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Introdução 

A Revista Escola Doméstica foi publicada pela primeira vez em outubro de 1925. 

Sua última edição circulou em agosto de 1926, com o total de quatro números. Esse caso não 

foi raridade, pois era comum uma grande quantidade de jornais e revistas que não 

conseguiram manter seu funcionamento por mais de um ano (Cf.: BASTOS, 1997; DUARTE, 

2016). Ela foi produzida pelas alunas da Escola Doméstica de Natal, instituição de ensino 

privada direcionada para garotas. O modelo educacional adotado pela escola foi o de uma 

educação doméstica escolarizada inspirada nas Escolas de Menagére da Suíça1, mas adaptada 

a “realidade brasileira” e com o intuito de formar donas de casa por meio de um método 

racional e científico. Ela foi criada pela Liga de Ensino do Rio Grande do Norte2 e era 

financeiramente subsidiada pelo Governo do Estado. Sua inauguração foi em setembro de 

1914 persistindo até os dias atuais3. 

Esse texto é parte integrante da pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre a educação 

feminina na Escola Doméstica de Natal na primeira metade do vigésimo século4. Pretende-se, 

dessa maneira, compreender como essa instituição, por meio de seus discursos e de suas 

práticas educativas, visava produzir sensibilidades acerca do corpo, do comportamento e da 

feminilidade. 

Ao conhecer a Revista Escola Doméstica durante a pesquisa fiquei interessada em 

analisar as ideias divulgadas por ela em relação a educação feminina e sua materialidade, 

 
1 Ela foi inspirada nos moldes da Escola Normal pour la formation d’Instritutices d’Éscoles Menagére de 

Fribourg no Cantão Suíço e idealizada por Henrique Castriciano após sua viagem à Europa em nome do governo 

do estado (ESCOLA DOMÉSTICA DE NATAL, 1964, p. 18). 
2 A Liga de Ensino do Rio Grande do Norte é uma organização social sem fins lucrativos criada por Henrique 

Castriciano em parceria com políticos e intelectuais da elite do estado em 1911. Seu objetivo inicial era “auxiliar 

os poderes públicos em tudo quanto disser respeito à instrução e educação do povo, e, em particular, fundar 

escolas para a instrução e educação da mulher” (LIGA DO ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945) 
3 Atualmente, essa instituição possui o caráter exclusivamente privado. 
4 O desenvolvimento dessa pesquisa só é possível devido o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) por meio de uma bolsa de mestrado. 
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como seu formato, temas discutidos, colunas, autores e o público que pretendia atingir. Essa 

pesquisa se baseia nos aspectos teóricos da História Cultural dialogado com Sandra Pesavento 

(2005) e dos estudos de gênero conforme proposto por Guacira Lopes Louro (2000, 2003, 

2008). Apropriei-me ainda da metodologia da análise documental ofertada por Jacques Le 

Goff (1990) e da imprensa enquanto objeto e fonte histórica. 

Segundo Sandra Pesavento (2005) o que mais tem dado visibilidade a História 

Cultural é a renovação das correntes historiográficas e dos campos de pesquisa, multiplicando 

o universo temático e os objetos, bem como a utilização de uma multiplicidade de novas 

fontes. As principais mudanças epistemológicas estiveram ligadas a uma nova orientação da 

postura do historiador, a partir dos conceitos de representação, imaginário, narrativa, ficção e 

sensibilidades.  

A revista escolhida para a análise foi produzida por uma instituição escolar formada 

apenas por meninas que tinha como objetivo educar mulheres para a administração do lar e 

para o cuidado da família, reafirmando valores acerca do lar como espaço feminino. Por isso, 

a escolha da abordagem dos estudos de gênero para entender como esses valores são 

significados em um determinado tempo e em uma determinada sociedade. Gênero é uma 

categoria analítica utilizada para reconhecer a dimensão cultural em que se baseiam as 

diferenças atribuídas ao sexo masculino e feminino. Segundo Guacira Lopes Louro (2000, 

2003, 2008), a construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 

aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, empreendida de modo 

explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais. É um 

processo minucioso, sutil, sempre inacabado. A escola é uma dessas instâncias, como também 

a imprensa que conduz uma produção maciça de imagens, representações, narrativas e 

sensibilidades acerca da valorização de certas características em detrimento de outras na 

formação das identidades. 

