitorina de Freitas178 (1948, 

p. 9) define tecnologia como “a ciência das artes e ofícios em geral. Tem por finalidade ilustrar 

o educando por um método racional, descrevendo, resumindo, traçando a história e a técnica 

das artes e ofícios, analisando seus processos”. De acordo com essa autora, os/as artífices, ao 

utilizarem ferramentas, instrumentos e matérias primas em seus ofícios, realizavam práticas que 

requeriam uma série de conhecimentos técnicos. Sendo assim, a tecnologia comtemplava as 

seguintes questões: 

 

a) dar a artistas e artífices conhecimentos práticos e teóricos relativos às profissões. 

b) conhecimentos completos de terminologia e nomenclatura, particulares a cada arte 

e ofício. 

c) proporcionar a artistas e artífices a aquisição de uma técnica eficiente em todos os 

e campos artísticos e industriais. 

d) estudo da matéria prima e demais materiais utilizados nos diversos trabalhos 

inerentes a cada arte ou ofício, saber distingui-los segundo suas propriedades, 

caracteres e aplicações adequadas. 

                                                           
177 Entrevista realizada com Ieda Kuhl de Oliveira, da turma de 1950, e concedida à autora em 16 de abril de 2018. 
178 Conforme explica Wanda Maleronka (2007), Maria Vitorina de Freitas foi professora por muitas décadas do 

Instituto Profissional Feminino e defensora da difusão dos ofícios manuais entre as camadas populares. Dessa 

forma, o livro “Tecnologia: Artes e Ofícios Femininos” abarca com precisão a pedagogia das artes e ofícios. Ver: 

FREITAS, Maria Vitorina de. Tecnologia: Artes e Ofícios Femininos. São Paulo: Linográfica: 1948.  
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e) história da origem, evolução artística e técnica dos diversos ramos das artes e 

ofícios, através dos tempos (FREITAS, 1948, p. 9). 

 

Considerando os pontos elencados por Freitas (1948), nas aulas de Tecnologia da 

Escola Técnica de Curitiba, as aspirantes a costureiras aprendiam conhecimentos teóricos que 

englobavam os seguintes assuntos: 1) história dos fios, fibras e tecidos; 2) tipos de pontos de 

costura e de bordado, suas respectivas histórias e usos; 3) explanações sobre a origem e uso dos 

artefatos manuseados nas oficinas; 4) uso e finalidade dos tecidos; entre outros temas 

pertinentes. No Quadro 15, é possível verificar alguns desses conteúdos ministrados nas aulas 

de Tecnologia de Costura e de Tecnologia de Bordado.  

 

Quadro 15 – Conteúdos ministrados nas aulas de Tecnologia de Costura e Tecnologia de Bordado. 

Conteúdos de Tecnologia de Costura 

Fiação no Brasil 

Fibras animais 

Fios de lã, seda e algodão 

Algodão no Brasil 

Composição da lã artificial e da lã animal 

Conhecimentos de tecidos 

Renascimento ou período artístico 

Histórico do dedal 

Origem da agulha 

Origem dos alfinetes 

Origem da tesoura 

Composição e fabricação da tesoura 

Histórico do traje 

Conhecer tabelas de medidas padronizadas 

Escolha de modêlos segundo a estatura da pessoa 

Escolha do tecido conforme a estação 

Curiosidades e caprichos das modas 

Conteúdos de Tecnologia de Bordado 

Origem da técnica do bordado 

O bordado através dos tempos 

Tipos de pontos 

Técnicas de bordado 

Nomenclatura e processos de execução de pontos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

A Figura 56 mostra duas páginas do caderno de Tecnologia de Bordado179 da estudante 

Hildegard, da turma de 1964. O caderno, referente ao 2º ano do curso, apresenta do lado direito 

a explicação do ponto de “Bainha Aberta”, sua forma de execução e possíveis aplicações. Já do 

lado esquerdo aparecem ilustrações de duas variações desse ponto de bordado. Segundo as 

anotações documentadas nesse material, o ponto nomeado de “Bainha Aberta”: 

                                                           
179 Além dos diários de classe, o único documento encontrado sobre as aulas de Tecnologia foi o caderno de 

Tecnologia de Bordado da narradora Hildegard. Por essa razão, esta seção apresenta maiores especificações e 

exemplos do módulo de Tecnologia de Bordado. 
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consta da junção de fios de um tecido previamente desfiados em diversas direções. 

Quanto à sua apresentação, pode ser: simples, dupla, desencontrada, combinada e 

trabalhada. A aplicação desse tipo de ponto pode ser em lingerie, roupinhas de criança, 

roupas de cama e mesa, vestido de linho, etc. Há também a bainha aberta chinesa, 

jenovesa e russa180. 

 

Figura 56 – Páginas do caderno de Tecnologia de Bordado. 

 
Fonte: Coleção Hildegard Rogalsky (2017). 

 

Sobre as especificações do ponto de “Bainha Aberta”, vale comentar que as aplicações 

sugeridas giravam em torno de roupas femininas e infantis ou peças decorativas para o lar. Em 

outro trecho do caderno, aparece a descrição do “Ponto de Sombra”. Além da discriminação 

técnica sobre como fazer o ponto, as aplicações recomendadas referem-se à produção de peças 

para enxoval de bebê: 

 

É muito usado para trabalho branco e de côr sôbre tecidos finos e transparentes como 

cambraia, organdi, etc. Desenha-se o motivo sôbre o avesso da fazenda e borda-se 

fazendo pontos cruzados, todos bem regulares com a mesma distância um do outro. 

Do lado direito da fazenda devem aparecer duas carreiras de pontos regulares. Durante 

o trabalho, deve-se segurar a fazenda bem esticada sôbre o dedo para não enrugar. 

Trabalhar da esquerda para a direita. As aplicações mais comuns são em enxovais para 

bebê como fraldinhas, cueiros, capas de berço, touquinhas, etc.  

 

No caderno de Tecnologia do 2º ano também aparecem a definição e o detalhamento 

dos seguintes pontos: ponto de matiz, ponto crivo, ponto de festão, ponto de pintura de agulha, 

bordados a branco, ponto cordonê, ponto aresta, bordados rendados, monogramas, bordado 

aberto ou inglês, bordado aplicado em tules de vestidos, tapeçaria de ponto de agulha e ponto 

filé. A Figura 57 apresenta outras páginas do caderno de Tecnologia de Bordado com descrições 

de pontos, aplicações recomendadas e desenhos ilustrativos.  

 

                                                           
180 Dados do caderno de Tecnologia de Bordado, de Hildegard Rogalsky, da turma de 1964. 
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Figura 57 – Páginas do caderno de Tecnologia de Bordado. 

 

Fonte: Coleção Hildegard Rogalsky (2017). 

 

Torna-se pertinente comentar que as aulas de Tecnologia, mesmo sendo consideradas 

importantes para a formação das estudantes, apresentavam uma carga horária menor do que as 

aulas Práticas de Oficina de Corte e Costura e de Bordado. Esse é o assunto das próximas 

seções. 

 

 

5.1.2 Gestos treinados garantem mãos habilidosas: as práticas de Bordado 

 

 

Entre os guardados antigos de família, ainda hoje é possível encontrarmos artefatos 

como paninhos bordados e peças produzidas por mãos femininas habilidosas de avós e bisavós 

e que, por algum motivo especial, foram guardadas e passadas de geração em geração. Segundo 

Marize Malta (2015, p. 1), os complexos pontos de agulha presentes nos artefatos têxteis 

reúnem heranças do passado, saberes e memórias, uma vez que: 

 

Singelas toalhas com rendinhas para enfeitar as mesas, toalhas de rosto em linho com 

as iniciais do nome bordadas ou intrincados pontos de crochê para modelarem relevos 

em almofadas são exemplos de peças que conviveram com várias gerações, deram 

suporte a sociabilidades, ampararam formas de comportamento, participaram na 

construção de identidades de gênero, auxiliaram a desenvolver um tipo de percepção 

visual, um gosto pelos detalhes e ornamentos. Estabeleceram uma forma de 

experiência com uma materialidade particular, própria do artefato têxtil, tão 

intimamente próximo ao corpo, ativando um sentido peculiarmente combinado em 

visual-têxtil-olfativo. 
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Todavia, conforme Malta (2015, p. 3) argumenta, as peças têxteis e, especialmente, os 

paninhos bordados, raramente são estudados ou suas análises e reflexões publicizadas. Segundo 

essa autora, talvez, justamente por serem denominados no diminutivo, os paninhos não tenham 

sido devidamente valorizados nos estudos históricos. Dessa forma, é provável que se estes 

artefatos “fossem identificados como tecidos ornamentados, fazendas domésticas ou objetos 

bordados, em vez de paninhos, pudessem ser encarados como uma arte têxtil, atraindo certo 

interesse estético e alcançando um lugar de dignidade na história” (MALTA, 2015, p. 10). Por 

outro lado, retirar o diminutivo ou evita-lo pode privar dos paninhos “toda sua carga 

sentimental, todo seu encanto com delicados e diminutos pontos de afeto, toda sua fantasia de 

detalhadas linhas sentimentais, todo o cuidado sensível que desvelavam com seus serviços” 

(MALTA, 2015, p. 10). Independente de como são denominados, esses objetos têxteis 

necessitam ser estudados, conhecidos e reconhecidos como documentos materiais que carregam 

consigo vivências, experiências, significados e memórias.  

De acordo com Malta (2015), os têxteis domésticos envolvem a produção de paninhos 

bordados, mas também de outros gêneros de têxteis, entre eles: os de revestimento e 

sobreposição, como cortinas, colchas e tapetes; os de serviço, como as roupas brancas e as 

alfaias; os ornamentais, como os quadros e outras peças decorativas bordadas. Cabe ressaltar 

que, no caso das aulas práticas de bordado da Escola Técnica de Curitiba, as estudantes 

aprendiam a confeccionar alguns tipos de têxteis domésticos. 

Segundo a professora Maria Vitorina de Freitas (1948, p. 469), especialista em 

modalidades e técnicas relacionadas a trabalhos entendidos como femininos nos anos 1940, as 

práticas de bordado requeriam das futuras bordadeiras determinadas “qualidades essenciais e 

indispensáveis à execução das tarefas com regularidade e método”. Sendo assim, para essa 

autora, uma “boa bordadeira” deveria agregar as seguintes características: 1) calma e paciência; 

2) boa memória visual e tátil; 3) vista perfeita para distinguir as formas e pequenas minucias de 

um trabalho; 4) ter criatividade e destreza em desenho para compor e produzir estilos e modelos 

(FREITAS, 1948). Ademais, era recomendado às iminentes bordadeiras:  

 

Um consciente aprendizado de desenho profissional, muito esforço de meditação, um 

mundo de bôa vontade, educação extremada das mãos, afim de que os dedos possam 

executar o que a imaginação idealisa [...]. Também devem possuir destreza e 

habilidades manuais, além da faculdade de saber distinguir pelo tato a qualidade, 

natureza, espessura, polimento e aspereza dos materiais com que trabalham [...]. É 

recomendado às bordadeiras a obtenção de hábitos de asseio, ordem e probidade, 

mesmo porque o trabalho mal feito avilta e amesquinha quem o assim pratica 

(FREITAS, 1948. P. 469). 
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As recomendações acima faziam parte do livro “Tecnologia: Artes e Ofícios 

Femininos”, escrito por Freitas em 1948 e tido como uma espécie de manual das docentes dos 

cursos industriais de Corte e Costura no Brasil181. Dessa forma, era provável que tais medidas 

e ensinamentos também se fizessem presentes nas aulas do curso de Corte e Costura da Escola 

Técnica de Curitiba, visto que parte considerável dos temas elencados nos diários de classe 

tinham associação com os conteúdos deste livro.  

As aulas Práticas de Oficina de Bordado eram ministradas em uma sala planejada 

especialmente para essas atividades. Mabel, da turma de 1963, relembra como era organizado 

esse espaço: “a sala de Bordado era menor que as salas de Costura. Tinham umas cinco ou seis 

mesinhas circulares com quatro cadeiras cada. E a gente ficava ali fazendo bordado naquelas 

mesinhas”182.  

 

Figura 58 – Alunas do curso industrial ginasial de Corte e Costura em 1953. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

A figura 58 apresenta parte da Oficina de Bordado no ano de 1953. Na imagem, 

podemos observar algumas estudantes em pé, enquanto uma das docentes aparece sentada 

                                                           
181 De acordo com Wanda Maleronka (2007), Maria Vitorina de Freitas foi uma das vozes mais eloquentes sobre 

o assunto, descrevendo com precisão a pedagogia das artes e ofícios femininos. Ver: FREITAS, Maria Vitorina 

de. Tecnologia: Artes e Ofícios Femininos. São Paulo: Linográfica: 1948.  
182 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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próxima a uma das mesas circulares onde as alunas realizavam os trabalhos de bordado183. 

Vale ressaltar que o planejamento arquitetônico das oficinas, bem como a disposição de 

móveis e equipamentos de trabalho, seguia critérios propostos pela Comissão Brasileiro-

Americana de Educação Industrial, que privilegiava os seguintes requisitos na organização 

dos espaços escolares: a) frequência do uso da oficina e de seus equipamentos; b) facilidade 

de manejo do material; c) facilidade de visualização das professoras para melhor controle 

da turma; d) maior aproveitamento da luz natural; e) sequência das operações realizadas. 

Além disso, de acordo com as especificações da CBAI, o uso de mesas circulares – como 

era o caso da Oficina de Bordado na Escola Técnica de Curitiba – era recomendado quando 

não houvesse possibilidade de cada aluna possuir o instrumental e utensílios individuais, 

sendo necessário o uso compartilhado destes artefatos durante as aulas práticas (BECKER, 

1953).   

O programa das aulas Práticas de Bordado contava com os seguintes conteúdos: 1) 

aprendizado do instrumental necessário para a execução das práticas de bordado; 2) ensino de 

variados tipos e pontos de bordado; 3) aplicação de bordados em indumentárias e em outras 

espécies de materiais como toalhas de mesa, capas para bujão de gás e demais adornos para a 

casa184. O Quadro 16 apresenta especificações e ilustrações dos principais instrumentos 

utilizados durante essas aulas.  

 

Quadro 16 – Instrumental usado nas Práticas de Oficina de Bordado. 

Agulheiro É um pequeno tubo feito de materiais diversos, fechado 

numa das extremidades, tendo adaptado à outra uma 

tampa de metal. É muito útil, pois protege as agulhas 

contra a umidade do ar, como também impede que se 

percam, como acontece quando espetados no alfineteiro.  

Alfineteiro Utensílio de confecção simples e de grande utilidade, 

mantém os alfinêtes de maneira a facilitar o seu uso, 

impedindo que se percam. 

 

Bastidor ajustável Esses bastidores são apoiados sôbre cavaletes, 

permitindo o trabalho de várias pessoas na mesma peça e 

ao mesmo tempo. 

 

                                                           
183 Esse registro fotográfico foi analisado em maior profundidade na Figura 23, localizada na página 118. 
184 Informações obtidas pela autora em pesquisa realizada nos diários de classe no Arquivo Geral da Instituição. 
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Bastidor redondo De origem chinesa, é próprio para trabalhos delicados. 

Ao empregar o bastidor, estende-se o tecido sôbre o aro 

menor, de maneira que o desenho fique bem no centro 

para não dificultar o manejo da agulha. Em seguida, 

ajusta-se o aro maior sôbre o tecido, impressando-o 

esticado sôbre o menor. 

 

Compasso Instrumento que serve para traçar linhas curvas ou 

desenhos de riscos para bordados. 
 

Dedal É usado no dedo médio da mão direita que fica, assim, 

protegido do fundo da agulha. 

 

Dedeira Uma variação do dedal. Tem as extremidades abertas, 

por onde se enfia o indicador da mão esquerda, 

protegendo-o com as picadas da agulha na execução de 

trabalhos manuais, pois é sôbre êsse dedo que repousa o 

tecido. 

 

Fita métrica Mede geralmente 150 cm. Compreende uma fita 

encerada ou preparada quimicamente, milimetrada nas 

duas faces para facilitar o seu emprego.  

 

Furador Pequeno instrumento, indispensável no acabamento de 

ilhoses. Consiste de uma haste arredondada, com ponta 

aguda, para perfurar o tecido. 

 

Régua de 30 cm 

(chata) 

Tem sua utilidade na demarcação de medidas bem como 

no traçado de desenhos de linhas retas, quer em bordados 

como em costuras e rendas. 

 

Tesoura pequena 

com ponta reta 

De aço forjado, medindo de 10 a 12,5 cm. 

 

Tesoura pequena 

com ponta curva 

De aço forjado, medindo de 10 a 12,5 cm. Usada 

somente para bordados. 

 

Fonte: Apostila da CBAI (1953, p. 60-61). 

 

De acordo com as especificações do quadro acima, podemos inferir que os conteúdos 

ensinados às estudantes englobavam tanto a definição dos artefatos utilizados durante as aulas, 

seus formatos e aplicações, bem como as maneiras corretas de usá-los e adaptá-los ao corpo. 

Sendo assim, os exercícios cotidianos condicionavam as estudantes a práticas precisas que 

modelavam, marcavam e internalizavam gestos e comportamentos.  
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Conforme comentado anteriormente, Daniel Miller (2013) considera que as pessoas 

fazem as coisas assim como, na mesma medida, as coisas fazem as pessoas. Sendo assim, ao 

apropriar-nos de um objeto e das práticas a ele relacionadas estamos nos constituindo da mesma 

maneira que estamos constituindo o artefato. No caso das estudantes de Corte e Costura, ao 

incorporarem práticas, gestos e comportamentos associados ao uso de determinados artefatos 

de bordado e de costura, as alunas estavam também se constituindo como bordadeiras e 

costureiras capazes de realizar suas atividades com destreza, eficiência e racionalidade. Assim, 

partindo da ideia de que “os objetos nos fazem como parte do processo pelo qual os fazemos”, 

ocorre uma inter-relação entre sujeitos, artefatos e práticas (MILLER, 2013). 

Nos primeiros anos do curso de Corte e Costura da Escola Técnica de Curitiba, as 

estudantes recebiam uma remuneração em dinheiro pelas peças bordadas. Alciony, aluna da 

primeira turma do curso, relembra que: 

 

O bordado era muito interessante porque as professoras traziam aquelas toalhas de 

banquete, sabe? E cada menina pegava um canto para bordar. Essas toalhas eram 

encomendadas. Elas eram vendidas, mas não sei para quem. E a gente recebia, sabe? 

A gente aprendia cada ponto lindo! E a gente recebia pelos bordados que a gente fazia 

na Escola (Alciony Smaniotto – turma de 1943, entrevista, outubro 2016). 

 

Sobre os comentários tecidos pela ex-aluna, duas questões merecem ser 

problematizadas: a divisão de tarefas e sua remuneração. Segundo Maleronka (2007, p. 84), em 

meados do século XX, o ensino escolar de costura e bordado para mulheres incluía a divisão de 

tarefas e funções, “o que abria, por meio da aprendizagem, novas possibilidades de controle do 

tempo e da produção”. Outrossim, tais características estavam intrinsecamente atreladas aos 

ensinamentos seguidos e difundidos pelos manuais da CBAI, que primava pela eficiência e 

racionalidade no controle de tempo e nas atividades ensinadas e executadas nos cursos 

industriais.  

Com relação à remuneração das estudantes, cabe enfatizar que muitas instituições 

direcionadas para a educação feminina “executavam trabalhos de encomendas para clientes 

particulares com o propósito de cobrir parte das despesas das educandas” (MALERONKA, 

2007, p. 67). No caso da Escola Técnica de Curitiba, além de cobrir as possíveis despesas das 

oficinas de Corte e Costura, parte do lucro obtido com as encomendas ia para as alunas, 

servindo, provavelmente, como auxílio financeiro para suas famílias.  

