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RESUMO

O presente trabalho discute a implementação do curso de Economia Doméstica de origem francesa na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro no ano de 1963 em plena crise do governo João Goulart pelas disputas ideológicas e
políticas. Foi feita uma pesquisa bibliográfica na linha qualitativa com análises de fontes secundárias. Os resultados
foram apresentados de forma descritiva. O curso de Economia Doméstica foi o primeiro curso de origem feminina da
universidade cujo objetivo era o trabalho com a família pautando o estudo do lar numa visão holística. Atualmente o
curso de Economia Doméstica tem posição na história da Universidade Rural do Rio de Janeiro no campo da
extensão e interdisciplinaridade.
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1 INTRODUÇÃO

No inicio da década de 1960 o Brasil passava por uma forte turbulência política devido às

instabilidades das tendências ideológicas e políticas da época de conservadores e comunistas.

Assim, emerge a figura do então presidente João Goulart também conhecido como Jango

herdeiro do trabalhismo do PTB. O governo de Jango foi caracterizado pelos projetos de

reformismos como o da Reforma Agrária, a experiência do parlamentarismo, o populismo e

principalmente a definição de Jango como político pelos setores políticos da sociedade brasileira

sendo assim sua figura oscilava do demagogo, populista ao comunista como aponta (FERREIRA,

2006) Em relação à cultura a Bossa Nova, o Cinema Novo e movimento tropicália foram às

expressões culturais do período que se prolongou ao longo dos primeiros anos da Ditadura

Militar. Neste período, na qual podemos definir como pré-golpe militar a figura feminina no

Brasil pouco ocupava espaço na sociedade, sobretudo, nas universidades e na política. No meio

destas agitações políticas, ideológicas e culturais que efervescia o país nos primeiros anos de
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1960 foi criado o primeiro Curso feminino na Universidade Federal do Rio de Janeiro o Curso de

Economia Familiar hoje atualmente denominado Economia Doméstica e conjuntamente com

Ciências Agrícolas foram os cursos pioneiros na formação de licenciandos da UFRURAL-RJ

(Otranto, 2000).

 Objetivo do presente trabalho é traçar um perfil histórico do Curso de Economia Familiar

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro nos anos 60 assim como uma posição nos dias

atuais na instituição.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa consiste num levantamento bibliográfico com análise de fontes historiográfica,

literária e eletrônica sobre o ano de 1963 e a implementação do Curso de Economia Familiar hoje

o atual Curso de Economia Doméstica na UFRURAL-RJ na linha qualitativa. Os resultados

foram apresentados de forma descritiva.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O curso de Economia Doméstica surgiu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

num momento muito peculiar da história política brasileira pelas amplas propostas de projetos

políticos no ano 1963. Neste sentido, a economia doméstica passou a ser o único curso de

representantes majoritariamente femininas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, num

período em que as mulheres pouco cursavam o nível superior e as ciências humanas ainda não

ocupavam posição relevante no cenário universitário brasileiro. O primeiro curso de ciências

humanas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tinha sua base francesa assim como, as

correntes que impulsionaram o desenvolvimento da Economia Doméstica era a americana

extensionista e francesa mais pautada com as questões referentes ao estudo e administração do lar

e da família (RATTO, 1992). Com isto é criado o curso de Licenciatura em Educação Familiar na

qual o profissional de Economia Doméstica naquele contexto era habilitado a lecionar disciplinas

de educação para o lar em colégios tanto no ensino básico como no secundário. Neste panorama,

o Curso de Educação Familiar em sua base curricular contemplava as áreas de alimentação,

habitação, vestuário, saúde, desenvolvimento e orientação e educação do consumidor com ênfase



em educação nas escolas técnicas e secundárias e extensão em diversas comunidades.

(OTRANTO, ano). A primeira tentativa da implementação de Curso feminino na Rural no RJ foi

em  1951  pelo  intermédio  da  Ação  Católica  Brasileira,  ou  seja,  o  curso  de  Formação  Feminina

Rural.(RATTO, 1992). Nisto, fica claro a influência do ruralismo e feminismo no Curso de

Educação Familiar na cidade de Itaguaí em 1963. O curso de Economia Doméstica dentro das

humanidades está agrupado nas chamadas ciências sociais aplicadas e sua metodologia consiste

em mesclar a teoria e prática. Sua base curricular era composta de disciplinas ligadas à

psicologia, sociologia, antropologia, economia, artes, família, biologia, nutrição, química,

bioquímica, cálculo, extensão rural, habitação e moda. Dentro destas análises fica evidente o

perfil  holístico  do  curso  de  Educação  Familiar  criado  na  UFRURALRJ  nos  anos  60.  Este

compreendia o estudo da família nos mais diversos campos ligados ao lar passando por

alimentação, vestuário, habitação entre outros. Tratava-se de pontuar a família como um todo. Os

alunos do Curso de Educação Familiar aprendiam a trabalhar com a família e principalmente a

valorizar extensão pois, uma da característica da época era a vinda de muitos estudantes de outros

estados como Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Amapá, Rondônia  entre outros para cursarem o

curso  na  UFRURALRJ.  Isto  se  dava  pela  necessidade  nestes  estados  em  ter  um  profissional

múltiplo e interdisciplinar. A interdisciplinaridade era fundamental e ainda influencia até hoje a

estrutura curricular do curso passando pelas humanidades e exatas. Atualmente o curso existe

ainda na atualidade na UFRURALRJ com sua estrutura curricular interdisciplinar, com duas

modalidade licenciatura e bacharelado e realizando diversos trabalhos de pesquisa acadêmica e

de extensão.

 4 CONCLUSÃO

O curso de Economia Doméstica ou o antigo curso de Educação Familiar representou e

tem relevância para a UFRURALRJ em seus 46 de anos de história e trajetória acadêmica e

extensionista. O curso apresenta um amplo legado de contribuição a UFRURALRJ por ser um

curso voltado para a família de visão holística, interdisciplinar, o primeiro curso de origem

feminina, o primeiro curso de ciências humanas da universidade implementado na pré-ditadura

militar e por realizar inúmeros trabalhos de extensão. Com estas reflexões percebemos a posição

que o curso o ocupa na Universidade. Neste sentido, a Economia Doméstica na década de 60 e



atualmente tem o perfil de ser um curso voltado para o estudo da família, seu espaço, problemas e

relações, garantindo assim, o bem estar social e uma melhor qualidade de vida.  Hoje em dia, a

Economia Doméstica está muita ligada à questão das comunidades e da extensão pautada no

social.
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