De acordo com Jacques Le Goff (1990) o documento não é qualquer coisa que fica 

por conta do passado, mas um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 

forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite à 

memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente: 

 
O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 

que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais 

continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio (LE GOFF, 1990, p. 548). 
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No caso da imprensa enquanto fonte histórica, Tania Regina de Luca (2015) aponta 

que o historiador precisa estar atento a sua materialidade e as características próprias desse 

tipo de suporte. Entre as recomendações feitas pela historiadora está a de localizar a 

publicação na história da imprensa, atentar as características de ordem material, organização 

interna do conteúdo, opções estéticas e iconográficas, grupo responsável pela publicação, 

principais colaboradores, público a que se destinava, fontes de receita e a publicidade. 

Cabendo ao historiador cruzar essas informações, analisa-las, compará-las e problematiza-las 

a partir da temática escolhida. 

O acesso ao material foi realizado nos arquivos da escola, infelizmente não foi 

possível conseguir os originais, por isso, recorremos a versão fac-similar publicada em 1998 

com a versão integral dos textos. Isso não diminui a riqueza dessa fonte, pois, por meio da 

existência dessa compilação percebe-se o cuidado e o interesse na preservação dessa memória 

para o futuro. A seguir, serão discutidos os aspectos relacionados aos idealizadores dessa 

revista, as características da Escola Doméstica de Natal, seu lugar na história da educação 

brasileira, a criação da revista - materialidade, conteúdo, redatores, colaboradores – 

intencionalidades, práticas educativas, propósito publicitário e o término desse 

empreendimento. 

 

A Escola Doméstica de Natal e a educação feminina no Rio Grande do Norte 

 

 No início do século XX a educação será uma das principais preocupações políticas e 

uma das bandeiras mais importantes do regime republicano. Esse será um momento 

importante para a expansão do ensino primário e para a organização de uma rede escolar 

(CARVALHO, 1989; HOLLANDA, 2001; SHUELER & MAGALDI, 2009). Apesar dessas 

iniciativas, o direito a educação será uma prerrogativa para poucos.  

O número de meninas matriculadas nas escolas crescerá muito e também o interesse 

das famílias em promover a educação delas. Entretanto, ainda perdurava o preconceito em 

relação a necessidade de colocar as meninas na escola, pois, muitos acreditavam que para as 

mulheres destinava-se apenas o casamento e o lar. A Escola Doméstica de Natal tocará 

bastante nessa questão, se preocupando em difundir ideias em torno da importância da 

escolarização feminina, porém, uma educação específica para o exercício das “funções 

naturais” do seu sexo. 
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Reafirmando por meio da organização das matérias a necessidade de que aprendam a 

administrar um lar a partir das concepções modernas da educação doméstica e caso precisem 

viver por conta própria consigam sozinhas.  

 
A Escola Doméstica de Natal conserva as tradições de sua fundação, 

inspirada pelo ideal cristão de servir e com o fim precípuo de preparar a 

juventude feminina brasileira, para uma participação inteligente, eficaz e 

esclarecida, na vida da família, da comunidade, da Pátria e da humanidade, e 

de modo a atender às exigências da vida moderna, com as suas solicitações 

objetivas e reais (ESCOLA DOMÉSTICA DE NATAL, 1964, p. 20). 