Vale ressaltar que em maio de 1943, a Revista Labor publicou um anúncio de meia 

página sobre a “Secção de Corte, Costura e Bordado”, no qual divulgava seus trabalhos 

(FIGURA 59). Segundo o texto do anúncio, “confecciona-se roupas brancas, como pijamas, 
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vestidos de passeio, trajes a rigôr, etc. Especialidade em costumes e casacos para senhoras”. 

Como a publicação era direcionada para a comunidade interna da instituição, era possível que 

as encomendas de trabalhos fossem feitas e pagas, especialmente, por professores/as e 

funcionários/as da Escola. 

 

Figura 59 – Anúncio da “Secção de Corte, Costura e Bordado”. 

 

Fonte: Labor (1943). 

 

Todavia, ao que tudo indica, a remuneração financeira oferecida às estudantes em troca 

da execução de trabalhos de bordado aconteceu somente no início do curso. Ieda, da turma de 

1950, relata que durante os anos em que estudou na instituição, as alunas não recebiam ajuda 

financeira ou pagamento por trabalhos realizados. Mesmo assim, a divisão de tarefas continuava 

similar aos primeiros anos de vigência do curso, visto que cada aluna ficava responsável por 

uma parte, ponto ou etapa do trabalho: 

 

A professora Astra era uma bordadeira espetacular, né? Ela arrumava uns lençóis lindos 

de linho pra gente bordar. Daí, tinham várias etapas de bordado e cada uma pegava um 

tipo. Uma fazia só o richelieu, outra fazia só o crivo. Então, um mesmo lençol tinha 

vários tipos de ponto e cada menina ficava responsável por fazer e finalizar um tipo de 

bordado (Ieda Kuhl de Oliveira – turma de 1950, entrevista, abril 2018). 

 

Uma questão interessante comentada por outras narradoras entrevistadas foi o fato de 

produzirem peças, durante as aulas, para o enxoval da filha de Lauro Wilhelm, diretor da 
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instituição na época. De acordo com os relatos de Elisa, Otília e Úrsula, ambas estudantes da turma 

de 1956-59, durante um ano inteiro, as meninas dedicaram-se a bordar, copiosamente, lençóis, 

fronhas, toalhas, paninhos e outras peças que compunham o enxoval. Segundo relembra Úrsula:  

 

Bem na época, eu lembro que o diretor tinha uma filha. Ela era noiva e ia casar e nós 

que bordamos todo o enxoval dela. Eu sei que a gente teve que aprender crivo e um 

monte de coisas. Aquele ponto sobre ponto, ponto rococó, bordados com iniciais... 

Nossa! Quanta coisa! Enxoval chique, né? Então, era tudo de linho e bordado a mão: 

era lençol, fronha, toalha de mesa, paninhos e o que mais você puder imaginar. Todos 

aqueles tecidos maravilhosos. E a professora ficava em cima da gente explicando e 

acompanhando. E qualquer coisinha errada a gente tinha que desmanchar e fazer tudo 

de novo (Úrsula Gumm, entrevista, dezembro 2017). 

 

Sobre o relato acima acerca do enxoval produzido pelas alunas para a filha do diretor, 

uma questão merece ser problematizada: o trabalho não remunerado realizado pelas estudantes. 

Mesmo que fosse uma maneira de praticar os ensinamentos aprendidos, o fato de as meninas 

bordarem o enxoval sem receberem remuneração financeira consistia numa forma de 

apropriação do trabalho realizado pelas estudantes, além de ser uma maneira de agradar o 

diretor e, consequentemente, promover o trabalho das docentes, visto que a exigência era grande 

quanto ao desempenho nas atividades executadas e, consequentemente, na qualidade final do 

enxoval produzido.  

Um assunto recorrente na fala das narradoras entrevistadas diz respeito à perfeição e 

capricho exigidos nos trabalhos de bordado. Ivete, da turma de 1957, explica que “tinha que ser 

tudo muito bem feito. No bordado, principalmente, a parte de trás era tão importante quanto a 

parte da frente. Tinha que fazer tudo bem feito”185. Complementando as lembranças de Ivete, 

Mabel, da turma de 1963, ressalta que “uma coisa que as professoras falavam pra gente era que 

o importante do trabalho era o avesso. Ai meu Deus! E eu suava: minha mão suava e daí o fio 

ficava duro. Meu Deus do céu! E pra desmanchar aquilo lá, então?!”186 Sobre esse assunto, 

Freitas (1948) enfatiza que a “boa bordadeira” deveria possuir determinadas qualidades e 

características consideradas essenciais para bem desempenhar suas atividades. Logo, a 

bordadeira “deve orgulhar-se dos trabalhos que executa. Deve possuir gôsto e elegância de 

idéias. Não deve se satisfazer facilmente com o que produz, deve aspirar sempre melhorá-lo, 

sem se convencer de que atingiu à perfeição” (FREITAS, 1948, p. 468). 

                                                           
185 Entrevista realizada com Ivete Lília Rauen, da turma de 1957, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
186 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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De acordo com as lembranças de ex-alunas e com os diários de classe pesquisados, 

havia uma grande variedade de tipos de bordados e pontos ensinados durante as aulas, conforme 

podemos observar no Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Tipos de bordados e pontos nas Práticas de Oficina de Bordado.   

Tipos de bordados Tipos de pontos 

Bordado branco 

Bordado de baixo e alto relevo 

Bordado Richelieu 

Bordado Colbert 

Bordado Renascença 

Bordado aplicado sobre o tule 

Bordados rendados 

Bordado de fios metálicos 

Bordados em lantejoulas, palhetes e outros motivos 

Bordado de pérolas e vidrilhos 

Bordado de fita ou rococó 

Ponto caseado ou festão 

Ponto cordão ou cordonê (ilhós) 

Ponto de sombra 

Ponto de aresta 

Ponto de haste simples e duplo 

Ponto de nozinho e de margarida 

Ponto sobre a talagarça (ponto de cruz) 

Ponto de Gobelins ou tapeçaria de agulha 

Ponto corrente ou cadeia 

Ponto de haste 

Ponto raso para contornos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

Os bordados e pontos aprendidos eram aplicados, especialmente, em peças de enxoval 

de bebê, enxoval para casamento, vestuário infantil, vestuário feminino, além de toalhas de 

mesa e outras peças com função decorativa.  Lucimar, da turma de 1964, relata que “tinha muita 

coisa que a gente aprendia de enxoval. A parte de bordado era tudo enxoval. Eram fronhas, 

roupas de cama, toalhas de mesa, toalhas de banho. Tudo isso”187.  

 

Figura 60 – Toalhas bordadas188. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

                                                           
187 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
188 Essa imagem é um recorte do registro fotográfico da exposição do curso de Corte e Costura realizada em 1957. 

É possível verificar a análise da imagem completa na Figura 70, localizada na página 232. 
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Na Figura 60, aparecem dois conjuntos de toalhinhas de mesa bordadas189. As toalhas, 

em formato arredondado, apresentam diferentes tamanhos seguindo o mesmo estilo de bordado. 

Esse tipo de bordado era chamado de “bordado a branco”. Sobre esse tipo de bordado, a seção 

intitulada “Vocabulário Técnico Ilustrado de Corte e Costura” e publicada no boletim da CBAI 

em março de 1951, traz a seguinte definição de “bordados a branco”:  

 

Trabalho delicado que recebeu essa denominação – a branco – por ter sido executado 

sempre sôbre tecidos brancos com fio da mesma côr. Atualmente, esta espécie de 

bordado é também feita em cores devido a evolução da moda. Tem grande aplicação 

na indumentária feminina, infantil, bem como na roupa de mesa (BECKER, 1951, p. 

635).  

  

Com relação aos tipos de peças bordadas, Ieda, da turma de 1950, tece o seguinte 

comentário: “A gente fazia enxovais com monogramas. Era focado na produção de enxovais, 

roupa de cama, roupinha delicada de bebe com desenho bordado de bichinho. E a professora Astra 

bordava um pouco pra gente entender. E a gente tentava refazer o que ela ensinava”190. Sobre o 

aprendizado e uso de “monogramas”, uma publicação da CBAI de maio de 1951 traz a seguinte 

especificação:  

 

Monograma é a representação das iniciais de nomes para marcar ou ornamentar as 

peças de roupas. Apresentam os monogramas grandes variações no estilo, no tipo e 

na técnica. Quanto ao estilo podem ser: geométrico, oriental, futurista, etc. Quanto 

ao tipo: simples ou entrelaçados, nomes por extenso, etc. Quanto à técnica, 

compreende-se o ponto de bordado empregado na execução do trabalho (BECKER, 

1951, p. 677). 

 

Na Figura 61, aparecem três roupas infantis produzidas durante as aulas de práticas de 

bordado: uma camisinha de mangas compridas com aplicação de bordado na parte frontal, um 

vestido com aplicação de bordado em tiras verticais e outro vestido com aplicação de bordado 

floral na gola e nos bolsos. Conforme relembra Mabel, da turma de 1964, “nós fazíamos o 

vestido na costura e, depois, ele ia para o bordado pra gente fazer alguma aplicação ou um 

bordadinho na golinha. Eram flores bordadas e desenhos bem detalhados”191. 

 

 

                                                           
189 Essa imagem é um recorte do registro fotográfico de uma exposição do curso de Corte e Costura, realizada em 

1957. É possível verificar a análise da imagem completa na Figura 70, localizada na página 232. 
190 Entrevista realizada com Ieda Kuhl de Oliveira, da turma de 1950, e concedida à autora em 16 de abril de 

2018. 
191 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro 

de 2017. 
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Figura 61 – Roupas infantis com aplicação de bordado192. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Uma questão abordada por algumas narradoras diz respeito ao uso posterior dos 

conhecimentos e práticas de bordado. Segundo Alciony, da turma de 1943, os aprendizados 

recebidos durante o curso possibilitaram à ex-aluna bordar o seu próprio enxoval: 

 

[...] E você sabe que anos depois eu fiz esses bordados pro meu enxoval? Bordei meus 

lençóis usando o bordado rechilieu, o bordado sombra e o ponto crivo que era muito 

bonito porque ele era desfiado. Então, como posso dizer... eu usei os conhecimentos 

que tive na Escola Técnica pra fazer o meu enxoval (Alciony Smaniotto – turma de 

1943, entrevista, outubro 2016). 

 

No manual “Minha Casa”, Isabel de Almeida Serrano (1958) ressaltava a importância 

do aprendizado para mulheres, desde a infância, de práticas relacionadas à costura e bordado e 

que garantiriam “qualidades de mulher casada”, visto que “a môça que se habituou a trabalhar 

desde a infância encontrará sempre tempo para bordar um lencinho ou uma blusa, mesmo 

sobrecarregada com estudos e quefazeres” (SERRANO, 1958, p. 183). Corroborando os 

argumentos dessa autora sobre os ensinamentos de práticas relacionadas a trabalhos manuais 

para as mulheres, Maleronka (2007, p. 209) explica que: 

 

Dentre os afazeres femininos que ocupavam espaço e tempo significativos na vida das 

mulheres, ressaltava-se a preparação do enxoval. Associados ao domínio dos 

trabalhos manuais de agulha, tais afazeres se alicerçaram na tradição cultural feminina 

[...]. O aprendizado nos trabalhos de agulha marcava a vida das meninas, quando, já 

nos estágios mais precoces de crescimento, eram orientadas a se dedicar com afinco 

a essa atividade, que frequentemente as remetia à execução de algumas peças do 

enxoval. Desde os primeiros movimentos e pontos, as jovens eram induzidas a 

penetrar no universo familiar que deveriam compreender e dominar. 

  

                                                           
192 Essas imagens são recortes de registros fotográficos de duas exposições do curso de Corte e Costura realizadas, 

respectivamente, em 1957 e 1959. É possível verificar a análise das imagens completas na Figura 70, localizada 

na página 232, e na Figura 74, localizada na página 239. 
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Conforme esclarece Maleronka (2007, p. 210), as peças de enxoval incluíam roupas 

de cama e mesa e roupas de uso pessoal bordadas “em variados pontos, desde os mais simples 

até os mais complicados e trabalhosos, aplicados em toalhas, lençóis, guardanapos, centros de 

mesa, o que revelava extrema sofisticação”. Além disso, a confecção de um enxoval completo 

significava um grande investimento econômico, visto que as peças exigiam o feitio em materiais 

mais finos e requintados. Dessa forma, as estudantes, ao receberem conhecimentos de bordado, 

cujas aplicações estavam especialmente direcionadas para a confecção de enxovais de 

casamento ou para bebês, adquiriam habilidades manuais que as capacitavam para a produção 

de seus próprios enxovais e artigos para casa. Sobre esse assunto, Maleronka (2007, p. 214) 

salienta que “nos meios populares eram utilizados o cretone e o morim, fazendas mais baratas, 

feitas com algodão e que, quando confeccionadas com cuidado e bom gosto, conferiam uma 

boa apresentação às peças do enxoval, muitas vezes uma perfeita arte”. 

Ainda sobre a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, Mabel, da 

turma de 1963, comenta que as professoras enfatizavam que os conteúdos aprendidos poderiam 

servir “pra gente fazer o nosso próprio enxoval. E claro, se precisasse, a gente podia também 

ganhar um dinheirinho fazendo bordado e costura. Mas os conhecimentos eram pra vida. Era 

utilidade. Utilidade, logicamente, conjugada com beleza, capricho e disciplina, né?”193. 

Complementando seu relato sobre as aulas práticas de bordado na escola, Mabel relembra que 

“eu tenho o bastidor de bordado até hoje. Lembro dos pontos de bordado branco. Coisa mais 

linda. A gente fazia bordado em toalhas brancas, lençol de casal, fronha e sobre-lençol. Às 

vezes, levava um semestre para fazer. Tudo branquinho e engomadinho”194. 

De acordo com os conteúdos presentes nos diários de classe, bem como as lembranças 

de ex-alunas, a aplicação dos aprendizados de bordado estava, especialmente, atrelada ao 

espaço doméstico. Isto, porque as peças produzidas compreendiam a execução de bordados em: 

materiais para decoração da sala de jantar como conjuntos de toalhas de mesa; enxovais para 

casamento, que incluíam o bordado de fronhas, lençóis, sobre-lençóis, toalhas de banho e de 

rosto; enxovais para bebês com o bordado em roupinhas, toucas, babadores e peças para berço; 

vestidos femininos e infantis com aplicação de detalhes florais ou acabamentos; entre outras 

possibilidades. Se as práticas de bordado estavam, sobretudo, circunscritas ao ambiente 

doméstico, muitos dos aprendizados relacionados à corte e costura também seguiam o mesmo 

viés. Esse é o assunto da próxima seção.  

 

                                                           
193 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
194 Idem. 
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5.1.3 Trabalhos precisos garantem peças perfeitas: as práticas de Corte e Costura 

 

 

De acordo com Maria Vitorina de Freitas (1948, p. 303), professora especialista em 

trabalhos e ofícios compreendidos como femininos nos anos 1940, “a boa costureira é aquela 

que, através de um aprendizado inteligente, adquiriu golpe de vista, ordem, asseio, destreza e 

agilidade nos dedos”. Segundo essa autora, a “boa costureira” deveria também possuir 

conhecimentos em desenho e geometria a fim de traçar perfeitamente os moldes, cortar 

adequadamente os tecidos e criar novos modelos. Ademais, era importante que fossem 

seguidas à risca as seguintes etapas nas atividades realizadas: “exata tomada das medidas, 

execução dos moldes, córte do tecido, armação, união das diversas partes componentes da 

peça, prova, consertos, costura, acabamento, retoques e aprontamento final” (FREITAS, 

1948, p. 303). 

Na Escola Técnica de Curitiba, o programa das aulas Práticas de Corte e Costura 

abarcava os seguintes conteúdos: 1) aprendizado do instrumental necessário para a execução 

do traçado de moldes, corte e costura; 2) matérias-primas, aviamentos e enfeites para costura; 

3) tabelas de medidas padronizadas; 4) traçado, corte e costura de indumentárias femininas e 

infantis, bem como de outras espécies de materiais têxteis domésticos195; 5) uso da máquina de 

costura e do ferro de engomar. Alguns instrumentos como agulheiro, alfineteiro, compasso, 

dedal, dedeira, fita métrica, furador, régua de 30 cm e tesoura pequena com ponta reta eram 

utilizados tanto nas aulas práticas de bordado196 quando nas aulas de corte e costura. O Quadro 

18 apresenta especificações e ilustrações dos principais instrumentos utilizados nas aulas de 

corte e costura. 

 

Quadro 18 – Instrumental usado nas Práticas de Oficina de Costura. 

Agulha 

especial para 

enfiar elástico 

Bem maior que a agulha para coser, tem 

a ponta ligeiramente arredonda ou 

achatada e conta com dois orifícios, dos 

quais um é alongado e o outro 

arredondado, destinados respectivamente 

a fita ou cadarços e a elásticos roliços. 

 

                                                           
195 Informações obtidas pela autora em pesquisa realizada nos diários de classe no Arquivo Geral da Instituição. 
196 Como esses instrumentos já foram detalhados nas páginas anteriores relacionadas às práticas de bordado, optei 

por não repetir a descrição de tais artefatos. Ver páginas 209 e 210. 
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Caixa de 

acessórios da 

máquina de 

costura 

Contém acessórios e instrumentos 

indispensáveis ao seu funcionamento e 

conservação, como: almotolia, bobinas, 

chave de parafuso, coleção de 

calcadores, pincel sêco, estilete, pinça. 

 

Costureiro Compreende uma caixa no qual são 

colocados os diversos utensílios e 

aviamentos necessários à costura. 

Comumente apresenta divisões internas 

ou alças que permitem uma perfeita 

disposição dêsses objetos. 

 

Tesoura de 

lâminas finas 

com resguardo 

para aprendiz 

De aço forjado, medindo 15 cm. 

 

Fonte: Apostila da CBAI (1953, p. 62-63). 

 

Conforme comentado anteriormente, as aulas práticas de Corte e Costura aconteciam 

em duas oficinas de tamanhos diferentes. A oficina menor era interligada à sala de bordado e 

servia, segundo os relatos das narradoras, para a execução e finalização de trabalhos que 

envolvessem, geralmente, acabamentos em bordado ou acabamentos feitos manualmente. 

 Já a oficina maior possuía as máquinas de costura, os artefatos e o mobiliário 

necessário para a realização tanto das práticas de Corte quanto de Costura. Na Figura 62 

podemos visualizar como esse espaço foi planejado. No primeiro plano, aparecem seis mesas 

individuais com bancos. Cada mesa possui um gaveteiro e comporta uma máquina de costura. 

No segundo plano, podemos observar quatro manequins e um quadro negro ao centro. Do lado 
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esquerdo da imagem, ainda aparece parte de uma mesa maior com alguns bancos. Essa mesa 

era usada para as práticas de traçado dos moldes e corte de tecidos.  

 

Figura 62 – Oficina de Corte e Costura na Escola Técnica de Curitiba, em 1953. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Ao observar o registro fotográfico da sala de Corte e Costura, Ieda, da turma de 1950, 

comenta que “a gente participava de todas as etapas: tirar medidas, fazer o molde nessa mesa 

grande, cortar o tecido a partir do molde, costurar e arrematar. Lembro que o papel usado para 

fazer o molde era cor de rosa”197. Lucimar, da turma de 1964, relembra que nem sempre os 

cortes a partir dos moldes davam certo. Tudo dependia da destreza e atenção das estudantes: 

“às vezes, as meninas iam cortar meio de olho. Daí, quando elas iam costurar, um lado ficava 

maior que o outro. Então, elas cortavam de novo pra ficar igual... Quando iam ver, o casaquinho 

tava desse tamanhinho!”198 

Segundo os preceitos apresentados, nessa época, por Freitas (1948, p. 321), o conheci-

mento preciso de todos os artefatos necessários “à conscienciosa execução do córte e da costura 

constitui imperiosa necessidade. O artífice que tem pleno conhecimento de todos os apetrechos 

necessários a execução de um determinado trabalho, o torna mais fácil, agradável e produtivo”. 

