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Situando a pesquisa 

 

 Este estudo se inicia descrevendo a relevância de compreender as influências 

que o impresso, enquanto produto de estratégias editoriais dirigidas à formação da 

sociedade norte-rio-grandense, se direcionava ao público interessado nas mais variadas 

discussões, inclusive sobre as mudanças na educação brasileira, realizando um papel 

determinante na circulação e na produção de saberes. É assim que utilizamos, portanto, 

o periódico como fonte primária à elaboração desse artigo, destinando particular atenção 

ao Jornal à República, que circulava no estado do Rio Grande do Norte.    

A utilização de jornais e documentos como fontes na pesquisa histórica, tem 

possibilitado aos pesquisadores do campo da História da Educação novos caminhos e 

possibilidades de pesquisas no tocante às questões educativas, culturais, de gênero e etc. 

Parte dos pesquisadores da área tem se dedicado ao estudo dos impressos que 

circulavam na comunidade educacional e de modo mais especifico, junto ao público 

escolar. Trabalhar com os impressos, seja como fonte ou objeto de estudo, tem se 

tornado cada vez mais recorrente e a análise de seus editoriais presentes no impresso são 

consideradas bases indispensáveis para o progresso da História da Educação.  

Para construirmos um entendimento sobre a temática abordada faremos uma 

análise do papel da imprensa potiguar, tendo como objetivo investigar a construção dos 

saberes e práticas culturais por meio do jornal A República (1911-1914). Esse periódico 

foi criado no ano de 1889 por Pedro Velho3 e tornou-se o órgão oficial do Partido 

Republicano do estado. 

Diante da afirmação de um novo modelo de sociedade republicana que nesse 

período se inaugurava, os jornais estavam intimamente relacionados com elementos 
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referentes à formação social, apresentando questões relacionadas ao ensino, aos 

protestos e reinvindicações das mulheres. 

Visando a uma melhor sistematização da pesquisa, elegemos para análise as 

matérias “Invasão Feminina”, “As Universidades Femininas”, “O Feminismo” e “Clube 

de Moças Solteiras”, compreendendo assim que as questões em torno do cenário 

feminino eram construídas e disseminadas por meio dos impressos que figuravam como 

porta-vozes da difusão dos modelos de educação pensados para as mulheres, bem como 

aspectos culturais e econômicos da sociedade.      

Durante a Primeira República, na cidade de Natal, foi o jornal “A Republica”, 

administrado por representantes do poder político local. Dentre suas publicações, 

constavam tanto as questões oficiais do governo em exercício, quanto informações 

sobre cotidiano da cidade em suas colunas. Neste estudo discutimos como esse 

periódico, na tentativa de consolidar novos valores presentes no novo momento político, 

buscava também educar a população aos moldes dos novos ideais republicanos, 

veiculando, sobretudo, matérias destinadas ao comportamento social e ideais educativos 

em geral. 

No Brasil, as matérias destinadas à educação se tornaram rapidamente um 

importante elemento presente nos periódicos, que reproduziram em grande medida, num 

primeiro momento, escritas e narrativas dos tão referenciados costumes europeus. Para 

Tarcísio Gurgel, o retorno dos filhos das elites que saiam para estudar em outros estados 

ou países serviam na promoção e circulação de novos conceitos (GURGEL, 2009, 

p.103). Para Arrais e Andrade, essa jovem elite viajada considerava Natal muito 

provinciana ainda, e desejavam transforma-la, colocando-a no fluxo daquela 

modernidade irradiada de Paris, de Londres, dos Estados Unidos [...]” (ARRAIS; et al, 

2008, p.12). Nesse momento se buscará fazer o novo, ampliando os conhecimentos 

sobre a Europa no jornal fazia parte deste novo momento. 