 

Eles defendiam uma participação da juventude feminina na vida da família, da 

comunidade e da Pátria. O que percebemos é a presença de afirmações e sentimentos patriotas 

nos discursos acerca da defesa da educação feminina. No caso das mulheres, essa seria uma 

participação como coadjuvantes, auxiliares dos homens que iriam para os “campos de 

batalha”, enquanto elas cuidariam da comunidade e da casa, para, dessa maneira, receberem 

esses homens e cuidar deles no seu retorno. Como também, promover uma educação 

nacionalista e patriota para seus filhos, pois essa mulher/mãe era reconhecida como a primeira 

educadora das crianças e, por isso, deve zelar para que sejam bons cidadãos. No que diz 

respeito a “atender às exigências da vida moderna, com suas solicitações objetivas e reais” se 

refere a preocupação de se educar as mulheres para que elas se adaptem as necessidades 

cotidianas, seja na administração do lar, como também, em trabalharem, caso precisem. Não 

será recomendado o não casamento para as mulheres, pois esse evento era considerado parte 

fundamental da vida feminina, no entanto, houve uma preocupação com as mulheres que, por 

alguma razão, fossem solteiras ou viúvas, pudessem sustentar a si mesmas e a sua família. As 

matérias do curso passaram por várias modificações ao longo dos anos, procurando se adaptar 

aos interesses da clientela, como também, à concorrência com outras escolas que atendiam ao 

público feminino. Em 1914, 

 
É um programa simples, essencialmente prático, distribuído em um curso de 

três anos, as matérias, sob as epígrafes: Cozinha Prática, Curso Teórico da 

Alimentação, Leiteria, Animais Domésticos: Espécie Bovina, Avicultura; 

Economia Doméstica; Lavagem de Roupas; Concerto de Roupa; 

Contabilidade; Corte e Feitio do Vestuário; Rouparia; Botânica e 

Jardinagem; Física; Química; Anatomia; Higiene Individual e Medicina 

Prática; Língua Nacional; Corografia e História do Brasil. [...] A idade 

fixada para a matrícula foi de 15 anos, mínima, sendo a contribuição de 

50$000 mensais para as alunas internas e de 30$000 para as semi-internas, 

que entravam pela manhã, retirando-se às 18:00 horas (LIGA DE ENSINO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945, s/n). 
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Em 1918, com a posse de Leonora James5 houve alterações na duração do curso que 

passou a ter seis anos no total, pois, foi criado um curso preparatório de dois anos para as 

alunas recém-chegadas, e após essa fase, elas podiam fazer o curso doméstico, propriamente 

dito, que passou a ter quatro anos. Além disso, a idade mínima para a matrícula passou para 

onze anos. Foi acrescentado o estudo de música, de desenho, sendo facultativo o estudo de 

piano, violino, pintura e datilografia. Português era obrigatório ao longo dos seis anos e foram 

criadas as cadeiras de aritmética, álgebra, história geral, do Brasil e do Rio Grande do Norte, 

francês, inglês e direito usual. O pavilhão de Puericultura6 foi inaugurado em 1916 anexo a 

escola, nesse espaço funcionava a disciplina de “Medicina do Lar e Puericultura”, obrigatória 

no último ano do curso (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 8-9). 

Novas alterações foram feitas, não é possível definir uma data precisa, mas há evidencias na 

revista de que em 1925 a duração do curso era de cinco anos.  

O espaço escolar era tido como uma extensão do lar, por isso, a organização das 

aulas e das atividades tinham o propósito de disciplinar as alunas para o exercício da função 

de dona de casa: 

 
A cada semana uma aluna do 3º ou 4º ano é a “dona de casa”, tomando a 

direção da despesa, distribuição para a cozinha, copa, etc., tomando notas, e 

prestando contas no fim de semana. A “dona de casa” tem duas “ajudantes” 

tomadas entre as alunas do 1º e 2º anos (LIGA DE ENSINO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 1945, p. 11). 

 

Esse tipo de atividade tinha como objetivo ambientar as alunas na função de 

administradora do lar para, assim, aprenderem a exercer todas as atividades atribuídas a esse 

cargo, como organizar o uso do orçamento, fazer as compras, ordenar os empregados, 

selecionar o cardápio da semana, preparar a sala de jantar e receber os convidados.  