Com relação aos traçados de moldes e às práticas de corte, Úrsula, da turma de 1956, rememora 

os tipos de artefatos utilizados e práticas aprendidas: 

                                                           
197 Entrevista realizada com Ieda Kuhl de Oliveira, da turma de 1950, e concedida à autora em 16 de abril de 2018. 
198 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
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Nas aulas de Corte e Costura tinha uma mesa grande, eu me lembro. E daí, tinha um 

monte de instrumentos, tesoura, aquelas reguonas grandes, aquelas réguas curvas e 

coisa e tal porque antigamente era tudo bem acinturadinho. Eu sempre digo: era uma 

costura de classe porque não era feito de qualquer jeitinho, né? Até pelas revistas que 

elas levavam. Eram revistas de alta-costura de moda! E, na época, a gente tinha que 

seguir aquilo: não podia ser feito assim por fazer. Tinha que ser bem certinho (Úrsula 

Gumm – turma de 1956, entrevista, dezembro 2017). 

 

Sobre os comentários de Úrsula a respeito das “revistas de alta-costura”, torna-se 

pertinente comentar que, durante as aulas, as docentes fixavam no quadro negro imagens de 

revistas de moda e folhetos com medidas utilizadas em corte e costura. Dessa forma, as 

estudantes tinham a oportunidade de visualizar modelos de moldes, cortes, costuras e bordados 

que viriam a re/produzir durante as aulas. Ao visualizar a fotografia da sala de Corte e Costura, 

Hildegard relembra que: 

 

Nesse quadro, as professoras colocavam recortes de revistas de moda com imagens 

bem bonitas pra gente se basear. Eu lembro da Revista Burda199. Sei que tinham 

outras, mas não lembro o nome. Mas elas levavam pra gente folhear, tirar ideias e se 

basear. Elas diziam, por exemplo: vamos fazer babador para bebê. Daí a gente olhava 

as imagens pra ter ideias e se basear. Elas colocavam as imagens no quadro negro e 

naquela mesa grande e todas faziam os moldes de babador (Hildegard Rogalsky – turma 

de 1964, entrevista, fevereiro 2018). 

 

Figura 63 – Páginas da revista Burda Moden, na década de 1960. 

 

Fonte: Biblioteca Pública do Paraná. 

 

No Quadro 19, podemos observar algumas das atividades elencadas nos diários de 

classe e relacionadas ao traçado de moldes, bem como às técnicas de corte de tecidos.  

                                                           
199 A Burda Moden é uma revista de origem alemã criada em 1950 por Aenne Burda. O periódico tinha como 

principal objetivo apresentar roupas e moldes para que suas leitoras pudessem costurar seus próprios modelos em 

casa seguindo os padrões de moda da época.  
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Quadro 19 – Técnicas de traçado dos moldes e técnicas de corte. 

Técnicas de traçado dos moldes 

Preparar os trabalhos. 

Como riscar o molde. 

Tabela de medidas. 

Traçado de humano e suas modalidades. 

Traçado e cópia de modelos. 

Traçado de: camisinha para bebê, casaquinho para bebê, vestido 

infantil, saia infantil, camisa e calça infantil, calça para menino, 

busto simples, modelos de vestidos, vestido esporte com gola 

interna, saias com macho, blusas e suas marcações, camisola e 

combinação, calça comprida, bermuda e short. 

Técnicas de corte 

Noções preliminares: conhecer e manejar com destreza e precisão 

todo o instrumental necessário ao corte. 

Como cortar o tecido. 

Correções de defeitos no corte de saias. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

De acordo com as sugestões de Freitas (1948, p. 323), as operações técnicas de corte 

incluíam “regras essenciais e pedagógicas” para o bom êxito nas atividades. Entre as prescrições 

elencadas estavam a ordem correta das etapas e a maneira adequada de manejar os instrumentos: 

 

1) Manter atenção, durante a execução do traçado geral. 

2) Conhecer e manejar com destreza e precisão todo o instrumental necessário ao 

córte: fita métrica, régua, esquadro, carretilha, papel, lápis ou giz. 

3) Dar exato emprêgo ao material. Por exemplo: a fita métrica serve exclusivamente 

para tirar medidas e aplicar medidas. Tiram-se linhas com a régua. Levantam-se 

perpendiculares, traçam-se ângulos, cantos de gola, etc., com o esquadro. 

4) Aplicar com exatidão as diversas medidas, procurando observar todas as regras 

convencionais indispensáveis. 

5) Saber que os moldes são traçados com o vértice de ângulos voltado para o lado 

direito de quem traça. 

6) Riscar pela metade tôdas as medidas correspondentes à largura (busto, costas, 

cintura, quadris): é aconselhável, pois, riscar o molde inteiro na dobra do papel. 

7) O molde é sempre traçado com as medidas exatas. 

8) Para maior exatidão do traçado devemos observar duas espécies de linhas: cheia e 

pontuada. A primeira indica as partes que são utilizadas no molde e por onde deve 

passar a tesoura e a segunda às partes inutilizadas. É importante não nos esquecermos 

que o traçado de moldes baseia-se no fato de o corpo ter estrutura geométrica.    

 

A Figura 64 apresenta as principais ferramentas utilizadas nas práticas de Corte e 

Costura200. Na imagem podemos visualizar os seguintes materiais da esquerda para a direita: 

tesoura de lâminas finas, agulheiro, fixador, lápis, réguas, fita métrica, entre outros itens. Vale 

salientar que o registro fotográfico é um detalhe de parte da exposição do curso de Corte e 

Costura, realizada na instituição no ano de 1957. 

 

                                                           
200 Essa imagem é um recorte do registro fotográfico de uma exposição do curso de Corte e Costura, realizada em 

1957. É possível verificar a análise da imagem completa na Figura 70, localizada na página 232. 
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Figura 64 – Instrumentos de Corte e Costura, 1957201. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Após o traçado e corte da peça, a próxima etapa era a costura, que poderia ser manual 

ou à máquina dependendo do tamanho, tipo e finalidade do tecido. O Quadro 20 apresenta as 

principais técnicas ensinadas durante as aulas de Práticas de Oficina de Costura. 

 

Quadro 20 – Técnicas de Costura. 

Técnicas de costura 

Operações técnicas de costura 

Costuras de junção, recortes e aplicações 

Embainhar – manual e mecânico 

Alinhavar, franzir, pespontar, debruar, preguear, chulear 

Fazer crivos 

Pregar botões e executar casas comuns 

Prender rendas, costurar barras, colocar elásticos e zíperes 

Sutache – aplicação de sutache na indumentária 

Acabamentos em beiras de costas 

Aplicações diversas de alças 

Dobrar barras e passar 

As maravilhas e os benefícios da máquina de costura 

Como utilizar o ferro de engomar 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

Otília, da turma de 1956, explica que “muita coisa era feita à mão. Coisa de nenê era 

tudo costurado na mão. Tinha babeiro, pagãozinho, casaquinho, macacão aberto atrás e sem 

manguinhas. A gente desenhava, cortava, costurava e fazia os acabamentos”202. Torna-se 

pertinente comentar que, mesmo sendo confeccionadas à mão, as peças deveriam apresentar 

                                                           
201 Essa imagem é um recorte do registro fotográfico da exposição do curso de Corte e Costura realizada em 1957. 

É possível verificar a análise completa da imagem na Figura 70, localizada na página 232. 
202 Entrevista realizada com Otília Rauen, da turma de 1956, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
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um perfeito acabamento. Sobre esse assunto, Ivete, da turma de 1957, salienta que “as costuras 

tinham que ser muito bem feitas. Assim como no bordado, a parte de trás era tão importante 

quando a parte da frente. Tinha que sair tudo muito bem feito”203. 

Conforme comentado anteriormente, a partir de novembro de 1948, a Comissão 

Brasileiro-Americana de Ensino Industrial passa a publicar em seus boletins o “Vocabulário 

Técnico Ilustrado de Corte e Costura”, redigido pela professora e técnica da CBAI, Nair Maria 

Becker. Essa seção foi publicada ao longo de quase quatro anos, sendo dividida em seis 

assuntos: I – Instrumental e utensílios; II – Matéria prima; III – Aviamentos; IV – Atividade 

técnicas; V – Aplicações; e VI – Indumentária. A partir de setembro de 1951, os boletins da 

CBAI passam a divulgar a definição de diferentes indumentárias e os tipos de tecidos 

apropriados para sua confecção. As primeiras peças elencadas diziam respeito à produção de 

enxovais para bebês (QUADRO 21). 

 

Quadro 21 – Nomenclatura de indumentária para bebês. 

Babador 

Peça indispensável. Feitio de gola alongada para a frente e atada na nuca. Serve para 

proteger o casaquinho ou camisinha. Devem ser forrados de lã, flanela ou fustão para que 

protejam o busto da criança da umidade. 

Babeiro com fitas 

na cintura 

É uma variação do babador, próprio para bebês com idade superior a seis meses e são 

usados, principalmente, quando a criança para a tomar sopinhas e mingaus. Além das 

fitas à nuca, apresenta duas tiras atadas ou um cinto abotoado nas costas. 

Camisinha 

Peça de roupa indispensável ao recém-nascido. Logo depois da faixa, é a primeira peça 

a vestir. As camisinhas são atadas nas costas, na altura da nuca. É feita de opala, 

cambraia, morim macio.  

Camisolinha 

Segundo o nome indica é uma peça de roupa bem folgada. Substitui os casaquinhos e 

vestidos-cueiros durante a noite. É aconselhável que tenha a beira ou a barra inferior 

franzida e atada, como um saco, para evitar que a criança, ao espernear, fique 

desabrigada. Deve ter mangas. 

Casaquinho 

Geralmente feito de fustão, flanela, tricô, malha de algodão, etc. É usado sôbre a 

camisinha. O tecido de que é feito depende do clima bem como da estação (inverno, 

verão). Geralmente apresenta uma pequena gola curva e lisa, bem como punhos. 

Capa É exclusivamente um agasalho para a rua. É executado em lã, sêda, flanela, etc. 

Cueiro 
É um pano retangular de flanela, medindo 70 x 50 cm de largura. Destina-se a envolver 

a criança do peito para baixo. É embainhado a máquina ou com acabamento de crochê. 

Fralda 
É uma peça quadrada de tecido macio. Para sua confecção, recorre-se, geralmente, a 

lençóis usados, já bastante lavados. Embainhada, mede 80 cm. 

Macacão inteiriço 

Também conhecido por “pimpão”, era inicialmente usado só para dormir. Hoje é feito 

de malha mecânica, de tricô ou crochê manual. É muito prática em zonas de clima frio. 

É constituído de um casaquinho pregado a uma calcinha que se prolonga, cobrindo as 

pernas e os pés. Sendo todo fechado, substitui meias, sapatinhos, calcinhas, casaquinhos. 

Alguns desses macaquinhos ainda trazem uma touca prêsa na parte posterior do decote. 

Vestido para bebê 

Consta de uma pala ou corpinho ao qual é acrescentada uma saia bem ampla e folgada. 

O vestido é abotoado nas costas e ornamentado de fitas e laçadas, bem como de rendas, 

entremeios e bordados. Apresenta mangas curtas e fofas. 

Fonte: Boletim da CBAI, (1951, p. 731-732). 

                                                           
203 Entrevista realizada com Ivete Lília Rauen, da turma de 1957, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
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Figura 65 – Camisolinha, macacão inteiriço e babeiro com fitas na cintura. 

 
Fonte: Boletim da CBAI (1951, p. 731-732). 

 

A Figura 65 apresenta desenhos de algumas das peças de enxoval que ilustravam a 

seção do “Vocabulário Técnico” dos boletins da CBAI. Na imagem, podemos observar os 

seguintes modelos: camisolinha, que apresentava a parte inferior franzida e fechada para evitar 

que o bebê ficasse com os pés descobertos; macacão inteiriço, que cobria e protegia o corpo 

todo do bebê servindo, especialmente, para dormir; e babeiro com fitas na cintura, uma variação 

do babador. 

Em outubro de 1951, o boletim da CBAI publica uma tabela com nomenclaturas de 

indumentárias para crianças de 18 meses até 12 anos de idade. Vale ressaltar que a relação de 

peças de vestuário apresentava, separadamente, o que era recomendado para rapazes e para 

meninas (QUADRO 22). 

 

Quadro 22 – Nomenclaturas de indumentárias para rapazes e meninas com idade até doze anos. 

Para rapazes 

Aventalão 

Blusa 

Blusão 

Boné 

Bombachas 

Cachecol 

Calças 

Calção 

Camisa 

Camiseta 

Capa 

Casaco 

Casacão 

Casquete 

Cueca 

Gravata 

Lenço 

Luvas 

Macacão 

Meias 

Paletó 

Pijama 

Pulôver 

Roupão 

Shorts 

Suéter 

Terno 

Uniforme 

Para meninas 

Avental 

Blusa 

Blusão 

Boina 

Bolsa 

Boné 

Bombachas 

Cachecol 

Calças 

Calção 

Camisa 

Camiseta 

Camisola 

Capa 

Casaco 

Casacão 

Combinação 

Corpinho 

Echarpe 

Jaqueta 

Lenço 

Luvas 

Mantilha 

Meias 

Pijama 

Pulôver 

Regalo 

Roupão 

Saia 

Shorts 

Slacks 

Suéter 

Suspensórios 

Traje de banho 

Uniforme 

Vestido 

Fonte: Boletim CBAI (1951, p. 751). 
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As estudantes também aprendiam a manusear e a utilizar as máquinas de costura. Nos 

diários de classe, os conteúdos relacionados ao uso deste artefato eram bastante enfáticos, 

como: “as maravilhas da máquina de costura” ou “os benefícios da máquina de costura”. 

Conforme Mabel, da turma de 1963, relembra, “as máquinas que a gente usava não tinham 

motor. Naquela época, era tudo no pedalzinho. Então, a gente aprendia a pregar o cinto, o fecho, 

a arrematar... Tudo isso na máquina de costura”204. Sobre esse assunto, Maleronka (2007, p. 

139) argumenta que: 

 

O surgimento das máquinas de costura tornou possível a aplicação de processos 

mecânicos que simplificaram as operações e aumentaram o rendimento do trabalho. 

Utensílio ou instrumental destinado a vencer resistências, a máquina correspondia a 

um conjunto de ferramentas sincronizadas que impingia velocidade à produção e 

permitia a sistematização das atividades em sequencias racionais. Como toda 

invenção, as máquinas foram se aperfeiçoando, pois, inicialmente movidas à mão ou 

a pedal, com o tempo passaram a ser postas em movimento com o auxílio da 

eletricidade, que proporcionava um funcionamento uniforme e rápido. 

 

Figura 66 – Máquina Singer. 

 
Fonte: Apostila da CBAI (1953, p. 23). 

 

Segundo as informações que constam na apostila “Corte e Costura, Bordados e 

Rendas” (1953), da CBAI, a máquina de costura usada nas escolas brasileiras de ensino 

industrial era a máquina de mesa, com armação de gavetas e pedal (FIGURA 66). Esse tipo de 

máquina, no entanto, apresentava pouca velocidade, visto que seu uso era predominantemente 

                                                           
204 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 

2017. 
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no lar205 e não na indústria. Dessa forma, a apostila sugeria que cada escola técnica adquirisse 

máquinas de costura de pedal e, pelo menos, algumas máquinas de costura elétricas “de 

velocidade ultra-rápida” para que as estudantes pudessem conhecer e manusear um 

equipamento que se aproximasse “mais da realidade industrial” (BECKER, 1953, p. 23). 

Porém, conforme relatos de ex-alunas, no curso de Corte e Costura da Escola Técnica de 

Curitiba havia apenas máquinas de costura mecânicas.  

Além das práticas de corte, costura e bordado, as estudantes também aprendiam 

técnicas para engomar os tecidos. Dessa forma, a apostila da CBAI traz dicas sobre tipos de 

ferro de passar roupas e como usar este artefato. A Figura 67 apresenta ilustrações de um ferro 

de passar com indicações do regulador de calor e do uso do vaporizador interno.  

 

Figura 67 – Indicações do regulador de calor e do uso do vaporizador interno do ferro de passar. 

 

Fonte: Apostila da CBAI (1953, p. 74). 

 

Vale relembrar que o processo de ensino utilizado nas Escolas Técnicas 

fundamentava-se no princípio da educação integral, buscando agregar os conhecimentos de 

cultural geral aos conteúdos de cultura técnica. No boletim da CBAI de março de 1948, no texto 

intitulado “Cultura Geral e Cultura Técnica”, podemos observar como era pensada essa 

formação integral a partir das experiências empíricas dos/as discentes em sala de aula:  

 

Os alunos passarão a compreender com muito maior facilidade as noções de Ciências, não 

apenas necessárias a uma pessoa de preparo médio, mas ainda indispensáveis à sua melhor 

identificação profissional. Basta correlacionarmos esses conhecimentos gerais com a 

                                                           
205 As primeiras máquinas de costura para o lar surgiram nos Estados Unidos em meados da década de 1850 e não foram 

bem aceitas pelas donas de casa. De acordo com Adrian Forty (1998, p. 137), além do alto preço destes artefatos, eles 

apresentavam a aparência de máquinas industriais utilizadas nas oficinas. Por isso, no final da década de 1860, foi criada 

uma abundância de novos designs de máquinas de costura nos Estados Unidos, uma vez que cada fabricante tentava 

produzir algo que se adaptasse à ideia do mercado sobre o que era apropriado para o lar. Quase todos os designs se 

distinguiam por algum tipo de ornamento e pela leveza da estrutura. No entanto, a “máquina de costura revelou com 

tanta rapidez seu valor doméstico que, depois de alguns anos, não foi mais necessário devotar muito esforço para fazê-

la parecer diferente das máquinas industriais” (FORTY, 1998, p. 137). 
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realidade de todos os dias da oficina. Tudo se pode dar por tal processo, desde a noção de 

matéria, exemplificada em agulhas, tesouras, dedais, etc.; a Lei de Lavoisier, mostrada na 

evaporação da água de um tecido pelo contacto de um ferro-de-engomar quente; as 

propriedades gerais da matéria, revelando, num exemplo, a impenetrabilidade, com a 

introdução de uma agulha num pedaço de pano; a diferença entre fenômenos físicos e 

fenômenos químicos, cortando e ajustando uma blusa, ou fazendo observar o 

desprendimento de gás ao se limpar a mancha de um vestido com água oxigenada; as 

máquinas simples, principalmente as alavancas, na observação e manejo da máquina de 

costura, etc., até as noções de higiene e precaução pessoais, cuja prática decorre desses 

conhecimentos assim obtidos, na experiência pessoalmente vivida da situação (BECKER, 

1948, p. 33). 

 

Com relação às peças produzidas nas aulas de costura, Úrsula, da turma de 1956, explica 

que as estudantes realizavam todas as etapas: “a gente fazia vestidos e roupinhas para bebê. Só 

roupa pra mulher. Era tudo acinturadinho e muito certinho nas medidas. A gente fazia o desenho 

dos moldes nos tecidos, o corte, a costura nas máquinas e os acabamentos com bordados”206. 

Além da confecção de vestidos e roupas infantis, as alunas também produziam outros tipos de 

peças, conforme podemos observar nos seguintes comentários: 

 

Francisca: Eu fiz uma camisola.  

Regina: Eu fiz cortinas estampadinhas. E camisolas também, que eram estampadas do 

tipo chitinha. 

Lucy: Eu lembro dessas cortinas estampadas e dos ganchinhos que a gente cortava pra 

colocar nas cortinas. Que trabalho que dava! 

Mabel: Eu lembro das toalhas bordadas e de uma camisola de cambraia com bainha. 

Fora as roupinhas de bebê. Fazíamos babeiro, camisolinha de bebe, sainha, cueiro, 

fralda. Tudo isso. 

Francisca: A gente levava dois ou três meses para fazer uma única peça porque as 

professoras ensinavam um pouco, a gente fazia um pouquinho e daí já acabava a aula 207. 