 

Metodologia  

A pesquisa em História da Educação proporciona aos pesquisadores o diálogo 

com saberes, princípios e práticas de um período não vivido. A investigação por meio 

das fontes e seus acervos marcam uma importante etapa da pesquisa e do fazer do 

pesquisador. De acordo com Mendonça, Gouveia e Oliveira (2013, p.29): 

 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



A produção do conhecimento histórico, nos últimos anos, vem 

recebendo a marca de uma nova tendência, que, ao trazer novos 

interesses e questões para a historiografia, faz com que ela incorpore 

novos procedimentos ao campo de pesquisa. A preocupação com o 

lugar do sujeito e com suas práticas e a constituição material dos 

objetos investigados delineiam algumas das propostas contidas 

naquilo que chamamos de Nova História Cultural4. 

 

No acervo do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte/APE-RN, 

localizamos as fontes que subsidiam a construção deste estudo. Estes materiais são 

analisados em diálogo com as referências teóricas sobre a materialidade dos impressos, 

a pesquisa em História da Educação, dos acervos, arquivos e a utilização de fontes para 

construção de saberes e formação dos indivíduos. Dentre os autores, destacamos os 

trabalhos de Chartier (1990), Certeau (1982) e Vasconcelos (2014), nos quais nos 

apoiamos para a construção desta proposta que visa contribuir para o campo da História 

da Educação, sobretudo no que diz respeito aos processos imbricados na educação 

feminina. 

A partir dessa exploração e análise desenvolvemos uma pesquisa de caráter 

exploratório, por meio das fontes documentais que nos auxiliaram na investigação, sob 

uma abordagem qualitativa, e diálogo com autores que são determinantes para as 

reflexões e entendimento da temática em estudo. 

Consideramos relevante entender como esse período se difundiu, questões sobre 

o público feminino, como e porque as fontes são essenciais para entender reflexos da 

história de uma sociedade e de que modo contribuíam para a formação do cidadão 

norte-rio-grandense. Assim, concordamos com Nunes e Carvalho (1993, p.37) quando 

asseveram que a partir das novas possibilidades apontadas pela Nova História Cultural 

são privilegiados enquanto objetos de investigação “as práticas culturais, seus sujeitos e 

seus produtos, tomados estes últimos em sua materialidade de objetos culturais”. Pensar 

nas práticas educativas e culturais, tais como saberes construídos para aquela época 

através destes documentos é provocar a reflexão sobre a sociedade norte-rio-grandense 

no início do século XX, permitindo conhecer a pluralidade das ideias que orientavam a 

busca pelos novos caminhos para a educação pública. 

Através das ações empreendidas no projeto de pesquisa PIBIC/UERN, foi 

possível realizar visitas ao Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte, tendo 

acesso a esses documentos históricos sobre a educação do estado. Partindo destes 
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propósitos, a metodologia de análise desenvolvida procura incluir historicamente os 

materiais impressos, e seus registros publicitários, utilizados como fontes, refletindo 

acerca das transformações ocorridas, evidenciadas através dessas fontes que estão 

correlacionadas às manifestações culturais, sociais e políticas vivenciadas por nós 

mulheres. 

 

O jornal a República como espaço de construção e disseminação de saberes e 

práticas culturais relacionados ao sexo feminino 

A análise do periódico em estudo nos permitiu perceber a promoção dos 

conhecimentos e assuntos com abordagens femininas, considerados adequados para o 

progresso da sociedade e do ensino nas tantas cidades do nosso Estado. Na ótica de 

Roger Chartier (1990) deve-se levar em conta que uma análise histórico-cultural do 

texto requer que o impresso seja visto como um corpus documental englobando vastas 

dimensões, carecendo de ser indagado para que seus significados sejam desvendados.  

O jornal A República era destinado a propalar noticias, trabalhos de pesquisa, 

narrativas, propagandas, orientação e cultura, na íntegra ou em resumo, e de modo geral 

artigos e trabalhos educacionais e de real valor para os leitores. Não se tratava apenas de 

um modelo de informações e atualidades de atos oficiais, ou registro estatístico, simples 

divulgador de temas da educação, eram saberes disseminados em todo o estado e até 

mesmo percorrido e divulgado em alguns lugares do país. 