 

Revista Escola Doméstica e a imprensa como ferramenta pedagógica 

 

Em 1998, a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte organizou uma compilação das 

revistas publicadas pela Escola Doméstica de Natal entre 1925 e 1926, como uma maneira de 

 
5 Leonora James, mais conhecida como Miss Leora James, foi uma das primeiras diretoras da Escola Doméstica 

de Natal, entre os anos de 1919 até 1922. Oriunda dos Estados Unidos, ela era ex-diretora da Escola Superior do 

Estado da Vírginia e da Carolina do Norte. Desde 1917 ela residia no Brasil e foi convidada por Henrique 

Castriciano para administrar a escola. 
6 Tradicionalmente, a Puericultura é definida como “o conjunto de técnicas empregadas para assegurar o perfeito 

desenvolvimento físico e mental da criança, desde o período da gestação à puberdade[...] todos os aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais, pode prevenir doenças, auxiliar na expressão genética”. Essa concepção já 

vem sendo questionada e novos aspectos estão sendo incorporados a essa área da pediatria (BONILHA & 

RIVORÊDO, 2005). 
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preservar a memória daqueles que fizeram parte da respectiva instituição. Essa edição foi 

organizada por Maria das Graças de Aquino Santos por um pedido da então diretora da escola 

Noilde Ramalho7.  

A primeira edição dessa revista foi publicada em outubro de 1925 e tinha na 

administração como diretora a aluna Jacyra Barbalho, como redatoras as alunas Maria de 

Lourdes Lamartine8, Elza Silva e Dolores Couto e, por fim, como secretária a aluna Ilnah 

Pereira. Esse periódico foi criado pelo Grêmio Litero-Musical “Auta de Souza”9 que tinha 

como presidente a aluna Alda Azevedo e como vice-presidente a aluna Nethercia Maranhão. 

Um dos objetivos era criar um periódico educativo, com textos direcionados para o 

público feminino sobre assuntos relacionados a educação doméstica, como a organização do 

lar, higiene, culinária, costura, jardinagem, filhos, cultura física, feminilidade, literatura e 

moral e civismo. Suas publicações seriam mensais e as assinaturas poderiam ser anuais por 

20$000, semestrais por 13$000 e o exemplar avulso por 2$000, atrasado por 3$000. Os 

mesmos preços seriam aplicados em outros estados. Era composta por fotografias de 

paisagens da cidade do Natal, das alunas e da escola. A capa da primeira edição foi uma foto 

da fachada do prédio da escola, a segunda uma fotografia do Forte dos Reis Magos10, a 

terceira uma fotografia do presidente da intendência da cidade do Natal nesse período, Omar 

O’Grady11 e, a quarta, uma fotografia do governador José Augusto Bezerra de Medeiros12: 

 

 

 

 

 

 
7 Noilde Ramalho foi aluna da Escola Doméstica de Natal entre 1935 a 1939, logo em seguida foi convidada a 

trabalhar como professora, em 1940, sendo que, em 1945 foi oficializada como diretora da escola e permaneceu 

nesse cargo por 65 anos, até 2010, quando ela faleceu. 
8 Ao longo da pesquisa não encontramos muitas informações sobre essas alunas, apenas sobre um desses nomes 

que há notícias. Esse é o caso da Maria de Lourdes Lamartine, ela era filha do ex-governador do Estado Juvenal 

Lamartine, esteve entre as primeiras eleitoras do Rio Grande do Norte em 1927 e foi casada com seu ex-

professor da Escola Doméstica de Natal, o médico Varela Santiago Sobrinho. 
9 Esse título foi uma homenagem a poetisa potiguar Auta de Souza. Ela nasceu na cidade de Macaíba-RN, em 

1876 e faleceu em 1901 em detrimento de uma pneumonia. Seu irmão era o idealizador da escola Henrique 

Castriciano. 
10 Esse é um dos principais pontos turísticos da cidade do Natal, sendo um dos símbolos do início da colonização 

portuguesa no estado. 
11 Omar O’Grady foi intendente (cargo correspondente ao de prefeito na época) da cidade do Natal a partir de 