 

Como as turmas de Corte e Costura eram divididas em pequenos grupos, nem sempre 

as peças que um grupo aprendia e produzia eram as mesmas dos outros grupos. Para Mabel, da 

turma de 1963, “cada grupo fazia coisas diferentes. Eu, por exemplo, fiz mais roupinhas de 

bebê. Já a Lucy lembra das cortinas e dos vestidos estampados. Então, o que um grupo aprendia 

não tinha, necessariamente, a ver com o que os outros grupos faziam”. Com relação aos tipos 

de peças produzidas e qual a finalidade dos aprendizados de Corte, Costura e Bordado, Mabel 

explica que os conteúdos aprendidos “eram pra vida, eram de utilidade. A gente aprendia muita 

coisa para usar, futuramente, na nossa casa e pra nossa família”. 

O Quadro 23 apresenta a relação de indumentárias estudadas durante as aulas. Vale 

ressaltar que nem todas as peças foram, efetivamente, produzidas pelas discentes, já que alguns 

conteúdos e maneiras de fazer eram vistos apenas na teoria. 

                                                           
206 Entrevista realizada com Úrsula Gumm, da turma de 1956, e concedida à autora em 18 de dezembro de 2017. 
207 Entrevista coletiva realizada com Mabel França Balmant, Francisca das Graças Faria, Luci Müller e Regina 

Marília da Paz, ambas da turma de 1963, e concedida à autora em 9 de novembro de 2016.  
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Quadro 23 – Indumentárias e outras peças produzidas. 

Indumentárias produzidas 

Camisinha e casaquinho para bebê 

Avental de criança 

Vestido infantil e suas modalidades 

Paletosinho 

Camisa e calça infantil 

Roupas brancas ou interiores 

Camisola e combinação 

Blusa e variações 

Vestido simples e vestido esporte com gola interna 

Saias e golas 

Quimono e suas modalidades 

Calça comprida, bermuda e shorts 

Outras peças produzidas 

Cintos 

Cortinas 

Tapeçarias de fios contados 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

     

Figura 68 – Da esquerda para a direita: vestido com aplicação de bordado floral, vestido frente única com gola, 

vestido listrado, camisola e indumentárias infantis208. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

                                                           
208 Essas imagens são recortes de registros fotográficos de duas exposições do curso de Corte e Costura realizadas, 

respectivamente, em 1957 e 1959. É possível verificar a análise das imagens completas na Figura 70, localizada 

na página 232, e na Figura 74, localizada na página 239. 
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A Figura 68 apresenta algumas das indumentárias femininas e infantis produzidas 

pelas estudantes durante as aulas de Corte, Costura e Bordado. Vale ressaltar que, de acordo 

com as narradoras entrevistadas, algumas turmas confeccionavam no último ano de curso seus 

próprios vestidos de formatura. É o caso da turma de Ieda, que se formou em 1953. Na Figura 

69, podemos observar a formanda posando para o registro fotográfico. Sobre a confecção do 

vestido de formatura, Ieda tece os seguintes comentários:  

 

O vestido da minha formatura fui eu que fiz. Eu lembro que a gente comprou o tecido 

de acordo com o gosto de cada uma. Daí a professora ajudou a gente a medir, a fazer 

o molde e a prova. Então, o último ano de Corte e Costura foi dedicado para cada uma 

fazer o seu próprio vestido. Meu vestido eu desenhei, cortei e costurei. Não tinha 

bordado e era simples. Eu fiz com golinha alta e com as luvas que acompanhavam 

(Ieda Kuhl de Oliveira – turma de 1950, entrevista, abril 2018). 

 

Figura 69 – Formanda, em 1953. 

 

Fonte: Coleção Ieda Kuhl de Oliveira (2018). 

 

Ao final de cada ano letivo, a Escola Técnica de Curitiba realizava exposições abertas 

à visitação de familiares e da comunidade onde eram exibidos e vendidos os artefatos 

produzidos pelos/as alunos/as. Esse é o assunto da próxima seção. 



230 

   

5.1.4 As exposições do Curso de Corte e Costura 

 

 

Anualmente, as Escolas Técnicas promoviam feiras e exposições de seus cursos. Esses 

eventos eram organizados pelos/as docentes e estudantes e abertos à visitação do público interno 

e externo. Segundo Gordon Wilber (1954, p. 197), as exposições industriais escolares eram 

significativas, visto que “o público tem grande interêsse e empenho pelas escolas. Mantidas que 

são pelos fundos públicos, não podem viver à margem da comunidade e dos interêsses desta. É 

necessário, portanto, que haja intercâmbio de informações e idéias entre escola e público”. Logo, 

esses eventos serviam como um espaço de encontro, conhecimento e retorno à sociedade do que 

era ensinado e produzido na instituição.  

Conforme Amorim (2004) argumenta, as exposições industriais escolares visavam 

apresentar à comunidade o que era ensinado e produzido nessas instituições, como também 

procuravam “transmitir a idéia de que o progresso do Brasil passava necessariamente pelo 

desenvolvimento do ensino industrial como fornecedor de mão-de-obra especializada para a 

indústria, tida como a grande propulsora do crescimento econômico do país” (AMORIM, 2004. 

p. 263). 

Durante o levantamento de dados no Núcleo de Documentação Histórica, encontrei 

três registros de exposições que englobavam os trabalhos produzidos pelas alunas de Corte e 

Costura. São elas: 1) Exposição do curso de Corte e Costura, em 1957; 2) Exposição “Escola 

Técnica de Curitiba nos 50 anos de Treinamento Vocacional”, em 1959; 3) Exposição do curso 

de Corte e Costura, em 1960.  

 

 

5.1.4.1 Quando a mostra parece uma vitrine aberta: a exposição de 1957   

 

 

De acordo com as narradoras entrevistadas, as exposições do curso eram organizadas, 

geralmente, num espaço próximo às oficinas de Bordado e de Corte e Costura. Mabel, da turma 

de 1963, recorda que “as exposições aconteciam na entrada da rua Silva Jardim, onde fica 

aquela cúpula grandona na esquina. Ali que eram feitas as exposições de bordado e de costura. 

Eles usavam aquele espaço aberto para fazer as exposições”209. 

                                                           
209 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 

2017. 
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Os eventos aconteciam, geralmente, no final de cada ano letivo, reunindo peças e 

trabalhos produzidos pelas estudantes dos quatro anos do curso de Corte e Costura. Segundo 

Mabel, “as exposições duravam cerca de um mês e eram anunciadas na escola. As professoras 

faziam faixas para divulgar. Essas exposições eram bem vistas porque mostravam tudo o que a 

gente fazia. Na hora do recreio, a gente ia dar uma espiada lá pra ver nossos trabalhos (risadas)”210. 

Na Figura 70, podemos visualizar o espaço organizado para a exposição do curso de 

Corte e Costura, em 1957.  

 

Figura 70: Exposição do curso de Corte e Costura, em 1957. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

A mostra, montada sobre um tablado de formato hexagonal, apresenta, em primeiro 

plano, o nome da instituição em caixa alta. Logo atrás do letreiro, é possível observar algumas 

peças de indumentárias infantis como uma camisinha, um pequeno vestido e um casaco, além 

de algumas toalhas de mesa bordadas. O segundo plano da imagem mostra uma mesa baixa, ao 

centro, sobre a qual estão dispostas as seguintes roupas brancas: uma fronha e lençol dobrados 

e uma combinação. Do lado direito, aparece também um pequeno painel com algumas 

ferramentas e instrumentais utilizados durante as Práticas de Oficina. O terceiro plano é 

                                                           
210 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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formado por cinco painéis verticais, onde encontram-se suspensos alguns vestidos, uma 

camisola, roupas e peças infantis e toalhinhas de mesa bordadas. Também é possível visualizar 

um manequim feminino trajando um vestido e, à direita, um painel maior com algumas imagens 

de figuras femininas e que, possivelmente, foram retiradas de revistas de moda da época com 

o intuito de mostrar referências nas quais as professoras se baseavam na criação e confecção 

de indumentárias. Na frente deste painel maior, ainda podemos observar a silhueta de uma 

criança segurando um presente. 

Ao observar o registro fotográfico da exposição de 1957, Hildegard, da turma de 1964, 

tece o seguinte comentário: 

 

Eram bem assim as exposições mesmo! A gente fazia roupas femininas e, 

principalmente, infantis. Então, tinham vestidos para moças e crianças, babeiros, 

roupa de baixo, camisola. Era tudo isso mesmo que a gente aprendia e fazia. As 

ferramentas que a gente usava eram o esquadro, transferidor, tesoura e régua de 

costura, que era uma régua comprida. Eu lembro que eu fiz mais roupa de criança e 

enxoval bordado como fronha, lençol e sobre-lençol. Mas como a mesma sala era 

dividida, uma turma fazia roupa de bebê e outra turma fazia vestido e avental. Então, 

não necessariamente todo mundo fazia as mesmas coisas (Hildegard Rogalsky – turma 

de 1964, entrevista, fevereiro 2018). 

 

Por ser um evento aberto ao público, as estudantes eram motivadas a convidar 

familiares e amigos/as que podiam visitar a exposição na instituição e comprar as peças 

produzidas. Além disso, o lucro obtido com as vendas dos artefatos era revertido em compras 

de materiais para as oficinas do curso. Lucimar, da turma de 1964, explica que:  

 

A gente ia lá ver a exposição depois. A gente andava por lá e era livre pra convidar as 

pessoas da família ou quem quisesse. Eu me lembro que a gente ia ver a exposição e 

dizia: – Olha o meu casaquinho! – Olha o pagãozinho que eu fiz! A gente falava assim 

(Lucimar Magajevski – turma de 1964, entrevista, março 2018). 

 

Cada aluna tinha, pelo menos, uma peça produzida exposta. Depois de montada a 

exposição, as estudantes se revezavam nos intervalos de aulas para acompanhar a mostra e 

explicar aos/às visitantes características das peças produzidas. Conforme relembra Hildegard, 

da turma de 1964, “a gente se dividia e ficava nos intervalos ali pra explicar um pouco pra quem 

passasse e quisesse comprar. Porque como era no final do ano, já tinham até acabado as aulas 

ou tínhamos poucas matérias”211.  

As exposições dos cursos serviam para informar, divulgar e promover a Escola 

Técnica e seus cursos. Além disso, ao visitar a instituição, os pais tinham uma melhor 

                                                           
211 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
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compreensão sobre o que seus/suas filhos/as estavam aprendendo e produzindo. Visitar as 

exposições na companhia de pais e familiares era, inclusive, um momento bastante aguardado 

por algumas estudantes. Sobre esse assunto, Hildegard, da turma de 1964, comenta: 

 

A minha mãe sempre vinha. Ela queria saber o que a gente tinha feito lá o ano inteiro 

(risadas). Porque era uma oportunidade pra todo mundo vir. Eu vinha com a minha 

mãe e mostrava o que tinha feito. Mas lembro que era o momento de mostrar para a 

família a parte produtiva da gente na escola. Sempre era um orgulho, né? (Hildegard 

Rogalsky – turma de 1964, entrevista, fevereiro 2018). 

 

Em contrapartida, para outras alunas, a grande exigência e o tempo envolvido na 

confecção das indumentárias e de outros tipos de peças durante as aulas fazia com que nem 

todas quisessem visitar a exposição com suas famílias. De acordo com Regina, da turma de 

1964, “a gente nem tinha muita vontade de ir lá na exposição. Porque era um sofrimento pra 

fazer tudo certinho. E se fizesse errado, tinha que começar tudo de novo. Elas exigiam tanto da 

gente que a gente ficava traumatizada (risadas)”. 

É possível considerar que as exposições da Escola Técnica de Curitiba funcionavam 

como um meio de comunicação capaz de promover seus cursos, divulgar conhecimentos, bem 

como dar o retorno à comunidade acerca do que era ensinado e produzido na instituição. 

Segundo Blanco (1999, p. 36), a exposição que pretende transmitir uma mensagem por meio 

dos objetos, utiliza estes artefatos como “suportes da mensagem” e “portadores de ideias”, ao 

mesmo tempo em que coloca à disposição dos/as visitantes informações complementares 

capazes de orientar a interpretação do que é exposto212.  

Ao analisar o registro fotográfico da exposição de 1957, podemos imaginar a 

exposição como uma vitrine, onde as indumentárias confeccionadas, as peças bordadas, as 

ferramentas utilizadas, bem como os painéis decorados com imagens femininas foram 

meticulosamente estudados e posicionados a fim de promover uma mensagem sobre o que era 

o curso de Corte e Costura – ou como as docentes gostariam que o curso fosse percebido pela 

comunidade interna e externa – e quais conhecimentos eram valorados e estavam em jogo na 

formação das estudantes. Dessa forma, fica claro, primeiramente, que o foco estava em mostrar 

que tipos de peças eram produzidas nas aulas e para qual público, visto que as indumentárias 

expostas eram, predominantemente, femininas e infantis. Ademais, fica evidente também que 

                                                           
212 Tradução livre do original: La razón es que la exposición que pretende transmitir un mensage en relación con 

los objetos que expone utiliza dichos objetos como soportes de dicho mensage y lo construye con los objetos que 

se convierten intencionadamente en portadores de ideas, al mismo tiempo que pone a disposición del visistante no 

experto la información complementaria que le oriente en la interpretación. Ver: BLANCO, Ángela García. La 

exposición, un medio de comunicación. Madrid: Akal S. A., 1999, p. 36. 
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a mostra privilegiava a exposição de peças de enxoval para casamento como camisolas, roupas 

de cama e toalhas de mesa bordadas, e de enxoval para bebês, como babeiros e camisinhas. 

Além disso, o fato de as ferramentas e instrumentos de trabalho também ficarem expostos 

mostra a preocupação das discentes em salientar não somente o que era produzido, mas como 

e por quais meios era realizada essa produção. 

 

  

5.1.4.2 Quando a Escola Técnica de Curitiba completa cinquenta anos: a exposição de 1959 

 

 

Em 1959, as Escolas Técnicas brasileiras completam cinquenta anos de criação. Para 

celebrar esse acontecimento, a Escola Técnica de Curitiba organizou a exposição nomeada 

“Escola Técnica de Curitiba nos 50 anos de Treinamento Vocacional”. Esse evento teve grande 

repercussão e contou com a mobilização e o envolvimento de professores/as, técnicos/as e 

estudantes. Na reportagem intitulada “Exposição do Cinqüentenário”, publicada em dezembro 

de 1959 no Boletim da Comissão Brasileiro-Americana de Ensino, podemos perceber a ênfase 

e prestígio atribuídos ao evento: 

 

Comemora-se êste ano o cinquentenário do ensino industrial no Brasil. [...] A Escola 

Técnica não poderia ficar indiferente a data tão alvissareira. Por essa razão, e querendo 

comemorar condignamente a grande efeméride, preparou uma grande exposição, que 

não foi grande só em tamanho, mas em importância213.  

   

Figura 71 – À esquerda: Diretor Lauro Wilhelm e professores da CBAI cortando a faixa de inauguração. À 

direita, painel de entrada da exposição. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

                                                           
213 EXPOSIÇÃO do Cinqüentenário. Boletim da CBAI, v. XIII, dez. 1959, p. 2-5. 
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Na Figura 71, podemos observar dois registros fotográficos do evento: a primeira 

imagem mostra o momento de inauguração da exposição, onde aparecem o diretor Lauro 

Wilhelm e os técnicos da CBAI cortando a faixa que, simbolicamente, abria a mostra; já a 

segunda imagem apresenta o painel que dá nome à exposição e as bandeiras do Paraná e da 

Escola Técnica, à esquerda, e do Brasil e dos Estados Unidos, à direita. 

Torna-se pertinente comentar que o planejamento da exposição contou, inclusive, com 

um projeto que previa como o espaço deveria ser organizado. Na Figura 72 aparecem duas 

imagens: um desenho em perspectiva do projeto arquitetônico e, abaixo, o registro fotográfico 

da exposição com o mesmo ângulo e espaço representados no projeto do evento. 

 

Figura 72 – Projeto arquitetônico e registro fotográfico da exposição de 1959. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Em primeiro plano, podemos observar a forma como os cursos foram organizados e 

dispostos no ambiente planejado. No esquema da exposição, aparece a representação de painéis 

explicativos com desenhos e textos e de alguns artefatos utilizados e produzidos pelos/as 
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estudantes. O desenho também conta com a representação de figuras masculinas e femininas 

com o intuito de mostrar como a exposição poderia ser observada pelos/as visitantes. Na ponta, 

à esquerda, ainda há a representação de um vaso com uma planta. Ao atentarmos para o registro 

fotográfico, podemos perceber que até detalhes como a localização da planta no projeto foram 

mantidos na concretização do evento.  

No segundo plano do desenho, ao fundo, podemos visualizar a continuação da 

exposição, cujo espaço parece ter sido destinado à apresentação do curso de Corte e Costura, 

visto que os desenhos ali representados nos painéis são de indumentárias. 

Observando o projeto da exposição como um todo, é possível perceber que o evento 

foi planejado de maneira racional com expositores funcionais, práticos e despojados de 

ornamentos. Sendo assim, vale ressaltar que a exposição de 1959 apresentava características 

que a qualificavam como um projeto funcionalista. Segundo Rafael Cardoso (2004), o conceito 

de funcionalismo, presente no design e na arquitetura de meados do século XX, tem sua base 

no Estilo Internacional214. Conforme explica esse autor, desde a década de 1920, vários 

designers e arquitetos ligados ao Modernismo europeu procuravam soluções formais 

“internacionais” que substituíssem as formas vernaculares – possivelmente associadas a 

regionalismos e nacionalismos –, por “formas gerais e supostamente universais, de preferência 

redutíveis a módulos simples e abstratos que pudessem ser eternamente recompostos de acordo 

com necessidades funcionais” (CARDOSO, 2004, p. 152). Os proponentes do Estilo 

Internacional argumentavam que “todo objeto podia ser reduzido e simplificado até atingir uma 

forma ideal e definitiva, a qual seria o reflexo estrutural e construtivo perfeito de sua função” 

(CARDOSO, 2004. p. 152). Ademais, o estilo funcionalista, por ser calcado num planejamento 

racional e estética ordenada e unificadora, alinhava-se a projetos políticos e econômicos 

brasileiros que visavam a ordem estabelecida, a moralidade e a racionalidade. 

O evento comemorativo ao cinquentenário da instituição reuniu a exposição de treze 

cursos vigentes nesse período e que seguiam o mesmo padrão de disposição de elementos. Na 

exposição de 1959, a seção de Corte e Costura privilegiou a exposição dos artefatos e 

indumentárias produzidas especialmente na disciplina de Tecnologia e Prática de Costura e 

                                                           
214 Vale ressaltar que, de modo geral, a ideologia do Estilo Internacional se baseava no argumento de que a criação 

de formas universais poderia reduzir a desigualdade vindo a promover uma sociedade mais igualitária e justa. 

Além disso, alguns funcionalistas acreditavam que, por exemplo, “se a melhor e mais bonita cadeira fosse também 

a mais eficiente e mais barata de se fabricar, não haveria mais sentido em produzir cadeiras melhores e outras 

piores”. Essa proposta tinha a ver com a ideia de “gerar uma sociedade igualitária pela solução aparentemente 

simples de fazer todo mundo pensar, trabalhar, ganhar, consumir e se vestir de maneira igual” (CARDOSO, 2004, 

p. 154). 
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Bordado. Na Figura 73 podemos observar duas professoras215 do curso arrumando os artefatos 

produzidos pelas estudantes no espaço destinado ao curso. Sobre a organização de objetos no 

espaço expositivo, Blanco (1999, p. 38) explica que os objetos expostos são selecionados 

previamente entre outras opções e dispostos em “um espaço específico e determinado, diferente 

do espaço de seu entorno”216. Dessa forma, segundo essa autora, “quando existe a intenção de 

transmitir significados e valores dos objetos, estratégias comunicativas são acionadas, desde 

um simples suporte aos meios mais sofisticados217” (BLANCO, 1999, p. 38). No caso da mostra 

de 1959, é possível perceber que as docentes buscaram selecionar e privilegiar materiais e 

indumentárias associados ao universo infantil ou feminino.  