Uma das primeiras publicações é “A invasão feminina” expondo que a cada dia 

mais intensa se torna, na Europa as questões das reivindicações femininas no teatro e na 

imprensa. Traz em pauta os eloquentes discursos nos protestos e reclamações do 

feminismo; ressalta que:  

A mulher já não precisa, no entanto, de sustentar os seus direitos com 

allegação de theorias de liberdade, nem necessita evocar a egualdade 

das creaturas humanas perante as leis que indistinctamente as 

governam; o mais sólido argumento é hoje constituído pela constante 

extensão da actividade feminina em todas as categorias da produção 

material ou intellectual. (JORNAL A REPÚBLICA. s/d)  

O desenvolvimento moderno das indústrias trouxe implicitamente um acréscimo 

notável e uma transformação profunda no proletariado, o homem graças a sua força 

física havia exercido durante séculos uma espécie de monopólio nas oficinas. E, desde o 

dia em que a máquina veio substituir o esforço muscular esse privilégio foi negado no 

operário, e as mulheres invadiram pouco a pouco os laboratórios e as fábricas. 
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As esposas abandonaram o lar doméstico e se foram encarar, durante 

longas horas, em lugares insalubres, em salas mal arejados no verão e 

mal aquecidos no inverno, onde por vezes, manipulam substâncias 

nocivas à saúde. Elas cedem as imposições da vida contemporânea as 

obrigações de um estado social que a ciência formou e contra o qual 

toda a rebelião é chimerica. Na sociedade actual os ociosos 

representam uma minoria cada vez mais diminuta; as mulheres não 

poderiam recusar o seu auxílio no trabalho reclamado pela expansão 

industrial, agrícola e comercial. Naturalmente, pois, não era justo que 

se as profissões liberais lhe fossem vedadas as mais inteligentes e 

mais tenazes se tem consagrado a essas; e hoje não há campo de 

atividade humana em que a mulher não tenha o seu papel. (JORNAL 

A REPÚBLICA, s/d) 

Historicamente, a mulher pobre trabalhou nos mais diversos ofícios, tais como 

costureira, fiandeira, rendeira, polidora de metais, criada de lavoura, criada doméstica 

ou ama, mas sem nenhuma visibilidade. No inicio do século XX, no entanto, como 

consequência da revolução industrial, as mulheres adentraram nas fábricas, nos mais 

variados ofícios (agora, o trabalho era pago em forma de salário) ganhando visibilidade, 

passou a ser observada, tornou‐se uma figura perturbadora e um problema que exigia 

uma resolução urgente. Esse problema, explica Scott (1994) imbricava-se com o próprio 

sentido da feminilidade e a sua compatibilidade com o trabalho assalariado, foi posto e 

discutido em termos morais e categorias específicas relacionada ao sexo feminino.  

O “problema” da mulher trabalhadora era ser ela mesma uma 

anomalia num mundo onde o trabalho assalariado e responsabilidades 

familiares se tinham tornado ocupações a tempo inteiro e 

especialmente diferenciadas. A “causa” do problema era inevitável, 

um processo de desenvolvimento industrial capitalista com uma lógica 

própria. (SCOTT, 1994, p. 444). 

Para muitos homens, uma mulher que se tornava trabalhadora fabril deixava de 

ser mulher, pois as argumentações eram colocadas em termos de uma oposição entre o 

lar e o trabalho, entre a maternidade e o salário, entre feminilidade e produtividade. 

Finalizando a reflexão sobre a matéria em pauta nota-se que as condições econômicas 

da mulher inteiramente se transformaram não só na França (de onde é narrada a referida 

matéria) como em todos os outros países durante os últimos 100 anos. Então cabe a nós 

nos indagarmos sobre o quão grande evoluímos, se assuntos como esses são ouvidos e 

explanados até hoje.           