1924, devido ao falecimento de Manoel Dantas que ocupava esse cargo. Ele foi um dos responsáveis por um 

projeto de modernização da cidade por meio de várias reformas urbanas. Além disso, ele foi casado com Isabel 

Dantas, filha de Manoel Dantas e ex-aluna da Escola Doméstica de Natal. 
12 Mais conhecido como José Augusto, ele foi governador do estado do Rio Grande do Norte entre 1924 a 1927. 
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Imagem 1 - Capas das Revistas 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações coletadas em SANTOS, 1998. 

 

Ao observarmos a disposição e escolha dessas imagens para compor as capas da 

revista percebemos o caráter simbólico delas. A primeira foi uma maneira de apresentar a 

escola e a revista por meio da fachada prédio, como também demostrar seu poder e pompa, 

pois esse era caracterizado por uma arquitetura moderna e sinuosa, reverenciando a 

excepcionalidade da instituição. A segunda é um dos símbolos turísticos da cidade do Natal. 

A terceira é a fotografia da principal autoridade da cidade e também inspiração para a pauta 

dos conteúdos internos desse número que será uma reportagem acerca das reformas realizadas 

na cidade. E, a quarta, uma fotografia do governador, chefe do estado do Rio Grande do Norte 

e responsável pela manutenção e financiamento da escola. 

A primeira edição dessa revista foi composta por textos em homenagem a José 

Augusto (governador do estado), republicação de um texto sobre a escola do jornal A 

República13, poesias de Auta de Souza, de Da Costa e Silva e de Oscar Cunha, além disso, 

possuía algumas crônicas escritas pelas alunas. Aparecem seções como as de Jardinagem, 

Arte Culinária, Pela Moda e Curso de Moral e Civismo. Infelizmente, exceto a última, elas 

não tiveram continuidade nos números seguintes. Talvez, uma das razões seja a chegada do 

fim do ano letivo e o encerramento das atividades da escola e avaliações, comprometendo a 

disponibilidade da equipe editorial.  

 
13 O jornal A República foi fundado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão em 1889 e tornou-se um dos 

principais veículos de difusão da República recém-instalada no Estado. Ele era o jornal oficial do governo 

estadual e publicava notícias da cidade e de seus moradores (MORAIS, 2005). 

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

 



   
 

   
 

A edição do mês seguinte foi publicada em novembro de 1925, grande parte dos 

textos foram as teses das alunas concluintes daquele ano. Pois, no final do curso doméstico 

era obrigatório a elaboração de uma tese sobre um dos assuntos estudados durante ano. Por 

exemplo:  

 

Quadro 1 – Lista das teses de conclusão do curso doméstico referente ao ano de 1925 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Essas teses nos mostram interessantes perspectivas das alunas em relação aos assuntos 

estudados na escola. Elas eram exigidas no final do curso, sendo obrigatórias para que as 

formandas pudessem obter o diploma de “dona de casa”. Os temas eram escolhidos pelas 

alunas baseado no que foi aprendido ao longo do curso. O lar Ideal, texto assinado por Maria 

de Lourdes Lamartine, é bastante enfático em esclarecer a importância de uma boa 

administração do lar, que vai desde a escolha do espaço em que a casa será construída, a 

arquitetura, organização dos cômodos, dos móveis, da limpeza e também da contratação dos 

empregados. De todos esses detalhes deve estar atenta a mulher, para dessa maneira, construir 

o lar ideal no qual viverá sua família. 

 
Afim de que u’a habitação assegure saude, tranquilidade e conforto é necessário 

antes de tudo ser architectada de accordo com os dispositivos estabelecidos pela 

hygiene, isto é, receber ar e luz em abundancia, ser bem localizada, preservada das 

humidades do solo, defendida das contaminações, impurezas etc (LAMARTINE, 

1998). 