 

Figura 73 – Professoras organizando o espaço da exposição. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

A Figura 74 apresenta a seção de Corte e Costura durante o evento. Em primeiro plano, 

aparecem expostos sobre uma mesa retangular modular os seguintes itens: alguns vestidos 

infantis com babados e bordados, uma camisinha para bebê, algumas toalhinhas de mesa 

bordadas, babadores para bebês dispostos sobre a mesa, entre outros objetos.  

                                                           
215 De acordo com informações contidas na fotografia, essas mulheres eram docentes do curso de Corte e Costura. 
216 Tradução livre do original: “Un objeto se expone cuando ha sido previamente seleccionado entre otros y 

colocado en un espacio determinado, diferenciado, distinto al espacio de su entorno” (BLANCO, 1999. p. 38). 
217 Tradução livre do original: “Cuando sí hay alguna intención de transmitir significados y valores de los objetos, 

se ponen en marcha estrategias comunicativas reconocibles, desde la simple cartela hasta los medios más 

sofisticados” (BLANCO, 1999. p. 38). 
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Figura 74 – Exposição do curso industrial ginasial de Corte e Costura, em 1959218. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

O segundo plano é formado por três expositores modulares verticais. O primeiro módulo 

apresenta dois painéis horizontais: um contém informações sobre o curso e o outro possui uma 

imagem fotográfica ampliada de uma professora orientando sua aluna durante uma aula prática 

de costura. Vale a pena comentar sobre a tipografia utilizada no painel explicativo do curso, onde 

aparecem os seguintes dados: nome do curso em caixa alta, nome do/a chefe da seção, nomes das 

professoras da disciplina e nomes das estudantes cujos trabalhos foram expostos. É possível 

perceber que, assim como o projeto arquitetônico e o mobiliário utilizado possuíam características 

funcionalistas, a tipologia empregada também apresentava as mesmas particularidades. De 

acordo com Farias (1998, p. 75), “por acreditar na existência de formas tipológicas arquetípicas, 

a tipografia funcionalista do século XX buscou determinar formas definitivas, as mais legíveis e 

universais”. Desse modo, podemos observar que a tipografia escolhida é sem serifas219, com 

ângulos retos e desprovida de ornamentos, facilitando a legibilidade de seus caracteres. Ao que 

tudo indica, a fonte tipográfica utilizada nos painéis informativos é similar à fonte Univers 

(FIGURA 75), criada em 1957 pelo tipógrafo suíço Adrian Frutiger e considerada uma das 

famílias tipográficas exemplares da tendência funcionalista (FARIAS, 1998).  

 

                                                           
218 Vale ressaltar que a mala aberta com ferramentas de trabalho que aparece em primeiro plano faz parte da 

exposição do curso de Artes em Couro, localizada ao lado da exposição do curso de Corte e Costura. 
219 Serifas são pequenos traços aplicados às extremidades das letras.  
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Figura 75 – Fonte Univers (LT Std – 49 Light Ultra Condensed), criada por Adrian Frutiger em 1957. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O segundo módulo possui um painel horizontal e apresenta outra imagem fotográfica 

ampliada das estudantes em sala de aula com uma legenda localizada na parte inferior direita 

da foto. Por fim, o terceiro módulo expositor comporta um manequim que sustenta um vestido 

sem mangas, acinturado e com saia evasê220, traje feminino característico dos anos 1950 no 

Brasil. 

Podemos observar que os preceitos da racionalidade estavam presentes na organização 

do espaço da exposição, nos módulos utilizados e na tipografia escolhida para a sinalização e 

informações sobre o curso. Além disso, no caso das alunas de Corte e Costura, tais preceitos 

também conduziam a maneira como as tarefas eram ensinadas e executadas nas oficinas. 

Cabe comentar que os artefatos produzidos pelas alunas e expostos no evento, estavam 

relacionados ao universo doméstico e feminino como toalhas bordadas para casa, babadores 

para bebês, além de roupas e acessórios femininos e infantis. De acordo com Wanda Maleronka 

(2007, p. 72):  

 

A organização dos cursos oferecidos pelas escolas profissionais tinha por função 

capacitar as alunas para um ofício, mas este sempre estava acompanhado de 

conhecimentos referentes ao lar. Na verdade, essas instituições assumiam funções 

socializadoras e legitimavam as concepções defendidas pelo Estado, sobretudo em 

relação à função da mulher no seio da família. A necessidade de proporcionar às 

mulheres das camadas populares uma cultura técnica de determinado ofício deveria 

incluir conhecimentos para não as afastar de seu verdadeiro rumo: o lar.  

 

Assim, se os demais cursos da Escola Técnica, direcionados para formação 

exclusivamente masculina, visavam preparar futuros profissionais capacitados para a indústria, 

no caso de Corte e Costura, essa formação profissional estava imbricada com a produção para 

ou no espaço doméstico.  

 

 

                                                           
220 Saia que, pelo seu corte, se abre na parte inferior. Em francês, “évaseé” significa “com roda”. 
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5.1.4.3 Quando o evento faz lembrar um bazar: a exposição de 1960  

 

 

No ano de 1960 acontece mais uma exposição do curso de Corte e Costura, juntamente 

com outros cursos ginasiais industriais da instituição. O acontecimento foi registrado e 

publicado no Boletim da CBAI de dezembro de 1960, que apresentava a exposição da seguinte 

maneira: 

 

Com grande prazer a Diretoria da Escola Técnica de Curitiba autorizou os professôres 

de determinadas oficinas, que se fizesse uma exposição dos trabalhos executados 

neste ano por alunos de tôdas as séries, a fim de dar uma satisfação aos pais e ao 

público em geral, quanto aos ensinamentos ministrados no ensino profissional deste 

estabelecimento221. 

 

A exposição do curso de Corte e Costura foi realizada em uma sala exclusiva para essa 

mostra. Na Figura 76, podemos observar o momento da abertura da exposição, que contou com 

uma faixa de inauguração e com a presença das professoras do curso e de técnicos da CBAI. A 

imagem, publicada no Boletim da CBAI, contava com a seguinte legenda: “Ato inaugural da 

exposição de trabalhos das secções de Corte, Costura e Bordados, no momento em que o 

presidente da C. de Representantes e Diretor da Escola desatavam a fita simbólica222”. 

 

Figura 76 – Inauguração da exposição de 1960. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

                                                           
221 EXPOSIÇÃO de trabalho na Escola Técnica de Curitiba. Boletim da CBAI, v. XIV, n. 10, dez. 1960, p. 2-4. 
222 Idem, p. 2. 
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Segundo Otília, da turma de 1956, “a gente fazia sacolinhas, paninhos bordados, 

vestidos e enxoval de bebê. E tudo o que era feito durante o ano, ia pra exposição e ficava à 

venda”. A ex-aluna recorda que as exposições eram abertas ao público e que algumas estudantes 

ganhavam da instituição as peças produzidas: “a gente levava a nossa família na exposição, mas 

também podia convidar quem quisesse. E as professoras davam algumas peças pra gente. 

Conforme o teu comportamento e o teu rendimento em sala de aula, você ganhava”223. 

De acordo com a publicação da CBAI, para “dar um certo colorido” na exposição de 

1960, os trabalhos produzidos pelos/as estudantes “foram colocados em ordem de dificuldades 

de execução, acompanhados de cartazes com informações tecnológicas, contendo o nome de 

cada aluno executante”224. Além disso, alguns/as alunos/as, geralmente concluintes dos cursos, 

ficaram junto às exposições “a fim de informar aos visitantes caso fôssem solicitados”225. Sobre 

a organização das exposições de Corte e Costura, Lucimar, da turma de 1964, relembra que: 

 

As exposições geralmente aconteciam no fim do ano. E todo mundo expunha. Tinha 

tanto de bordado quanto de costura. Era tipo um bazar, mas era tudo coisa nova. 

Acontecia, geralmente, naquela cúpula lá na esquina entre a Silva Jardim e Westphalen 

ou em alguma sala por ali. E também dava pra comprar as coisas que a gente fazia. Era 

baratinho. Os pais iam ver também [...]. E junto com as roupas e peças expostas, ficava 

o nome de cada aluna e o preço (Lucimar Magajevski – turma de 1964, entrevista, 

março 2018). 

 

Figura 77 – Visitantes durante a exposição. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

                                                           
223 Entrevista realizada com Otília Rauen, da turma de 1956, e concedida à autora em 19 de fevereiro de 2018. 
224 EXPOSIÇÃO de trabalho na Escola Técnica de Curitiba. Boletim da CBAI, v. XIV, n. 10, dez. 1960, p. 2. 
225 Idem, p. 4. 
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Na Figura 77, podemos visualizar o registro fotográfico da exposição de 1960. No 

primeiro plano, à esquerda, aparece a professora da oficina de Bordados próxima à uma mesa 

com um tripé onde encontram-se expostas sacolas produzidas pelas estudantes. No segundo 

plano, visitantes e alunas transitam e prestigiam a mostra do curso de Corte e Costura. À direita 

da imagem, podemos observar outra mesa sobre a qual encontram-se panos bordados, uma 

boneca, capas para bujão de gás, entre outras peças. Aos fundos, ainda aparecem alguns vestidos 

expostos e outras indumentárias produzidas pelas alunas. 

Ao observar o registro fotográfico da Figura 77, Lucimar, da turma de 1964, tece o 

seguinte comentário: 

 

As coisas que a gente fazia ficavam expostas nas mesas com o nome da aluna e o preço. 

Eu me lembro que a gente ia cortar fio e, às vezes, errava a florzinha. Daí a gente queria 

cortar a florzinha e cortava o lençol. Daí a gente bordava outra florzinha em cima pra 

remendar. Daí a gente ainda brincava: - Quem comprar o meu, vai levar as florzinhas 

tudo com os buracos no lençol, mas nem aparecia porque a gente bordava as florzinhas 

e depois elas passavam e engomavam aquilo e ficava perfeito. Ficava perfeitinho pra 

vender. Tanto que a gente bordava os lençóis e dizia assim: - Ó, quando for a exposição, 

eu vou ficar com o lençol que eu bordei. Daí as professoras davam preferência pra gente 

comprar. Era tudo de cretone. Podia comprar de outras, mas a gente queria comprar o 

feito pela gente (Lucimar Magajevski – turma de 1964, entrevista, março 2018). 

 

Segundo o texto publicado no Boletim da CBAI, o lucro com a venda dos trabalhos 

apresentados na exposição de 1960 seria revertido em prol dos/as estudantes da instituição por 

meio da compra de novos materiais para as oficinas. Além disso, parte dos trabalhos expostos 

seria doada à uma instituição de caridade. 

 

 

5.2 ARTES INDUSTRIAIS: ARTEFATOS DOMÉSTICOS PARA USO E DECORAÇÃO  

 

 

A partir dos anos 1960, os cursos ginasiais industriais da Escola Técnica de Curitiba 

passam a apresentar como parte do currículo a disciplina de Artes Industriais. De acordo com 

o texto intitulado “Artes Industriais” e publicado no Boletim da CBAI de maio de 1960, os 

objetivos principais dessa disciplina eram: 1) Descobrir as aptidões e interesses pessoais; 2) 

Conhecer os principais processos industriais; 3) Desenvolver habilidades “mais úteis”226.  

Segundo Gordon Wilber (1966), pesquisador que discorre sobre a influência e a 

importância do ensino de artes industriais na educação geral em meados da década de 1960, 

                                                           
226 GERBRACHT, Carl; ESMANHOTO, Lycio. Artes Industriais. Boletim da CBAI, v. XV, n. 3, maio 1961, p. 2. 
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essa disciplina era vista como “a solução do problema de educar meninos e meninas, para viver 

em um mundo que pode ser chamado de industrial e tecnológico [...]. Tornou-se obrigação das 

escolas dar a todos os alunos meios e condições de compreender nossa civilização industrial” 

(WILBER, 1966, p. 1). 

A disciplina de Artes Industriais era planejada para os/as alunos/as dos dois primeiros 

anos do ginásio industrial. Durante as aulas, os/as estudantes tinham a oportunidade de fazer 

um rodízio em diferentes oficinas e aprender uma variedade de atividades. Segundo uma 

publicação do Boletim da CBAI de maio de 1960, os/as discentes “descobrem exatamente onde 

residem os seus interêsses, assim como suas habilidades e tendências. Descobrem, ainda, suas 

limitações, fator tão importante quanto descobrir habilidades”227. Todavia, se os meninos 

tinham a oportunidade de conhecer e realizar atividades em diferentes setores como o de metais, 

madeira, eletricidade, cerâmica ou artes gráficas, no caso das meninas de Corte e Costura, os 

conhecimentos estavam limitados a três oficinas: cerâmica, madeira e tipografia. 

As turmas também eram divididas em pequenos grupos para que todas as alunas 

pudessem manusear os equipamentos nas três oficinas. Mabel, da turma de 1963, explica como 

aconteciam as aulas de Artes Industriais:  

 

Nós tínhamos uma sala de 35 ou 36 alunas mais ou menos. Então, nossas 

turmas eram divididas pra que tudo mundo aprendesse certinho. Nós tínhamos 

Artes Industriais na 1ª e 2ª série e a sala era bem grande e ficava ali na descida 

que vai pra piscina. Tinha uma parte lá que era de Cerâmica onde tinha o torno 

e o forno pra fazer as peças. Aí, do outro lado da sala, tinha a parte que era de 

Tipografia, onde ficava todo o material pra gente trabalhar: o papel, a máquina, 

a graxa, tudo. E tinha também a parte de Marcenaria com as furadeiras e as 

serras. Era dividido em três: Tipografia, Marcenaria e Cerâmica (Mabel França 

Balmant – turma de 1963, entrevista, novembro 2017). 

 

Segundo as narradoras entrevistadas, a disciplina de Artes Industriais era ministrada, 

pelos professores Luciano e Valmir. Lucimar, da turma de 1964, relembra que “o nome do 

professor era Agenor. Ele dava as aulas de Artes Industriais pra gente. Nessa disciplina, a gente 

aprendia a fazer utensílios pra casa como tábuas de carne”228. Sobre o relato da ex-aluna, vale 

ressaltar que, de acordo com os diários de classe, parte considerável dos conteúdos ministrados 

em Artes Industriais estava relacionada à produção de pequenos artefatos de uso doméstico ou 

decorativo. A exceção acontecia nas aulas de Tipografia, conforme apresento a seguir. 

 

 

                                                           
227 GERBRACHT, Carl; ESMANHOTO, Lycio. Artes Industriais. Boletim da CBAI, v. XV, n. 3, maio 1961, p. 2. 
228 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
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5.2.1 As aulas de Tipografia 

 

 

De acordo com os relatos das narradoras, nas aulas de Artes Industriais, as estudantes 

deveriam aprender e praticar os conteúdos relacionados às três oficinas. Mabel, da turma de 

1963, explica que “todas nós passávamos pelas três etapas. Não era livre do tipo: você gosta 

mais de certa coisa, então pode escolher a área que prefere. Tinha que fazer tudo. Era uma 

disciplina obrigatória em todas as etapas. E a quantidade de aulas era equilibrada”229. 

No Quadro 24 podemos observar alguns dos temas ministrados e materiais produzidos 

nas aulas de Tipografia. As estudantes aprendiam conteúdos relacionados à história das artes 

gráficas e da tipografia, a manusear os artefatos e as ferramentas de impressão, bem como a 

empacotar o material impresso. Ao final das aulas, era necessário deixar a oficina limpa e 

organizada. Já os materiais produzidos englobavam a confecção de livros e de materiais para 

uso na instituição como calendários e etiquetas. Sobre esse assunto, Mabel comenta que durante 

as aulas: 

 

A gente imprimia coisas para a própria escola como o livro de chamada. Daí, tinha 

que saber manusear as letrinhas, aprender a língua corretamente, né? Pontuação! O 

objetivo do professor também era esse porque a gente tinha que montar o que ia ser 

impresso de acordo com a gramática. Não podia ter erros de português. Também 

aprendíamos como a máquina tinha que estar bem engraxadinha: não pôr excesso de 

tinta senão ficava tudo borrado. Era tudo aprendido disciplinarmente mesmo (Mabel 

França Balmant – turma de 1963, entrevista, novembro 2017). 

 

Quadro 24 – Conteúdos ministrados nas aulas de Tipografia. 

Conteúdo específico de Tipografia 

Introdução as artes gráficas 

Origem e evolução da tipografia 

Uso da bancada e ferramentas empregadas em impressão 

Medidas tipográficas 

Caixa tipográfica: componentes, classificação de tipos e espaços 

Desempastelar tipos 

Compor manualmente, imprimir e empacotar 

Limpeza da sala de aula 

Materiais produzidos 

Sequência para encadernar um livro 

Costura e encadernação simples 

Confecção de blocos 

Preparar e pintar capas de livros 

Imprimir etiqueta para a biblioteca 

Planificação e impressão de um calendário 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

                                                           
229 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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Lucimar, da turma de 1964, relembra que nas aulas de Tipografia “a gente aprendia a 

montar bloquinhos”230. Contudo, vale ressaltar que se nas aulas de Tipografia as alunas 

aprendiam a montar blocos e livros de chamada ou a manusear e montar as letras da caixa 

tipográfica para impressão, quem cuidava da impressão e encadernação propriamente ditas 

eram os alunos. Mabel, da turma de 1963, tece o seguinte comentário sobre essa questão:  

 

Nós tínhamos tipografia, mas a gente não fazia o trabalho pesado. Acho que como nós 

éramos meninas, eles escolhiam o currículo pra gente. Eu acredito que os meninos da 

1ª série do ginásio tinham... eu sei que eles tinham mecânica, tipografia e eletricidade. 

Daí os meninos que faziam encadernação e que lidavam mais com essa parte metálica 

nas aulas de Tipografia. Porque nós, meninas, que talvez éramos mais delicadas, nós 

lidávamos em Artes Industriais com as letrinhas em Tipografia (Mabel França 

Balmant – turma de 1963, entrevista, novembro 2017). 

 

De acordo com o relato de Mabel, é possível imaginar que a organização curricular 

das disciplinas era relacional quanto a gênero: para os rapazes, um saber técnico que envolvesse 

a força física e habilidades associadas ao uso e conhecimento de máquinas; para as mulheres, 

um saber técnico que englobasse atividades delicadas e minuciosas. Dessa forma, Machado 

(2010) argumenta que questões relacionadas à “divisão sexual do trabalho, espaço público e 

espaço privado, representações acerca dos papéis definidos como masculino ou feminino na 

sociedade e relações de poder” também se faziam presentes nas práticas cotidianas da Escola 

Técnica de Curitiba. 

 

 

5.2.2 As aulas de Cerâmica 

 

 

As aulas de cerâmica abarcavam conhecimentos teóricos e práticos como o uso e o 

manejo de ferramentas, os processos de fabricação e os diferentes tipos de acabamentos 

empregados em uma peça (QUADRO 25). A fabricação de um objeto em cerâmica poderia 

levar semanas, dependendo da complexidade do mesmo. Conforme recorda Lucimar, da turma 

de 1964, “a gente não fazia tudo numa aula. A gente começava um trabalho e ia aulas e mais 

aulas fazendo. Dependendo da peça, levava semanas [...]. Lembro que a gente fazia vários tipos 

de vasos de barro com detalhes em flor231”. 

 

                                                           
230 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
231 Idem. 
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Quadro 25 – Conteúdos ministrados nas aulas de Cerâmica. 