 A educação feminina, como mencionado neste estudo, por vezes foi pauta das 

discussões masculinas nas páginas do periódico. Sobre este particular, destacamos os 

olhares que tomavam enquanto referência de ensino as Universidades Femininas 

Americanas, vistas como modelos “pedagógicos” para se efetuar uma prática com rigor 
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e disciplina. Nelas se nota mais o empenho de preparar a mulher para as condições 

práticas da vida do que o intento de ministrar uma instrução crítica. Essas universidades 

teriam como característica das nações liberais e democráticas que acolhiam estudantes 

de determinadas classes sociais, em grande maioria as mais abastadas, que pudessem 

custear com os valores anuais.  

Wellesley college é, certamente, uma das Universidades mais 

famosas. Nela se paga a soma anual de $450 dólares (2250 francos), 

havendo porém, aposentos destinados as discípulas menos abastadas, 

as quaes, contribuindo somente com $250 por ano devem consagrar 

uma hora por dia aos trabalhos domésticos. (JORNAL A 

REPÚBLICA, 1911, n194). 

 

Nota-se que há ganho de recompensas e certas vantagens às alunas que mais se 

distinguem, de modo que são dispostas bolsas de estudos no instituto para escolha de 

um dos quatro cursos universitários. As filhas de famílias ricas são as que frequentam a 

universidades e nela são proporcionadas além da instrução necessária, aprazíveis 

diversões. No Regulamento da Universidade consta de certas cláusulas aparentemente 

rigorosas; no entanto são registradas raríssimas as infrações.  

No espaço de cinco anos, dois incidentes apenas, que despertaram 

intermináveis comentários, suscitaram punições severas. Um aluno 

fumou e outra saiu à noite sem permissão para ir comprar gelo em 

uma localidade vizinha. Foram ambas expulsas do instituto. (JORNAL 

A REPÚBLICA, 1911, n194). 

As principais matérias de ensino eram diversas: matemática, astronomia, física, 

química, botânica, zoologia, geologia e mineralogia, história, francês, inglês, italiano, 

alemão, latim e grego, música, desenho, higiene, ginástica. Cada disciplina tinha em 

média por semana 12 a 17 horas de lição. A universidade declarava que não queria 

formar doutoras ou eruditas, porém mulheres dotadas de uma cultura útil e variada. 

Desse modo, observamos as intencionalidades da formação destinada à essas mulheres, 

pautadas nos valores patriarcais. 

Convém às mulheres, portanto, uma educação que lhes permita serem uteis e 

instruídas a muitos afazeres educativos e domésticos. Interessa, então, aos 

Republicanos, educar tais moças de acordo com a moral e costumes que deverão ensinar 

às futuras crianças, importantes para o bom andamento de uma casa. Isso asseguraria a 

felicidade comum de um lar.  
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Ao longo de muitos anos o direito de votar era entendido como um privilégio de 

poucos, e estes poucos sendo exclusivamente do gênero masculino, brancos e 

possuidores de bens. A partir da não inclusão das mulheres nesse privilégio é que 

começou a surgir no mundo ocidental um movimento feminino em busca do 

reconhecimento de sua cidadania política e pela igualdade de direitos.  

O movimento sufragista foi uma mobilidade de ações femininas ocorridas em 

vários países democráticos do mundo, entre o fim do século XIX e o início do século 

XX, para organizar a luta das mulheres pelo direito ao sufrágio, voto. A questão do 

sufrágio feminino passou, aos poucos, a ser o assunto principal das reivindicações 

femininas deixando de ser classificado apenas como o símbolo da desigualdade entre 

homens e mulheres, para ser posto como prioridade do movimento, principalmente 

partir de 1890 (PUGH, 1999, p. 87). 