 

 Outra temática presente nos textos da revista são os relacionados aos cuidados dos 

bebês, conhecimentos esses, adquiridos nas aulas de Puericultura. Apareceram vários textos 

defendendo a importância da aprendizagem dos princípios da medicina do lar para as 

mulheres, e assim, quando tiverem seus filhos saberem o básico de como manter uma criança 
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saudável. Esse será um dos assuntos discutidos pela aluna Dolores Couto, no texto O Corpo e 

o espírito do Bebê: 

 
O estudo que compreende todos os outros estudos, e que deve, portanto, constituir o 

ponto culminante da instrução é a teoria e a prática da educação da infância. É 

indubitável que a assistência á criança seja a parte imprescindível da educação 

feminina. Entretanto antigamente, ninguém o qualificaria como uma das artes mais 

diffíceis e uteis. Era ele um problema inteiramente esquecido. A indiferença era 

absoluta (COUTO, 1998). 

 

A maternidade é interpretada como uma das competências básicas de todas as 

mulheres e como um destino natural. Devido ao alto índice de mortalidade infantil, nesse 

período, diferentes teorias e conhecimentos científicos foram criados e escolarizados, para que 

essas moças pudessem atender as demandas da vida moderna. E, assim, se apropriarem deles 

para cuidarem de seus filhos por meio das principais técnicas de cuidados de crianças nessa 

época. A educação feminina será uma das principais bandeiras levantadas pela escola e que 

estará presente nos diferentes textos publicado pela revista. Mas não será uma educação igual 

a recebida pelos meninos nas escolas tradicionais, como no Atheneu Norte-Riograndense. 

Essa educação defendida pela escola é uma educação baseada nos ensinamentos da Economia 

Doméstica. Essa área de estudos interdisciplinares surgiu na Europa durante o século XIX 

com forte ênfase no movimento higienista à época da revolução industrial, em que ela foi 

incluída, enquanto um conjunto de conhecimentos técnicos na área de alimentos, saúde, 

higiene, cuidados com crianças, vestuário e habitação. Através de programas de valorização 

da família proletária, este movimento visava a maximização da qualidade de vida da família. 

Foi utilizada pelos “terapeutas familiares” na manutenção do “espírito doméstico” da mulher. 

A instrução feminina, portanto, passou a ser reivindicada tanto para capacitar a mulher para o 

mercado de trabalho quanto para desenvolver bem as atividades domésticas (AMARAL, 

2002).  

Todos os textos publicados se complementam e apresentam uma parte do conjunto 

de conteúdos ensinados na escola. No texto, A Mulher Brasileira, da aluna Jacyra Barbalho 

ela aconselha: 

 
Devem, as caras patrícias, cultivar, pois, as letras sem esquecer, porém, da 

útil educação doméstica. A mulher, cumpre, evidentemente, dirigir e zelar a 

sua mansão. O lar compreende o seu domínio [...] É uma pura illusão o 

pensar que se a mulher adquirindo o direito do voto encontrará nisso 

felicidade. Não ha duvida que a mulher tem bastante capacidade para 

conquistar muitas das posições até hoje exercidas pelos homens, por várias 

vezes tendo demonstrado que não é exclusivamente a <boneca>, que se 
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enfeita para satisfazer inúteis vaidades. É já inteiramente outra a mulher 

brasileira. Mulher do lar e também da sociedade (BARBALHO, 1998). 

 

Nesse texto percebe-se o caráter contraditório da escolarização feminina no início do 

século XX, porque, ao mesmo tempo que defendem a capacidade intelectual da mulher e sua 

eficiência em comparação ao homem. Recorrem ao argumento de que essa capacidade deve 

ser inteiramente dedicada ao cuidado da família, como prioridade da vida feminina. Sendo 

que, ela deve se preocupar com a sociedade, discutir assuntos importantes, mas não se 

sobrepor ao homem, nem investir em assuntos políticos. 