Conteúdo específico de Cerâmica 

Métodos modernos de reprodução em cerâmica 

Alto relevo em cerâmica 

Modelagem em faixa 

Modelagem no torno 

Uso de cores e pincéis na cerâmica 

Acabamento de trabalhos 

Limpeza da sala de aula 

Materiais produzidos 

Objetos de decoração 

Confecção de flores para decoração de moradas 

Garrafas decoradas 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

Com relação aos tipos de peças produzidas, Mabel, da turma de 1963, explica que as 

estudantes traziam garrafas de vidro para a escola e aplicavam flores produzidas nas aulas de 

cerâmica: “eu me lembro que a gente levava a garrafa, daí fazia na cerâmica as florzinhas, 

deixava secar lá no forno e depois colava”232. Ainda segundo essa narradora: 

 

Nós fazíamos vasos, cinzeiro – porque naquela época podia fumar à vontade –, copos, 

bandejas, coisas assim. Eram objetos de decoração como vasinhos com tampinha e 

sem tampa ou um lapiseiro para você tornar útil. Eram essas coisas que a gente usa 

assim em casa como adorno e também como utilidade. Porta-fósforos tinha de 

madeira, mas também tinha de cerâmica. Daí a gente pintava e deixava bem bonitinho 

(Mabel França Balmant – turma de 1963, entrevista, novembro 2017). 

 

Segundo os relatos da ex-aluna, nas aulas de Cerâmica, as estudantes produziam, 

especialmente, artefatos de uso decorativo como os vasos e garrafas decoradas, mas também de 

utilidade como era o caso do porta-lápis ou do cinzeiro. 

 

 

5.2.3 As aulas de Marcenaria 

 

 

Durante as aulas de Marcenaria, as estudantes aprendiam conhecimentos relacionados 

às seguintes temáticas: composição da madeira e processos de fabricação do papel; uso das 

ferramentas e manejo da bancada; técnicas usadas na fabricação e acabamentos de artefatos. De 

acordo com Mabel, da turma de 1963, “na Marcenaria, nós fazíamos coisas de artesanato e de 

decoração para o lar como cabidinho para pendurar panos de prato, bandejas de madeira, tábuas 

de carne, essas coisas assim”. Sobre o maquinário e ferramentas utilizadas, segundo Mabel, 

“nós lidávamos nas máquinas e tinha que ter muito cuidado porque era serra tico-tico, era tudo 

                                                           
232 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
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coisa de Marcenaria grande porque era uma sala enorme e com todos os equipamentos que a 

gente necessitava”233. Complementando os comentários de Mabel, Lucimar, da turma de 1964, 

explica que “nas aulas de Marcenaria, a gente usava aquela serra tico-tico, martelo, parafuso e 

todo o ferramental necessário pra fabricar uma bandeja, por exemplo”234. No Quadro 26, 

podemos visualizar alguns dos conteúdos estudados, bem como exemplos de materiais 

produzidos pelas estudantes. 

 

Quadro 26 – Conteúdos ministrados nas aulas de Marcenaria. 

Conteúdo específico de Marcenaria 

Conhecimento sobre a estrutura das árvores 

Indústria do papel 

Manejo e conhecimento das bancadas e máquinas para furar 

Pirografar 

Técnicas e acabamentos de trabalhos 

Limpeza da sala de aula 

Materiais produzidos 

Porta-chaves em formato de peixe 

Esteira para mesa 

Bandejas para servir alimentos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

A fabricação de artefatos em madeira envolvia todas as etapas de produção: escolha 

da madeira, desenho, corte, acabamentos e pintura. Conforme explica Mabel, da turma de 1963, 

“nós fazíamos, pintávamos e deixávamos tudo prontinho. Tudo. O material era dado à vontade 

pra gente fazer as peças. Lógico que com disciplina: você não podia exagerar nem estragar 

nada, né? Tinha sempre que ter cuidado e bom senso na hora de fazer”235. 

De acordo com os relatos das narradoras, entre as peças fabricadas estava a produção 

de uma bandeja para servir refeições. Hildegard, da turma de 1964, relembra, inclusive, o tipo 

de material usado e as etapas adotadas na fabricação da bandeja: 

 

Eu fiz uma bandeja para servir na seção de Marcenaria. Não era uma machetaria, mas 

era assim: você aprendia a conhecer os diversos tipos de madeira e daí você escolhia 

as lâminas. Tinha a base, que era um Eucatex. Daí você escolhia as lâminas com o 

professor que dizia assim: agora você vai tirar desse quadrado um redondo no meio. 

Media certinho com o esquadro e tirava o redondo com o compasso. Daí, tinha a serra 

circular [sic]236 que você tirava essa parte. Esse redondo, que você recortava, você 

invertia pra fazer o desenho diferenciado com encaixe ou você trocava o escuro pelo 

claro, entende? Eu tenho essa bandeja. Até as garrinhas da bandeja eram várias 

lâminas coladas que eram colocadas no molde pra secar e ficar curvo. Era um semestre 

pra fazer uma bandeja! Imagine só?! (Hildegard Rogalsky – turma de 164, entrevista, 

fevereiro 2018). 

                                                           
233 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
234 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
235 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
236 Provavelmente, a narradora está se referindo a uma serra copo, ferramenta utilizada para a finalidade a que ela 

se refere. 
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Na Figura 78, podemos visualizar duas imagens de bandejas produzidas durante as 

aulas de Marcenaria: a bandeja de Hildegard, feita com recortes circulares e invertidos; e a 

bandeja de Mabel, produzida com recortes em formato de losango.  

 

Figura 78 – Bandejas produzidas nas aulas de Marcenaria. 

   

Fonte: Coleção Hildegard Rogalsky (2018) e Coleção Mabel França Balmant (2017). 

 

Outras peças produzidas durante as aulas eram as esteiras fabricadas em madeira, que 

serviam como base para pratos quentes. Lucimar, da turma de 1964, relembra que “a gente 

cortava uns pedaços de madeira, furava e passava um arame que era preso com um bico de pato 

na ponta. Daí, formavam aquelas esteirinhas pra pôr panelas ou coisas quentes sobre a mesa”237. 

Indagada sobre os tipos de materiais produzidos na seção de Marcenaria, Lucimar explica que 

“a gente aprendia a fazer objetos pra deixar a casa mais bonita e decorada. Porque a mulherada 

se preparava pra casar e, pra casar, tinha que saber fazer tudo isso. Era produção de objetos para 

casa”238.  

Complementando os pensamentos de Lucimar, Mabel, da turma de 1963, reflete sobre 

os objetivos das aulas de Marcenaria: “a gente fazia objetos de decoração com o intuito de 

utilidade e de decoração para casa. Para a nossa casa”239. 

De acordo com os relatos das narradoras, os artefatos produzidos tinham função prática, 

mas também decorativa, sendo utilizados em suas próprias casas. No caso das bandejas para servir 

refeições, tais artefatos adquiriram também função simbólica240, visto que, passados mais de 

cinquenta anos, esses artefatos continuam fazendo parte da história de vida dessas mulheres. 

                                                           
237 Entrevista realizada com Lucimar Magajevski, da turma de 1964, e concedida à autora em 20 de março de 2018. 
238 Idem. 
239 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 2017. 
240 As funções simbólicas, também chamadas “de estima”, são aquelas ligadas a comportamentos e motivações 

psicológicas individuais ou partilhadas, em que cada pessoa reage em função de um sistema de valor próprio e de 

um sistema de referências sociais e culturais. Ver: ONO, Maristela. Design e Cultura: sintonia essencial. Curitiba: 

Editora da autora, 2006, p. 30.  
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5.2.4 As aulas de Artes 

 

 

Durante o período da tarde, as estudantes de Corte e Costura tinham a oportunidade de 

participar da aula de Artes, que era uma disciplina optativa e coordenada pelo professor Agenor. 

Havia uma sala própria para as práticas de Artes. Contudo, as alunas podiam também usar o 

espaço e as ferramentas da sala de Artes Industriais para a fabricação de outros materiais de uso 

decorativo ou funcional. A diferença é que as aulas eram facultativas e os materiais criados e 

produzidos eram escolhidos pelas próprias discentes. Sobre esse assunto, Mabel, da turma de 

1963, explica que: 

 

Essa parte era um currículo extra. Era uma aula extra que, se você tivesse tempo de 

tarde, digamos, você podia fazer esse ateliê. Era dado pelo professor Agenor. Nessas 

aulas, às vezes, a gente usava as ferramentas e máquinas da sala de Artes Industriais 

[...]. Então, por exemplo, a aluna que quisesse fazer uma estátua: nós comprávamos a 

estátua e levávamos pra lá e deixávamos pronta do jeito que nós quiséssemos. Quando 

era pintura em tela, eles davam a tela. Daí o professor tinha uma série de temas. A 

gente escolhia e fazia (Mabel França Balmant – turma de 1963, entrevista, novembro 

2017). 

 

Entre as técnicas aprendidas e citadas pelas narradoras estava a plastificação de objetos 

domésticos como vassouras e pás de lixo. Conforme relembra Hildegard, da turma de 1964: 

 

Tinha uma técnica que a gente aprendeu de plastificação. A gente colava um tecido, 

digamos, num cabo de vassoura. Colava o tecido com cola branca e depois que 

secasse, você passava várias camadas de cola branca. Depois, lixava e passava uma 

espécie de verniz. Esse era um acabamento diferenciado porque hoje se tem o 

plástico, né? Eu lembro que eu fiz pra minha mãe. Tinha que comprar o tecido e 

comprar os utensílios necessários. Eu comprei uma pazinha e uma vassoura e fiz 

pra minha mãe. E essa técnica de plastificação de tecido era tão boa que até na 

pazinha de lixo dava certo (Hildegard Rogalsky – turma de 1964, entrevista, 

fevereiro 2018). 

 

De acordo com os diários de classe, as estudantes produziam nas aulas de Artes uma 

quantidade significativa de materiais, entre eles: 1) artefatos de utilidade doméstica como 

formas para assar, garfo para churrasqueira e cinzeiro; 2) artefatos têxteis como almofadas, 

tapetes e tecidos tingidos; 3) artefatos decorativos como estátuas pintadas, gavetas revestidas e 

arranjos florais de papel; 4) objetos para lazer como bonecas e bichinhos (QUADRO 27). 
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Quadro 27 – Materiais produzidos nas aulas de Artes. 

Materiais produzidos  

Cinzeiros de alumínio para charutos 

Forminhas para empadas, bolos e pão 

Porta-fósforos em metal 

Garfo para churrasqueira 

Pintura de tecidos (mistura de cores) 

Pintura em lápis, cera e marfim 

Riscar, cortar e prender aplicações em aventais 

Cortar capas de perculine 

Fabricar tapete 

Almofada: riscar, costurar e fazer os acabamentos 

Boneca e bichinho: montar e vestir 

Desmontar o chicote de cordão e colocar nas argolas 

Flores de papel crepom: recortar e montar rosas 

Dar banho de parafina nas flores de crepom 

Recortar e tingir flores de pessegueiro em tecido 

Revestimento de caixa de talcos 

Projeto de uma cestinha para páscoa em cartolina 

Projeto de desenho para pintura sobre tecido 

Sabonetes pintados 

Pintura de estátuas e porcelana 

Pintura em gesso com purpurina 

Pintura em gesso com imitação de prata azulada 

Pintura em gesso com imitação de cobre 

Pintura em gesso com imitação de bronze 

Pintura em gesso com imitação de madeira  

Trabalhos em isopor para o dia das mães com colocação de objetos de decoração 

Prata boliniana sobre caixas de madeira 

Decapê em gavetas 

Álbum para fotografias: compor manualmente 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

Sobre a fabricação de fôrmas para pães, empadas e bolos, Hildegard, da turma de 1964, 

comenta que “eu lembro que a gente levava latas vazias de azeite pra fazer as fôrmas de pão 

porque, antigamente, vendia-se azeite em latas. Daí o professor abria a lata e ensinava a gente 

a cortar. Eu fiz vários cortes na lata e na mão também (risadas)”241. De acordo com a narradora, 

o professor responsável ensinava a cortar as latas e os acabamentos necessários para finalizar a 

peça. Dessa forma, era possível aproveitar e reutilizar diferentes tipos de materiais. Segundo 

Hildegard, “como a gente trazia os materiais que tinha em casa, se aproveitava tudo o que cada 

uma trazia. A gente vinha de ônibus, né? Daí trazia aquela sacolada de lata de azeite vazia 

(risadas)”242. 

Para Lucimar, da turma de 1964, parte considerável dos materiais produzidos nas aulas 

de Artes servia para a decoração da casa ou eram utensílios de uso doméstico: “a gente fazia 

                                                           
241 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à autora em 18 de fevereiro de 2018. 
242 Idem. 
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almofadas, tapetes trançados e tapetes do tipo macramé em sacolas e suportes de vaso. A gente 

também aprendia a fazer flores para decoração de mesa, arranjos e garrafas decoradas”. 

Por fim, cabe ressaltar que, conforme Hildegard, da turma de 1964, enfatiza, “o perfil 

das meninas e do curso foi mudando ao longo do tempo, né? Antes, o foco era mais nas aulas 

de Culinária e de Bordado. Mas eu gostava mesmo das aulas de Artes e de Marcenaria”. De 

acordo com a observação da ex-aluna, é possível considerar que nem todas as estudantes 

recebiam passivamente os conteúdos ministrados: se para algumas discentes, aprender 

conhecimentos em Costura, Bordado e Economia Doméstica era visto como algo “normal” e 

“aceitável” de acordo com os ditames da época, para outras alunas como Hildegard, as práticas 

“livres” das aulas de Artes ou o manuseio de ferramentas e do maquinário de Marcenaria, por 

exemplo, eram consideradas práticas mais atraentes e motivadoras. 

 

 

5.3 DESENHO COMO SABER NECESSÁRIO NA FORMAÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

Nas Escolas Técnicas Brasileiras, o ensino de Desenho era considerado fundamental e 

obrigatório tanto para os cursos industriais ginasiais quanto para os cursos técnicos. Conforme 

Machado (2010, p. 224) argumenta, “o que se delineia a partir do século XX, especificamente 

nas instituições de ensino profissional, foi a compreensão desse conhecimento como um dos 

elementos civilizatórios na construção do saber necessário aos trabalhadores”. 

De acordo com Ruy Gama (1986), apesar da definição da palavra “desenho” se reduzir, 

semanticamente, à ideia de representação gráfica, seu significado está atrelado com a história 

da técnica e da tecnologia, esta última formada a partir das transformações do desenvolvimento 

das forças produtivas e, consequentemente, das relações de produção. Sendo assim, conforme 

Machado (2010, p. 224) argumenta, “no desenvolvimento da organização do trabalho na 

sociedade capitalista, o ‘desenho’ é mais um dos elementos que compõem a divisão técnica do 

trabalho”. 

De acordo com os documentos institucionais, na década de 1940, as alunas de Corte e 

Costura tinham aulas de Desenho Ornamental e de Desenho ao longo dos quatro anos de curso. 

As aulas de Desenho Ornamental abarcavam conteúdos associados a desenhos de cunho 

artístico e estético. Já as aulas de Desenho apresentavam conteúdos relacionados, especialmente 

a Desenho Técnico. Na Figura 79, podemos visualizar duas avaliações realizadas em 1947: a 

primeira imagem mostra uma prova aplicada no 1º ano da disciplina de Desenho Ornamental, 



252 

   

cujo ponto sorteado foi o desenho de uma “roseta”; a segunda imagem apresenta uma prova do 

2º ano da disciplina de Desenho, cujo tema foi “linhas gregas clássicas”. Torna-se pertinente 

observar que as formas estudadas e desenhadas pelas estudantes – como é o caso da “roseta” e 

das “linhas gregas clássicas” – poderiam ser aplicadas, posteriormente, nas indumentárias e 

demais peças produzidas nas aulas de Corte, Costura e Bordado. 

 

Figura 79 – Avaliações das disciplinas de Desenho Ornamental e de Desenho, em 1947. 

       

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Vale ressaltar que, se nos primeiros anos de vigência do curso, as estudantes tinham 

aulas separadas de Desenho Ornamental e de Desenho, no final da década de 1940, ao que tudo 

indica, os conteúdos são agrupados numa única disciplina. Além disso, a ementa da disciplina 

de Desenho passa a ser a mesma para todos os cursos ginasiais industriais. Na Figura 80, 

podemos visualizar o ambiente de uma sala de Desenho da instituição nos anos 1950. Em 

primeiro plano, aparecem três fileiras de pranchetas. Aos fundos da sala, no segundo plano, é 

possível observar alguns armários e materiais de desenho como réguas e livros, entre outros 

artefatos.  
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Figura 80 – Sala de Desenho. 

 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Os conteúdos ministrados nas aulas de Desenho reuniam, especialmente, os seguintes 

assuntos: ensino de representações bidimensionais e tridimensionais; traçados de letras com a 

composição de faixas e letreiros; e traçados à mão livre (QUADRO 28). 

 

Quadro 28 – Conteúdos das aulas de Desenho. 

Letreiros e aplicações 

Traçado de letras tipo bastão e algarismos 

Traçado de letras e desenhos ornamentais 

Desenho de letras gráficas 

Uso de letras desenhadas, aplicação e exemplos 

Exercícios sobre legendas e algarismos 

Composição de letreiros ornamentais 

Letras aplicadas em faixa decorativa 

Representações bidimensionais 

Linhas e sinais convencionais em Desenho Técnico 

Divisão de segmentos de reta em partes iguais 

Formas fundamentais e formas derivadas 

Formas geométricas e planos fundamentais 

Desenho de polígonos: triângulos e quadriláteros 

Polígonos circunscritos e polígonos estrelados 

Divisão da circunferência em partes iguais 

Representações tridimensionais 

Diedro, ângulos e planos 

Classificação dos poliedros e planificação 

Exercícios sobre formas de revolução 

Forma da elipse 

Traçado de cortes em peças 

Corte e representação convencional de objetos 

Cortes em peças de madeira 
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Traçados à mão livre 

Enquadramento e margens 

Técnica de traçado à mão livre 

Desenho de natural 

Noções de perspectiva 

Desenho de um quebra-luz: claro e escuro 

Estudos de sombras 

Estudos de cor 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da consulta em diários de classe de 1962 a 1967 (2017). 

 

A Figura 81 apresenta as primeiras páginas do caderno de Desenho de Ieda, da turma 

de 1950. Entre as imagens estão: a capa do caderno, um exercício com o traçado de letras em 

itálico do tipo bastão, outro exercício com o traçado de letras ornamentais e o desenho de um 

monograma.  

 

Figura 81 – Estudos de traçados de letras. 

 

Fonte: Coleção Ieda Oliveira Kuhl (2018). 

 

Com relação ao aprendizado de desenho e composição de letras, Elisa, da turma de 

1956, relembra que “nas aulas de Desenho, a gente aprendia a fazer letras bonitas, desenho de 

formas, faixas criativas. E a gente tinha que aprender a fazer certinho porque esses desenhos 
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eram aplicados nos bordados que a gente fazia”243. Complementando os comentários de Elisa, 

Ieda, da turma de 1950, explica que “esses conteúdos faziam parte do programa. Então, a gente 

aprendia a fazer desenhos de letras maiúsculas e minúsculas com régua”244. 

Nas aulas de Desenho, as estudantes também aprendiam conhecimentos em 

representação bi e tridimensional. Sobre esse assunto Ieda, da turma de 1950, esclarece que “a 

gente fazia muito desenho técnico. A gente aprendia escala, projeção, vistas de objetos, tudo 

isso”. A Figura 82 mostra alguns exercícios feitos por Ieda durante as aulas. Nas imagens, 

aparecem exercícios de vistas ortogonais de peças com suas respectivas escalas, desenho de 

perspectiva cônica e desenho de perspectiva com ponto de fuga.    

     

Figura 82 – Estudos de representação bi e tridimensional. 

 
Fonte: Coleção Ieda Oliveira Kuhl (2018). 

 

 

Com relação à quantidade de aulas de Desenho, Mabel, da turma de 1963, explica que 

a carga horária semanal era alta e que os conteúdos eram similares aos que os meninos 

aprendiam: 

                                                           
243 Entrevista realizada com Elisa Ayabe, da turma de 1956, e concedida à autora em 20 de dezembro de 2017. 
244 Entrevista realizad.a com Ieda Kuhl de Oliveira, da turma de 1950, e concedida à autora em 16 de abril de 2018. 
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A disciplina de Desenho era igual para todos os cursos e nós tínhamos do 1º ao 4º ano. 