O voto deixa de ser considerado apenas como simbólico e passa a ser visto como 

um ponta pé inicial para possíveis mudanças e as mulheres que almejavam participar do 

mundo político passaram a focar seus esforços para influenciar as decisões do 

Parlamento e sensibilizar seus participantes em reformar a lei em benefício das 

mulheres. De acordo com estudos, artigos científicos e conteúdos veiculados na 

internet, as estadunidenses conquistaram o direito ao voto no início da década de 1920.  

  

Foi assim necessária a decidida mobilização e militância femininas em 

campanhas lideradas por mulheres de fortes convicções políticas, 

como Emmeline Pankrust (1858-1928) e as filhas, e a campanha 

audaciosa e violenta que desencadearam entre 1903-1914, para que o 

Parlamento inglês finalmente reconhecesse o direito das mulheres à 

plena cidadania, expresso pelo direito de voto, com a aprovação da lei 

de reforma eleitoral de 1918. Nas eleições legislativas desse mesmo 

ano, o número de mulheres com direito de voto já representava um 

total de 40% do eleitorado—um total de cerca de 8 _ milhões de 

eleitoras. Em 1924, houve 41 mulheres que se candidataram às 

legislativas, das quais 14 foram eleitas, vitória que Millicent Fawcett 

regista com júbilo nas suas memórias: “We had won fairly and 

squarely after a fight lasting fifty years. A lei parlamentar 

Representation of the People Act, aprovada no Parlamento inglês, em 

1918, e a 19ª Emenda à Constituição americana, de 1920, constituem, 

assim, marcos fundamentais na história da emancipação das mulheres 

na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos — produto de mais de três 

séculos de reivindicação e de luta pela melhoria da condição social e 

política das mulheres. (ABREU, 2002, p. 464). 

Em contraposição o Jornal A República de 1914 traz em uma de suas colunas a 

matéria “O feminismo” destacada na foto abaixo, vemos sob descrição os resultados das 
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eleições na cidade de Chicago/Estados Unidos. Apresentando um relato sobre a primeira 

eleição em que as mulheres foram atuantes e tiveram direito ao voto. 

 Figura 1 - Jornal A República (1914) 

  

Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte/APRN 

 

Ao realizar a leitura do jornal notamos essa dubiedade sobre qual o período certo 

em que se deu o direito do voto ao público feminino. Essa narrativa traz 

questionamentos para elucidar um engano ou um erro de veiculação. 

O resultado das recentes eleições de Chicago, nas quaes, pela primeira 

vez, as mulheres tomaram parte, é, a muitos respeitos, interessante, 

mas não assumiu a significação que se esperava. Votaram apenas 160 

mil mulheres, isto é, 70% das leituras; e em vez de suflagarem os 

nomes femininos, preferiram favorecer seus pais irmãos ou maridos, 

porque nenhuma das candidatas ao conselho dos Alderman obteve 

maioria. Na primeira circumscripção, o senhor John coughlin, 

adversário declarado do voto feminino e contra o qual a sua 

concorrente, miss Drake tinha movido a mais enérgica campanha, foi 

eleito por quatro mil votos de maioria. Miss Drake 15 referido, no seu 

manifesto, em termos violentos, aos candidatos que favoreciam o 

vício e a corrupção. Este argumento produziu o efeito diametralmente 

oposto ao que se esperava; as pessoas mais ou menos claramente 

designadas por mês drac, vendo os seus interesses ameaçados 

acudiram em massa às urnas e daí resultou o êxito do candidato anti-

feminista. pelas aldeias e pequenas cidades os sufrágios femininos 
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aumentaram nos casos em que se tratava de questões locais. Mais de 

40 mil mulheres votaram pela supressão dos estabelecimentos de 

venda de álcool e cerca de 18 mil contra essa supressão em 

consequência disso, serão fechados referidos estabelecimentos em 16 

circunscrições e 11 cidades. A opinião geral é que a presença das 

mulheres junto às urnas melhorou consideravelmente a candidatura 

dos eleitores ponto final um dos membros da comissão eleitoral 

declarou que essa presença produzira o efeito de "água na fervura" 

ponto final as mulheres abstiveram-se completamente de qualquer 

violência ou arrogância e por toda parte os homens as trataram como 

as mais corteses defererncias. (JORNAL A REPÚBLICA, 1914, 

n161). 