O terceiro número da revista será publicado em abril de 1926, após a posse da nova 

diretora, Julia Serive, de origem francesa, que substituirá a antiga diretora Izabel Baird, após 

seu falecimento no fim de 1925. Essa edição será composta por textos e fotografias sobre as 

reformas urbanas realizadas durante a administração da cidade do Natal pelo engenheiro 

Omar O’Grady. Essa será uma espécie de dossiê intitulado Natal de Hoje, infelizmente, não é 

possível confirmar se esses textos são republicações de outros jornais ou textos originais, nem 

os autores responsáveis. 

O quarto e último número é composto por diferentes textos, como, por exemplo, uma 

homenagem ao governador José Augusto Bezerra de Medeiros. Homenagens a pessoas serão 

recorrentes em diferentes números da revista, como é caso da diretora Izabel Baird, do 

prefeito Omar O’Grady e do Henrique Castriciano, entre outros. Também há os textos 

assinados pelas alunas que dessa vez será permitido não só para as concluintes, como é o caso 

do texto Sobre a hygiene do ar assinado por Tercina Nobre, aluna do quarto ano e o texto 

Crispim assinado por Alix Pessoa, aluna do terceiro ano. Os assuntos permanecem 

relacionados ao cuidado doméstico: higiene, casa, criação de animais e cuidados com a carne 

de açougue. Além disso, passará por uma mudança no grupo de organizadoras do periódico, 

que, nesse momento, era composto por: Maria Leonor Rocha, como diretora, Nethercia 

Maranhão, Guiomar Mattos e Giovana Montenegro como redatoras e Martha Medeiros como 

secretária. 

Nos últimos números percebe-se a presença de algumas propagandas, como de outras 

escolas privadas, bares e fábricas. Elas ocuparão as páginas finais, como era comum em 

jornais e revistas da época. Apesar de se afirmar como uma revista mensal, ela só foi 

publicada regularmente nos primeiros meses, outubro e novembro de 1925, as edições 

seguintes, terceiro e quarto número, só foram publicadas em abril e agosto de 1926.  
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Considerações finais 

 

Depois do quarto número, não haverá novas publicações dessa revista. As razões 

para isso não foram esclarecidas. Uma das suposições que podemos inferir são os gastos 

tipográficos para impressão que eram grandes e as vendas podem não ter sido suficientes para 

cobri-los ou até mesmo razões de divergências internas e má administração que colocaram um 

fim na publicação. Infelizmente, não foram encontrados registros que nos possibilitasse 

esclarecer essa questão. Essas inferências foram realizadas baseadas nas causas mais comuns 

para o fim de periódicos nesse período. Além disso, por ser uma revista escolar, talvez não 

fosse mais interesse dos administradores da escola de publicar esse material.  

É possível concluir com esse estudo que essa revista foi criada com o intuito de 

divulgar os conhecimentos produzidos pela escola e seu ideário, promover uma maior 

simpatia por parte da população em relação a essa instituição e também como atividade 

pedagógica para as alunas. Além disso, ela foi responsável em construir novos valores acerca 

da educação feminina e da feminilidade, promovendo, dessa maneira, novas sensibilidades. 

Os periódicos com fins pedagógicos surgiram ainda muito cedo na história da 

imprensa brasileira, por exemplo, uma das primeiras revistas femininas com fins educativos 

publicada no Brasil foi O Mentor das Brasileiras de 1829 na cidade mineira de São João del-

Rei. Ele tinha o objetivo de instruir as senhoras e fazia críticas em relação ao problema da 

educação feminina no Brasil (DUARTE, 2016).  

O início do século XX foram os “tempos eufóricos da imprensa” (LUCA & 

MARTINS, 2012) então diversas organizações de ensino criaram seus jornais e revistas com o 

intuito de divulgar suas ideias, instruir, formar professores, etc (BASTOS, 1997). Esses 

materiais são ricas fontes para a história da educação, da história das mulheres, das relações 

de gênero, porque muitas dessas revistas e jornais tinham o intuito de educar as 

sensibilidades, construir um imaginário acerca da educação e transformar por meio da cultura 

escrita os comportamento, sentimentos, hábitos e pensamento das pessoas. 
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