Acho que os meninos aprendiam as mesmas coisas que a gente. E nós tínhamos muitas 

aulas de Desenho. Não era pouco não. Eu acredito que dentro do currículo eram umas 

três aulas por semana, sabe? Três ou quatro por semana. E eu me lembro que eram 

duas aulas seguidas por dia (Mabel França Balmant – turma de 1963, entrevista, 

novembro 2017). 

 

Por fim, as aulas de Desenho também englobavam traçados à mão livre. A Figura 83 

apresenta duas ilustrações do caderno de Desenho de Hildegard, da turma de 1964. Nas 

imagens, podemos observar um desenho em preto e branco nomeado “desenho de natural” e 

outro em perspectiva e colorido nomeado “perspectiva de uma sala”. Nessas aulas, as estudantes 

aprendiam técnicas de traçado à mão livre, técnicas de luz e sombra, além de estudos de cor. 

Segundo Hildegard, “a gente tinha aulas de desenho de vários tipos: desenho técnico com vistas 

e perspectiva, desenho de letras e faixas decorativas e desenho à mão livre. Eu gostava mesmo 

de desenho à mão livre e das aulas de Artes. Eram essas coisas que eu gostava mais”245. 

   

Figura 83 – Traçados à mão livre. 

 
Fonte: Coleção Hildegard Rogalsky (2018). 

 

Neste capítulo, procurei discorrer sobre como aconteciam as práticas atreladas à 

domesticidade nas três disciplinas de “Cultura Técnica” do curso de Corte e Costura, a saber: 

Tecnologia e Prática de Costura e do Bordado, Artes Industriais e Desenho. Cada disciplina 

apresentava suas particularidades, mas vale relembrar que se Tecnologia e Prática de Costura e 

do Bordado era ofertada apenas no curso de Corte e Costura, as disciplinas de Artes Industriais 

e de Desenho faziam partes da grade curricular técnica de todos os cursos ginasiais industriais. 

No caso de Artes Industriais, os conteúdos ministrados para as alunas eram restringidos a três 

oficinas específicas, além das práticas de Artes. Na disciplina de Desenho, as estudantes 

                                                           
245 Como as entrevistas foram realizadas apenas com ex-alunas de Corte e Costura, não foi possível averiguar se 

os meninos também aprendiam traçados à mão livre nas aulas de Desenho. 
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aprendiam conteúdos similares, porém, com alguns direcionamentos de aplicação como era o 

caso do estudo de letreiros e desenhos de monogramas e rosetas, que poderiam ser adotados 

tanto nas aulas de Bordado e Costura quanto nas aulas de Artes Industriais. 

Compreender como aconteciam as práticas nos espaços escolares, que espaços eram 

esses e quais os artefatos utilizados, manuseados, incorporados e/ou produzidos pelas 

estudantes permitiu ampliar o entendimento sobre como eram as dinâmicas do curso de Corte 

e Costura, bem como quais conhecimentos e ensinamentos estavam em jogo e eram 

privilegiados na formação das estudantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Procurei refletir, ao longo dos cinco capítulos da tese, sobre como a Escola Técnica de 

Curitiba, por meio de estratégias de pedagogias de gênero, buscava mediar e construir tipologias 

de feminilidades engendradas à domesticidade no curso de Corte e Costura. Logo, ao ensinar 

conhecimentos e práticas sociais compreendidas como “normais” e “ideais” pelos grupos 

sociais hegemônicos, a instituição procurava delimitar e “fixar” noções específicas de 

feminilidades e masculinidades, mostrando-se interessada na construção de corpos e saberes 

ajustados às normas dominantes. 

Se a década de 1940 foi marcada por mudanças nas práticas cotidianas das mulheres 

brasileiras como o acesso à educação formal e à profissionalização, vale lembrar que esse 

período foi também conhecido pelo caráter centralizador do governo de Getúlio Vargas a partir, 

especialmente, da implantação do chamado “Estado Novo” e das ideias de incentivo à 

modernização e ao desenvolvimento. Dessa forma, o estímulo à escolarização feminina estava 

cerceado pela discussão e regulação do Estado acerca de que tipo de ensino seria mais 

apropriado às mulheres, visto que o que estava em jogo nessa formação era a valoração da 

moralidade, da saúde e da ordem social. 

Nesse ínterim, o propósito do sistema educacional brasileiro não era incitar a 

autonomia intelectual, econômica ou social feminina, mas, isto sim, capacitar eficientemente 

meninas e moças para que, futuramente, pudessem educar e orientar moralmente seus filhos, 

considerados os futuros cidadãos do país. Tendo em vista esse objetivo, as escolas cooperavam 

tanto para manter fora do alcance das mulheres as experiências e os conhecimentos entendidos, 

nesse período, como “inadequados”, quanto para ensinar as práticas e os saberes considerados 

“adequados” ao que era entendido como o universo feminino.  

Conforme visto, no caso da Escola Técnica de Curitiba, até a década de 1940, a 

instituição direcionava seus esforços para o ensino e a formação de força de trabalho 

predominantemente masculina. Somente em 1943 é criado o primeiro curso feminino, a saber, 

o curso ginasial industrial de Corte e Costura, cujo mote era a formação de meninas com idade 

entre 10 e 14 anos. Vale destacar que, no entanto, o projeto de idealização deste curso também 

estava alinhado com as medidas governamentais getulistas, que percebiam como fundamental 

a educação feminina para potencializar o progresso brasileiro.  

Parte significativa das estudantes era pertencente a famílias das classes trabalhadoras 

que moravam em algumas regiões consideradas, na época, distantes ou de difícil acesso até a 
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escola. Sobre esse assunto, a maioria das ex-alunas compartilhou que, inicialmente, os pais 

acompanhavam suas filhas até a escola. Contudo, uma vez aprendido o caminho a ser 

percorrido, muitas estudantes realizavam o trajeto de suas casas à instituição sozinhas e, 

geralmente, de ônibus. Dessa forma, ir à escola envolvia conhecer e percorrer – talvez pela 

primeira vez – outros caminhos e trechos da cidade, como também utilizar um transporte 

público que permitia o acesso e a convivência com outras pessoas. Além disso, mesmo 

estudando em cursos separados, meninas e meninos mantinham contato e frequentavam espaços 

em comum na escola. Logo, é possível considerar que, mesmo tendo conhecimento dos 

possíveis “perigos” vivenciados pelas garotas no percurso até e na escola, os pais ou 

responsáveis vislumbravam a formação de suas filhas na instituição como uma possibilidade de 

ampliar conhecimentos e perspectivas futuras, seja por meio da aplicação destes ensinamentos 

na esfera privada ou na possibilidade do aprendizado de um ofício. 

Como no período estudado prevalecia no Brasil o modelo normativo de família nuclear 

e heterossexual e as relações de gênero em que o masculino era referência e dispunha de maior 

poder, os pais das alunas, geralmente, eram os familiares que exerciam trabalho remunerado 

fora de casa.  Já as mães, após o casamento e nascimento dos/as filhos/as, dedicavam suas vidas, 

geralmente, ao cuidado da família e ao trabalho não remunerado doméstico. A exceção 

acontecia para as mulheres separadas que necessitavam exercer trabalho remunerado para o seu 

sustento e o dos/as filhos/as.  

Outra questão problematizada foi a categoria de classe social e sua imbricação com 

gênero e raça. Segundo algumas ex-alunas, havia poucas estudantes negras na instituição e a 

menção a essas estudantes foi permeada pelo uso de diferentes termos e expressões como 

“mulata”, “a mais escurinha”, “morena”, “preta”, “morena clara”, “bem negra”, “bem 

pretinhas”. Aqui, foi possível perceber que, conforme explica Nilma Lino Gomes (2005), o 

debate sobre as relações raciais no Brasil é atravessado por uma diversidade de termos e 

conceitos que apontam para diferentes interpretações que a sociedade brasileira e os atores 

sociais tem a respeito das relações raciais. Para essa autora, a palavra “raça” faz referência a 

racismo, aos ranços da escravidão e às maneiras como aprendemos, significamos e 

classificamos o “ser negro” e o “ser branco” no Brasil.  

Torna-se pertinente enfatizar que se o curso de Corte e Costura foi organizado, 

especialmente, para estudantes das classes trabalhadoras, essa formação era pensada e 

idealizada pelos grupos dominantes da sociedade brasileira. Ademais, o curso era também 

ministrado por docentes pertencentes a camadas mais abastadas, o que conferia às professoras 
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a legitimação de determinados conhecimentos de acordo com os ditames da época e uma 

hierarquia de poder com relação às alunas.  

Outra questão interessante que merece ser comentada diz respeito às indumentárias 

usadas pelas alunas para frequentar o ambiente escolar. Isto, porque se nas décadas de 1940 e 

1950 não havia a obrigatoriedade do uso de uniformes durante as aulas, na década de 1960, a 

instituição incorpora o uso de tais vestimentas como forma de padronizar seus/suas estudantes. 

Essa poderia ser entendida como uma estratégia para oferecer um sentimento de pertencimento 

dos/as alunos/as à instituição, além de minimizar o contraste de classes entre os/as discentes, 

ainda que, muitas vezes, essa igualdade pudesse ser mais estética do que efetiva. Além disso, 

conforme Louro (1998, p. 19) enfatiza, vestidas com o uniforme da escola, as estudantes “eram 

a própria escola”, implicando a “obrigação de manter um comportamento ‘adequado’, 

respeitoso e apropriado em qualquer lugar, a qualquer momento”. 

Ao longo dos relatos das ex-alunas, foi possível perceber que, mesmo a instituição 

privilegiando a formação escolar e profissional separada para meninas e meninos, as relações 

de amizade e sociabilidade transpassavam as salas de aulas. Dessa forma, seja nos almoços 

realizados no refeitório, seja nas brincadeiras e jogos no pátio durante os intervalos de aula ou 

nos eventos de confraternização como nas festas juninas ou nos bailes de colação de grau, 

meninas e meninos mantinham relações de amizade e afinidade entre si. 

Neste trabalho, pesquisei a prática educativa de Economia Doméstica, bem como as 

disciplinas de Tecnologia e Prática de Costura e do Bordado, Artes Industriais e Desenho do 

curso de Corte e Costura. Ao pesquisar essas disciplinas, busquei investigar as práticas sociais, 

os espaços escolares e os artefatos utilizados durante as aulas e como estes saberes poderiam 

estar relacionados com a domesticidade. 

Conforme salientado, a prática educativa de Economia Doméstica era ministrada em 

um espaço que simulava um sistema doméstico composto por cozinha, sala de jantar e sala de 

estar. Segundo a docente responsável, o objetivo dessa prática educativa era formar uma “dona 

de casa exemplar”, capaz de conhecer as atividades domésticas e bem administrar seu próprio 

lar. Entre as atividades e ensinamentos ministrados nessas aulas, foi possível elencar, 

especialmente, os seguintes: 1) práticas de cozinhar e servir; 2) regras de etiqueta, conduta e 

comportamento; 3) práticas de limpeza e manutenção da casa; 4) conhecimento sobre as 

inovações da indústria brasileira relacionadas aos artefatos domésticos, especialmente aos 

eletrodomésticos; 5) práticas de cuidado da família; 6) aprendizado sobre as funções sociais de 

mãe e esposa; 7) decoração do lar.  
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Vale relembrar que os pratos preparados pelas estudantes eram servidos e degustados, 

geralmente, pelo diretor e por outras autoridades convidadas por ele. Sobre esse assunto, uma 

questão que mereceu ser problematizada diz respeito ao envolvimento exigido das alunas nesses 

eventos. Isto, porque mesmo tendo como mote a formação de futuras “donas de casa 

exemplares”, o trabalho realizado pelas estudantes ao preparar e servir refeições ao diretor e 

seus/as convidados/as, constituía uma prática que ia além do contexto pedagógico da relação 

entre professora e estudantes em sala de aula. Considerando que se tratava de uma situação 

rotineira, é possível compreender que o diretor fazia uso do trabalho das alunas – de forma não 

remunerada – como meio de promover o nome da instituição para membros da comunidade 

externa. Em contrapartida, a exigência quanto ao desempenho das meninas era maior, visto que 

as atividades realizadas estariam subordinadas também à avaliação da autoridade máxima da 

escola e de pessoas estranhas consideradas importantes. Além disso, é possível inferir que, em 

função da eficácia desses eventos, a professora também ganhava prestígio entre os dirigentes, 

o que de um certo modo facilitava a aprovação para a compra de artefatos domésticos 

“modernos e requintados” que viessem a incrementar os recursos disponíveis para o 

desempenho das atividades previstas nessas aulas. 

Torna-se pertinente comentar que os conhecimentos ministrados às alunas de 

Economia Doméstica não eram exatamente aqueles mesmos saberes domésticos transmitidos 

de mãe para filha e de geração em geração, mas, isto sim, conhecimentos tácitos transformados 

em saberes escolares. Dessa forma, os saberes domésticos, até então considerados “naturais”, 

ganham uma “nova roupagem escolar e acadêmica” com o intuito de serem considerados 

“aptos” a incorporarem os currículos e programas. Logo, por meio das atividades ensinadas nas 

aulas de Economia Doméstica e dos comentários de ex-alunas que vivenciaram tais práticas, 

foi possível perceber que a Escola Técnica de Curitiba buscava ensinar e legitimar determinadas 

condutas e práticas no lar consideradas “exemplares” entre as décadas de 1940 e 1960. Os 

conteúdos ministrados enfatizavam a perfeita execução dos afazeres domésticos, privilegiando 

também a incorporação de gestos, posturas, comportamentos, palavras e olhares. Sobre essa 

questão, Louro (1998, p. 18) nos lembra que as instituições escolares fazem “investimentos” 

buscando produzir homens e mulheres “civilizados” e “capazes de viver em coerência e 

adequação” com prescrições normativas vigentes na sociedade.     

Além da prática educativa de Economia Doméstica, foi possível perceber que as 

estudantes também aprendiam práticas atreladas à domesticidade em outras disciplinas como 

em Tecnologia e Prática de Costura e do Bordado. Conforme visto, o ensino dos trabalhos 

manuais, compreendidos como artes e ofícios femininos, englobava os trabalhos de bordar, 
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cortar e costurar. Tais aprendizados eram, especialmente até meados do século XX, valorizados 

no espaço doméstico, nas relações familiares, bem como nas instituições de ensino direcionadas 

para a formação de mulheres. Ter o conhecimento das práticas de bordado e de costura 

significava refinamento de gestos, respeitabilidade e aperfeiçoamento das prendas domésticas, 

além de possibilitar – caso fosse necessário – o exercício de um ofício. 

Nas aulas de Tecnologia e Prática de Costura e do Bordado, as estudantes aprendiam 

conteúdos sobre a origem e a finalidade dos fios, tecidos e artefatos utilizados nas oficinas, 

além dos diferentes tipos de pontos de costura e de bordado. Também tinham a oportunidade 

de manusear os artefatos das oficinas e colocar em prática os conhecimentos aprendidos. Porém, 

não bastava apenas aprender os pontos de bordado e costura. Era preciso executá-los com 

perfeição por meio do uso correto das ferramentas e técnicas adequadas. Dessa forma, os 

exercícios cotidianos condicionavam as estudantes a práticas precisas que modelavam, 

marcavam e internalizavam gestos e comportamentos. Tais práticas, ensinadas e reiteradas na 

escola, forjavam o que Louro (1998) chama de “auto-disciplinamento” dos corpos, inscrevendo 

nas alunas “marcas de identidade e, consequentemente, de diferenciação”.  

Conforme explicitado neste trabalho, os bordados e costuras eram praticados, 

especialmente, na confecção de peças de enxoval para bebês e casamento, vestuário infantil, 

vestuário feminino, além de toalhas de mesa e outras peças com função decorativa. Segundo 

relatos de algumas ex-alunas, os conhecimentos do curso de Corte e Costura serviram, 

sobretudo, para a produção de seus próprios enxovais e materiais de decoração para suas casas. 

Torna-se pertinente ressaltar, no entanto, que as atividades praticadas pelas estudantes 

envolviam princípios de racionalidade e eficiência adotados no espaço fabril como a divisão de 

tarefas e o controle do tempo. Logo, as meninas também aprendiam e vivenciavam práticas que 

simulavam atividades típicas de uma rotina industrial no espaço escolar.  

Vale retomar aqui as informações obtidas por algumas ex-alunas sobre a produção do 

enxoval para a filha do diretor durante as aulas de Bordado. Sobre esse assunto, uma questão 

mereceu ser problematizada: o trabalho não remunerado realizado pelas estudantes. Isto, porque 

mesmo que fosse uma forma de praticar os ensinamentos aprendidos, o fato de as meninas 

bordarem o enxoval sem receberem remuneração financeira consistia numa forma de 

potencializar as hierarquias de poder na instituição, além de ser uma maneira de agradar o 

diretor e promover o trabalho das docentes perante tal autoridade. 

Além das aulas relacionadas à Costura e Bordado, a partir dos anos 1960, o curso de 

Corte e Costura passa a agregar a disciplina técnica de Artes Industriais, dividida em três 

oficinas: Tipografia, Cerâmica e Marcenaria. Com exceção das aulas de Tipografia – em que 
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as alunas aprendiam a lidar com caixas tipográficas e compor tipos para impressão –, nas aulas 

de Cerâmica e de Marcenaria as discentes aprendiam a fabricar, especialmente, artefatos 

utilitários e decorativos para o lar. Ademais, as estudantes tinham aulas livres de Artes, onde 

aprendiam a criar, reutilizar e também ressignificar objetos de uso doméstico, como era o caso 

das latas de azeite reaproveitadas como fôrmas para assar pães e bolos. 

Por fim, nas aulas de Desenho, mesmo que o conteúdo enfatizado fosse relacionado, 

especialmente, a desenho técnico, as estudantes aprendiam também a desenhar “rosetas”, 

“faixas” ou “letreiros ornamentados” que, possivelmente, poderiam ser aplicados em bordados 

de vestidos, detalhes de roupas infantis ou, até mesmo, em peças como toalhas de mesa e objetos 

decorativos. 

Vale ressaltar que as práticas atreladas à domesticidade podiam ser percebidas não 

somente na prática educativa de Economia Doméstica ou nas disciplinas nomeadas “Cultura 

Técnica”. Nas aulas de Educação Física, por exemplo, era recomendada a prática de esportes 

considerados mais “delicados” e que contribuíssem para garantir “um corpo sadio, treinado e 

belo” das meninas, tendo em vista as “exigências físicas e morais da maternidade”.  

Os eventos escolares, como os desfiles cívicos pela cidade de Curitiba, são outro 

exemplo em que a domesticidade se fazia presente. Durante esses eventos, a bandeira do Brasil 

era entoada e levada durante todo o desfile ao som de hinos cantados pelos/as alunos/as e 

aprendidos nas aulas de Canto Orfeônico. Conforme ressaltado, em meados do século XX, 

havia a preocupação, por parte do Estado, em formar mulheres capazes de cuidar, educar e 

moldar o caráter de seus filhos. Outros registros fotográficos de eventos como o Dia da Bandeira 

ou o Dia da Mães também revelam a importância dessas comemorações no calendário estudantil 

da instituição.  

Considerando a variedade de práticas relacionadas ao ambiente doméstico ensinadas 

durante as aulas do curso de Corte e Costura, vale ressaltar que, passados mais de 75 anos 

desde a criação do curso, as tarefas domésticas não remuneradas continuam sendo, 

majoritariamente, responsabilidade feminina. De acordo com dados divulgados na pesquisa 

“Retrato das Desigualdades” do Ipea, em 2017, 93% das mulheres declaravam realizar algum 

tipo de atividade doméstica não remunerada, ao passo que, entre os homens, essa proporção 

era de 79%. Mesmo aparentando uma divisão sexual do trabalho doméstico mais igualitária, 

os dados mostram que os trabalhos dentro de casa realizados por homens e mulheres não são 

os mesmos. Enquanto as mulheres assumem tarefas mais rotineiras, exaustivas e que 

demandam mais tempo em sua execução como lavar e passar roupas, limpar a casa e os 

utensílios domésticos, cuidar dos filhos e cozinhar, os homens dedicam-se a atividades 

http://www.ipea.gov.br/retrato
http://www.ipea.gov.br/retrato
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consideradas ocasionais, mais flexíveis e prazerosas que as tarefas realizadas pelas mulheres 

como, por exemplo, pequenos reparos nas residências, os cuidados com o jardim e carros, o 

pagamento de contas ou o lazer com os filhos. Dessa forma, mesmo considerando certos 

avanços conquistados pelas mulheres no mercado de trabalho, bem como a tendência à 

redução do número de filhos e a possibilidade de aquisição de equipamentos domésticos e de 

serviços de infraestrutura para segmentos sociais mais privilegiados – que podem facilitar a 

execução de tarefas246 –, a jornada de trabalho doméstico não remunerado das mulheres 

continua maior e significativa, se comparada às atividades realizadas pelos homens247.  