Deixamos claro que o intento das reflexões e observações feitas é apenas uma 

problematização referente à nossa fonte de pesquisa que está passível de investigações e 

questionamentos. Passar a conhecer e descobrir sentidos nas fontes é se reconhecer com 

pesquisador. 

Questões acerca do matrimônio das moças também eram pauta de discussão, 

como podemos visualizar a discussão acerca da terceira maior cidade dos Estados 

Unidos, Chicago, onde o clube das moças solteiras ficava localizado, contava com 

setenta sócias, que estavam à procura de candidatos para o casamento. 

E' provável que se muitos si apresentarem, poucos serão escolhidos, 

em vista do questionário aqui teem de ser submetidos. É o seguinte: 

tratar a sua mulher como uma igual, do ponto de vista social e 

político? Tratará a mãe della como a sua própria mãe? Acender ao 

fogo pela manhã e remover a depois das cinzas? Está resolvido a 

trabalhar sempre para melhorar a sua situação? Vai à igreja 

regulamente e quanto dá de esmola? Promete beijar sua mulher todas 

as manhãs quando sair para o trabalho, não por um dever, mas porque 

achará nisso um dos mais puros prazeres de sua vida? Promete 

observar os dez mandamentos? (JORNAL A REPÚBLICA, 1914, 

n118). 

 

Um primeiro ponto a se considerar para a análise desse trecho do jornal é qual a 

parcela da população feminina que fazia parte desse clube? As moças da elite.  Nessas 

relações, é importante buscar as construções sociais, porque, clube de solteiras que 

eram, moças casadouras, era para que através dos enlaces, juntem-se fortunas, nomes, 

posições, prestígio, nos quais distinções e condutas estavam presentes. Todas essas 

propagandas citadas nas colunas dos jornais evidenciam a “mulher ideal”. Pode-se 

pensar que estas idealizações estavam na cabeça dos homens, mas, de modo geral, eram 

de concordância das mulheres, pois para isso eram construídas e se construíam. 

Conclusão 
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Sobre o que discutimos a respeito dos trabalhos desenvolvidos com o impresso, 

em especial o Jornal A República, é possível redigir alguns procedimentos que podem 

ser considerados de particular importância para explorar fontes dessa natureza. Este 

estudo busca demonstrar a relevância dos impressos para se pensar e estudar educação, 

como também o valor que os impressos trazem para formação dos leitores. Para além da 

função de propalar trabalhos de pesquisa, orientação e cultura, deve-se assinalar que o 

periódico em pauta, adota outra função, socializar posicionamentos e interesses de uma 

classe e nutrir o sentimento de uma construção civilizadora para educação com bases 

modernas na sociedade norte-rio-grandense.       

 Todas essas particularidades conferem a este impresso espaço de proeminente 

destaque, e a investigação proposta para ele propõe colaborar no progresso do 

conhecimento da história cultural e feminina, mediante o exame dessa fonte e a 

sistematização de informações capazes de favorecer o desenvolvimento de futuras 

pesquisas.          

 Ao fazerem circular informações sobre a modernização feminina que estava 

ocorrendo nos locais de trabalho devido à economia e reivindicações da categoria 

profissional, nos espaços escolares, sobre a prática de ensino e seu aperfeiçoamento, e 

na sociedade sobre os direitos civis, o Jornal A República compõe uma parte da tradição 

de um povo, a cultura daquela determinada época, seus modos, saberes estruturados, e 

impostos como incontestáveis. Por essas razões, visto como fonte para pesquisa, 

proporciona ao pesquisador informações ricas sobre o campo educativo feminino, sem 

caráter julgador, mais sim reflexivo e investigatório sobre essa vertente de estudo 

fascinante que é a história. 
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