Tendo em vista os dados apresentados pelo Ipea, uma questão vem à tona: até que 

ponto a criação de cursos profissionalizantes femininos a partir do Decreto-lei de 1942, que 

previa a formação de mulheres tendo em vista, também, suas identidades sociais de mãe, esposa 

e dona de casa, não contribuiu para que a execução do trabalho doméstico continuasse a ser 

percebido e atribuído como responsabilidade eminentemente feminina? Vale lembrar que o 

ensino de práticas domésticas não era uma escolha, mas sim uma obrigatoriedade nestes cursos. 

Dessa forma, as meninas não tinham outra opção senão aprender também a ser uma “dona de 

casa exemplar”. Talvez, se o aprendizado de práticas domésticas não se configurasse como 

compulsório para as meninas e também se fizesse presente no currículo dos demais cursos ou, 

pelo menos, como uma opção para os meninos, as assimetrias na divisão do trabalho doméstico 

não fossem tão díspares. Logo, entre transformações e permanências, é possível considerar que, 

no caso do trabalho doméstico, há mais permanências na forma como estes tipos de práticas são 

vistas, bem como na compreensão de quem deve executá-las. 

Torna-se pertinente comentar, no entanto, que o ensino de Economia Doméstica, bem 

como das disciplinas de “Cultura Técnica” como Bordado, Costura ou Artes Industriais, podem 

ter auxiliado as ex-alunas na obtenção de trabalhos remunerados fora de casa, seja atuando 

como costureiras, artesãs ou empregadas domésticas. No caso das narradoras entrevistadas, 

nenhuma trabalhou, de forma remunerada, utilizando os aprendizados obtidos na Escola 

Técnica de Curitiba. Segundo comentário de uma ex-aluna, os conhecimentos aprendidos eram 

                                                           
246 Torna-se pertinente salientar que a inserção de tecnologias nas rotinas domésticas modificou a vida das donas 

de casa, mas não acarretou necessariamente a diminuição da quantidade dos afazeres domésticos. Houve uma 

reorganização dos processos de trabalho, visto que algumas atividades foram realmente eliminadas, enquanto 

outras passaram por transformações na forma como eram realizadas. Ver: PADILHA, Ana Caroline de Bassi. 

Tecnologias do lar e pedagogias de gênero: representações da “dona de casa ideal” na revista Casa & Jardim 

(anos 1950 e 1960). 2014. 194 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2014, p. 169.   
247 PINHEIRO, Luana. Mulheres e homens no trabalho doméstico não remunerado. El País. Dia da Mulher. 9 mar. 

2019. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/07/opinion/1551996217_433591.html>. Acesso 

em: 10 mar. 2019. 
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“para a vida. Ainda era pouco esse foco de trabalhar fora. A gente aprendia a usar na nossa vida 

e nas nossas casas”248. 

Vale enfatizar que, durante este trabalho, minha intenção não foi a de verificar se o 

objetivo do curso de Corte e Costura era o de oferecer um ofício e formar costureiras 

profissionais ou se era o de constituir “exímias donas de casa”. Sobre esse assunto, documentos 

da instituição apontam alguns indícios de que o objetivo era profissionalizar as alunas a partir 

de conhecimentos que também pudessem ser incorporados em suas vidas pessoais e na 

manutenção de suas casas e famílias. Além disso, é possível que cada estudante que vivenciou 

o curso de Corte e Costura tenha se apropriado das práticas aprendidas de maneiras diferentes 

ao longo da vida. Seria vago e, talvez, tendencioso apontar um único caminho de formação e 

aplicação.  

No decorrer dessa pesquisa procurei, isto sim, investigar como as práticas ensinadas e 

os artefatos utilizados e/ou produzidos estavam em constante diálogo com o ambiente 

doméstico. Dessa forma, seja por meio das práticas de cozinhar, servir refeições, sentar-se à 

mesa e comportar-se adequadamente, conversar com parcimônia, bordar enxovais e peças 

decorativas, cortar e costurar roupas infantis e femininas ou produzir peças utilitárias e 

decorativas – entre outras atividades –, as garotas de Corte e Costura estavam também 

aprendendo e incorporando maneiras de ser e agir em seus lares e na sociedade. Logo, reforço 

meu argumento de que a Escola Técnica de Curitiba buscava, por meio de estratégias de 

pedagogias de gênero, constituir, acima de tudo, mulheres que apresentassem tipologias de 

feminilidades condizentes com o que lhes era esperado socialmente. Direta ou indiretamente, a 

domesticidade se fazia presente e transitava por entre as práticas ensinadas e conhecimentos 

ministrados às alunas de Corte e Costura. 

Torna-se pertinente salientar que, ao longo das entrevistas, foi possível observar a 

importância e relevância que a Escola Técnica de Curitiba ocupou na memória e na trajetória 

de vida das narradoras: “Para mim, a Escola teve importância em tudo. Tanto em educação, 

como em conhecimento pra vida. Usei os bordados, as costuras, as comidas, como se sentar, 

como se servir. Tudo, tudo, tudo” (Úrsula, turma de 1956); “Foi muito bom porque eu aprendi 

muita coisa boa lá, sabe? E o que eu aprendi, valeu pra vida porque eu casei nova e tive os filhos 

nova também. Então, valeu a pena porque eu aprendi bastante coisinha boa” (Elisa, turma de 

1956); “Foi uma escola para a vida. Um tempo muito gostoso. Tanto é que a maioria que fazia 

o ginásio, continuava lá. O legal é a que a gente tinha as disciplinas e aprendia uma profissão, 

                                                           
248 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à autora em 1 de novembro de 

2017. 
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caso fosse necessário” (Lília, turma de 1957); “A Escola teve uma importância muito grande 

na minha vida. Tanto é que nós mantemos até hoje a nossa amizade. E olha que já se passaram 

mais de cinquenta anos!” (Mabel, turma de 1963); “Foi a melhor parte da minha vida. O que eu 

sou eu devo aos estudos e ao que eu aprendi lá. Foi tudo de bom e eu não tive dificuldade 

nenhuma para criar meus filhos quando entraram na escola” (Lucimar, turma de 1964); “Para 

mim, é de grande importância. Uma maravilha e uma escola e tanto! Você veja: Escola 

Técnica... Veja quanta coisa ela passou até virar Universidade, né!?” (Maria Amélia, 

professora). 

Conforme salienta Candau (2012, p. 158), “a memória e a identidade se concentram 

em lugares, e em “lugares privilegiados”, quase sempre com um nome, e que se “constituem 

como referências perenes percebidas como um desafio ao tempo”. Para as narradoras 

entrevistadas, a Escola Técnica de Curitiba foi um lugar repleto de história e memória e os 

aprendizados ali vivenciados contribuíram na constituição dessas mulheres como sujeitos ativos 

que também reagiam, respondiam, refutavam, negociavam e assumiam parcial ou inteiramente 

os ensinamentos ministrados. Mulheres que foram e são parte da história da instituição. 

Mulheres pioneiras como estudantes de uma escola, até então, predominantemente masculina. 

Mulheres que narraram vivências, ressignificaram práticas e alinhavaram memórias.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista para ex-alunas de Corte e Costura 

 

 

1) Trajetória familiar 

Nome completo. Objetivo: 

Identificar aspectos familiares e 

condições sociais da 

entrevistada na época em que 

cursou a Escola Técnica. 

Data de nascimento. 

Nome completo da mãe e do pai. 

Profissão da mãe e do pai. 

Teve irmãos/irmãs? Quantos/as? 

Os/as irmãos/ãs também estudaram na ETC? Se sim, que cursos fizeram? 

Onde você morava e com quem na época em que estudou na Escola Técnica?  

2) Formação escolar  

Curso feito na Escola Técnica. Objetivo: 

Identificar a escolha pelo curso e 

o período no qual a entrevistada 

frequentou a Instituição. 

Como foi feita a escolha do curso. 

Período que estudou na Instituição. 

Quais as disciplinas estudadas? Objetivo: 

Identificar o conteúdo 

programático e as práticas 

educativas que norteavam o 

curso. 

Que disciplina você mais gostava ou tem maior lembrança? Por quê? 

Como eram as rotinas em sala de aula? 

a) O que acontecia primeiro? (o encontro com as outras alunas acontecia no 

pátio, em filas, ou as alunas iam direto para a sala de aula?) 

b) Como era a exposição de conteúdos? As professoras realizavam as tarefas? 

c) O que você aprendia e produzia no curso? 

Quais as lembranças mais significativas de sala de aula?  

Havia algum tipo de monitoramento/vigia das aulas como inspetores/as? 

Você tem algum material (objetos, fotografias) da época em que estudou lá? 

Quantas meninas estudavam por turma? Objetivo: 

Identificar as relações de gênero 

fora de sala de aula. 
No pátio, vocês encontravam e/ou conversavam com os meninos? 

Havia atividades em comum (entre meninos e meninas)? 

3) Aspectos relacionados especificamente à disciplina de Economia Doméstica 

O que a disciplina abordava? 

a) Vocês aprendiam noções de higiene? De que tipo?  

b) Vocês aprendiam a preparar refeições/pratos? Que tipo de pratos? 

c) Vocês aprendiam a servir a mesa? 

d) Vocês tinham noções de etiqueta e comportamento durante as refeições? 

d) Vocês aprendiam outras tarefas domésticas como arrumar e limpar a 

cozinha e a casa; lavar, passar e cuidar das roupas (ligação com costura); 

cuidar da família? 

e) Havia um espaço físico para as meninas praticarem os ensinamentos? 

f) Como eram os aventais para preparar alimentos e para servir? 

Objetivo: 

Identificar o conteúdo 

programático da disciplina. 

 

O ambiente onde acontecia a disciplina de economia doméstica fazia lembrar 

uma casa com espaços como cozinha, sala, etc.? 
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Vocês tinham contato com eletrodomésticos? Se sim, a professora manuseava 

e ensinava a mexer nestes artefatos domésticos? 

As professoras enfatizavam a importância da formação de dona de casa no 

curso ou os aprendizados deveriam ser aplicados na indústria? 

Objetivo: 

Identificar o objetivo da 

disciplina. 
Essa disciplina era ofertada para os meninos de outros cursos? 

Como você ia vestida para a escola? Como as outras meninas se vestiam?  Objetivo: 

Identificar a classe social e 

comportamento das alunas. 
Havia muitas alunas? Havia muitas desistências? 

4) Aspectos relacionados às disciplinas de Corte, Costura e Bordado 

O que vocês aprendiam nas aulas de corte e costura? (disciplinas como 

desenho, bordado, costura...) 

Objetivo: 

Identificar o conteúdo 

programático da disciplina. 
Que tipos de artefatos eram produzidos (vestidos para mulheres, vestidos e 

roupas para crianças, chapéus, toalhas, objetos decorativos...) 

Vocês aprendiam a fazer roupas para quem (para si mesmas, filhos, família, 

para vender para fora...) 

Havia o ensino de enxoval? (lingerie, camisolas, conjunto de cama) 

As aulas de corte e costura tinham alguma ligação com a decoração da casa? 

(aprendiam também a fazer tapetes, almofadas, cortinas, toalhas de mesa...)  

Havia exposições dos materiais produzidos pelas alunas? 

5) Aspectos relacionados à disciplina de Artes Industriais e Desenho 

O que vocês aprendiam nas aulas de Artes Industriais? Segundo os diários de 

classe, as meninas aprendiam cartonagem, tipografia, técnicas de marcenaria 

e serralheria (fabricavam tabuas para cortar alimentos, formas para assados...) 

Objetivo: 

Identificar como eram 

configuradas as aulas de 

desenho e as práticas de artes 

consideradas femininas. 
Como eram as aulas de Desenho? O que vocês aprendiam? 

Vocês tinham aulas de desenho ornamental? O que aprendiam nessas aulas? 

6) Trajetória pessoal | profissional 

Após a sua formação, você aplicou os conteúdos aprendidos? Se sim, onde? Objetivo: 

Identificar a trajetória 

profissional e pessoal. 
Qual a importância da Escola Técnica em sua vida pessoal e/ou profissional? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista para a ex-professora de Economia Doméstica 

 

 

1) Trajetória familiar 

Nome completo. Objetivo: 

Identificar aspectos familiares e 

condições sociais na época em 

que lecionou na Escola Técnica. 

Data de nascimento. 

Nome completo da mãe e do pai. 

Profissão da mãe e do pai. 

Teve irmãos/irmãs? Quantos/as? 

Os/as irmãos/ãs estudaram e/ou trabalharam na Escola Técnica? 

Onde e com quem a senhora morava na época em que trabalhou na Escola 

Técnica?  

Como a senhora foi trabalhar na instituição? Foi um convite/indicação? Fez 

entrevista?  

2) Formação escolar e profissional  

Onde a senhora estudou quando criança? Objetivo: 

Identificar a formação escolar e 

profissional da entrevistada. 
Fez algum curso profissionalizante antes de ingressar como docente na ETC? 

Trabalhou em outro lugar ou lecionou em outra instituição antes da ETC? 

3) Aspectos relacionados as normas e relações de gênero  

Havia algum tipo de monitoramento/vigia das aulas como inspetores/as? Objetivo: 

Identificar normas e relações de 

gênero. 
A senhora tinha autonomia em suas aulas?  

As professoras ocupavam outros cargos além da docência (diretoria, 

coordenação)? 

4) Aspectos relacionados especificamente à disciplina de Economia Doméstica 

O que a disciplina abordava? 

a) As alunas aprendiam que noções de higiene? (higiene corporal, higiene de 

alimentos, higiene na cozinha...)  

b) As alunas aprendiam a preparar refeições/pratos? Que tipo de pratos 

(salgados, bolos, pães, saladas, sobremesas...)?  

c) As alunas aprendiam a servir a mesa? 

d) As alunas aprendiam noções de etiqueta e de como se comportar à mesa? 

d) As alunas aprendiam outras tarefas domésticas como arrumar e limpar a 

cozinha e a casa; lavar, passar e cuidar das roupas (ligação com costura); 

cuidar da família? 

e) Havia um espaço físico para as meninas praticarem? 

f) Como eram os aventais usados pelas alunas? A escola fornecia esses 

uniformes? 

Objetivo: 

Identificar o conteúdo 

programático da disciplina. 

 

O espaço da sala de Economia Doméstica fazia lembrar uma casa. Quem 

projetou? 

As meninas tinham contato com eletrodomésticos? Se sim, a senhora 

manuseava e ensinava a mexer nestes artefatos domésticos? 
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No inventário de economia doméstica, entre os materiais solicitados havia 

panelas em inox, jogos de talheres, pratos de porcelana, copos de cristal... Por 

quê materiais tão requintados? Qual era o objetivo?   

Qual era o objetivo/proposta da disciplina de Economia Doméstica? Objetivo: 

Identificar o objetivo da 

disciplina. 
Os conteúdos ministrados tinham embasamento no que? Seguia manuais, 

regras, convenções sociais? 

As professoras enfatizavam a importância da formação de dona de casa no 

curso? Ou os aprendizados deveriam ser aplicados na indústria? 

Essa disciplina era ofertada para os meninos de outros cursos? 

Os alimentos produzidos eram oferecidos para quem? Para os alunos, 

professores e/ou diretores? É sabido que muitos almoços eram oferecidos 

para autoridades... 

A senhora tem algum material (objetos, fotografias) da época em que 

lecionou na ETC? 

Como eram as alunas? Como se vestiam? De que classe social? Objetivo: 

Identificar a classe social e 

comportamento das alunas. 
Havia muitas alunas? Havia muitas desistências? 

5) Trajetória pessoal | profissional 

Qual a importância da Escola Técnica em sua vida pessoal e/ou profissional? Objetivo: 

Identificar a trajetória 

profissional e pessoal. 
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APÊNDICE C – Exemplo de fichas e análise de imagem 

 

 

 

 

FIGURA 46 – Alunas da disciplina de Economia Doméstica servindo o diretor e seus 

convidados. Agosto de 1959. 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI/UTFPR. 

 

Ficha de elementos da forma de expressão 

Agência produtora | Ano 
Fotógrafo contratado pela instituição. 

Ano: 1959. 

Dimensões da imagem 120 x 80mm. 

Forma da foto e suporte  

Retangular sobre papel filme fosco (a foto encontrava-se rasgada do 

lado esquerdo inferior e estava dentro de um plástico nomeado “fotos 

mutiladas”). 

Tipo de foto Foto posada. 

Enquadramento I: sentido da foto 

[horizontal ou vertical] 

Foto horizontal (talvez a intenção era capturar a maior quantidade de 

indivíduos sentados à mesa). 

Enquadramento II: direção da foto 

[esquerda, direita, centro] 

Enquadramento central, com ênfase no diretor Lauro Wilhém (parece 

ponto de fuga) 

Enquadramento III: distribuição de 

planos 

1º Plano: Mesa com diretor, professora, convidados e alunas.  

2º Plano: Três alunas. 

3º Plano: Parte do ambiente da sala de aula. 

Enquadramento IV: objeto central, 

arranjo e equilíbrio 

A imagem parece simétrica, tendo como eixo central a mesa preparada 

com as refeições e a figura do diretor Lauro Wilhelm. 

Nitidez I: foco 
O foco encontra-se ao centro da imagem, ficando difusa da parte 

interna para a externa.  

Nitidez II: impressão visual 

[definição de linhas] 

Os dois primeiros planos encontram-se focados com linhas bem 

definidas. 

Nitidez III: iluminação Iluminação clara e sem sombras. 

Produtor: amador ou profissional Profissional. 

Nº da foto 126 
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Ficha de elementos da forma de conteúdo 

Agência produtora | Ano 
Fotógrafo contratado pela instituição. 

Ano: 1959. 

Local retratado 
Escola Técnica de Curitiba. 

Sala de jantar do espaço de Economia Doméstica. 

Tema retratado 
Momento do lanche feito diariamente pelo diretor Lauro Wilhém e 

seus convidados. 

Pessoas retratadas 
Diretor Lauro Wilhém, professora Maria Amélia Pinto, convidados do 

diretor e alunas (à mesa e atrás do diretor). 

Artefatos retratados 
Mesa posta com sobremesas para cada convidado e suco. Ao centro, há 

um arranjo. 

No 3º plano aparece um abajour compondo a sala (do lado esquerdo). 

Atributo das pessoas 
Na mesma mesa aparecem: o diretor Lauro Vilhém, três convidados, a 

professora Maria Amélia Pinto e quatro alunas. Atrás e de pé aparecem 

mais três alunas. 

Atributo da paisagem 
Ambiente interno da sala de aula, criado para que as alunas tivessem 

oportunidade de praticar o que aprendiam sobre condutas no lar e na 

sociedade. 

Evento retratado – atividades 

A imagem parece retratar o momento em que o diretor lancha com seus 

convidados. Parece também retratar o momento em que as meninas 

estavam sendo avaliadas pela professora Maria Amélia, tanto ao servir 

quanto ao se comportar à mesa. 

Tempo retratado [dia/noite] Dia: período da tarde. 

Nº da foto 126 (a foto aparece com essa nomeação). 
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APÊNDICE D – Exemplo de transcrição de entrevista 
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APÊNDICE E – Espaços da sala de Economia Doméstica 

 

 

 


