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Palavras iniciais  

 

 Inicio este estudo partindo da compreensão que os impressos pedagógicos se 

caracterizam como porta-vozes responsáveis pela disseminação de assuntos de um 

determinado contexto histórico, o que permite diversas estratégias e possiblidades de 

investigação para os estudos e debates na área da história da educação. Desse modo, 

percebo a importância de deixar emergir as fontes, para que mediante a isso eu possa 

caminhar pelas entrelinhas e levantar discussões acerca de suas ideias e marcas 

históricas.   

  Quanto a importância do fazer investigatório sobre os processos envolvidos na 

construção das representações femininas e suas possibilidades de atuação na sociedade 

em diferentes épocas ou contextos históricos, com base no que circulava nos mais 

variados impressos educacionais , seja revistas, jornais, folhetos, boletins, vem 

ganhando respaldo.  No que condiz os estudos que buscam compreender as 

representações femininas reveladas nos impressos educacionais norte-rio-grandenses, 

destaco que o modelo de conduta social e pedagógica definido e exigido para sua 

respectiva atuação como ser profissional e integrante na sociedade, encontra-se na 

intrínseca relação com os modelos patriarcais, os quais atribuem a mulher o dever de se 

resguardar dos pudores da sociedade, por esta ser a principal edificadora dos lares e a 

responsável pela educação moral dos filhos da nação. 

 O tema em questão surge como parte das inquietações do meu fazer de 

pesquisadora, que no contato com diversas fontes documentais, desde os documentos da 

legislação educacional do Rio Grande do Norte, sempre me deparei com assuntos 

revelados nos escritos nos quais alocavam a figura do sexo feminino em posições 

restritas ao masculino. Sabe-se que na história da educação todos os assuntos 

relacionados à educação da/para mulher, sempre foram redigidos por homens, mesmo a 

mulher assumindo o posto de educadora, o ser masculino era quem pensava e apontava 
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como suas práticas deveriam ser desenvolvidas. A partir destas inquietações é que me 

propus a realizar o estudo ora escrito, buscando compreender as representações 

femininas por meio dos impressos educacionais norte-rio-grandenses, para deste modo 

identificar os aspectos relacionados às condutas sociais e pedagógicas exigidas das 

mulheres e sua possível inserção profissional na sociedade potiguar. Além disso, a 

investigação me possibilita saber quem são os sujeitos designados para tais escritas. 

  Nos locais de guarda como o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte/ IHGRN e Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina/ 

UFSC, localizei fontes para o desenvolvimento da pesquisa, destacando como 

documentos principais, o relatório de viagem intitulado “Da Organização do Ensino 

Normal Profissional e Primário no Sul do Brasil e no Rio da Prata (1923)”, e os 

exemplares da Revista Pedagogium (1921-1924). Como aporte teórico-metodológico, 

aponto os estudos de Chartier (1990), Almeida (1998) e Vasconcelos (2014), como 

subsidio para o entendimento das praticas e representações do meio cultural, bem como 

os processos envolvidos na formação docente, e o uso do material impresso. 

 Em dialogo com as fontes, procuro identificar elementos pertinentes que se 

encontram inseridos por traz das vozes dos sujeitos, abrindo assim uma reflexão e 

discurso referente ao que se apresenta como representações femininas, e as possíveis 

relações de gênero.  

   

Impressos educacionais: circulação, disseminação de ideias e possibilidades de 

investigação 

 

  Os impressos ou documentos podem ser utilizados enquanto fontes ou objetos 

históricos para a pesquisa em educação, visto que ao mesmo tempo em que nos 

permitem enxergar informações relevantes e precisas, também, deixam lacunas para 

serem analisadas ou desvendadas ao longo de estudos e pesquisas de determinadas 

temáticas no campo historiográfico. As reflexões com base teórica que discute sobre a 

complexidade e do que venha ser definido como fontes, tem contribuído para que haja a 

ampliação da valorização dos impressos educacionais que por muitas vezes são vistos 

com algo sem serventia por parte de alguns pesquisadores.  

 Dentre os temas inseridos nos debates e nas pesquisas em história da educação, a 

imprensa pedagógica é adotada como indispensável, por ter um potencial capaz de 

manifestar-se a respeito de inúmeros aspectos que estão inseridos no âmbito 

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

 



educacional. Quanto a importância desse veiculo de informação, concordo com 

Vasconcelos (2014, p. 3), ao evidenciar que: 

Para tanto, faz-se necessário, cada vez mais, que aqueles que 

pesquisam a história da educação, quer sejam historiadores ou 

educadores, se debrucem sobre os acervos e arquivos, preenchendo 

lacunas oriundas da negligência com os registros, descuido com os 

documentos, ou simplesmente o descarte deste. 

 

Nos arquivos encontram-se uma infinidade de questões a serem exploradas, a 

espera de um pesquisador que se proponha a ter um olhar atento, e se deixar levar pelos 

desafios das investigações dos processos históricos educacionais. Na ótica de Rodriguez 

(2010, p.37) “o manuseio das fontes é uma ferramenta necessária para poder interpretar, 

criticar a fonte pesquisada e consequentemente construir conhecimento histórico”. O 

documento, apesar de abordar questões específicas para atender suas finalidades de 

criação, não se limita basicamente a fatos ou questões, pois se caracteriza como espaço 

de construção de novos saberes, a partir das investigações que possam ser desenvolvidas 

com base nestes impressos.  

 É importante ressaltar que os documentos não são produzidos aleatoriamente, 

eles se constituem como uma rede social que emerge interesses de determinados grupos. 

Na conjuntura dessas redes, é possível identificar nomes de sujeitos, os contatos que 

eram estabelecidos, o modo como e a quem as informações eram destinadas. Os 

documentos além de vislumbrarem interesses de grupos de intelectuais educadores, e até 

mesmo politico, nas suas linhas e entrelinhas também emergem diversos significados em 

relação aos meios culturais que esses sujeitos estabeleciam relações. De fato, entendemos 

então que a produção documental por determinados sujeitos é fruto de todos os caminhos 

que por eles foram percorridos, e serviram como legitimidade para incumbi-los em tal tarefa 

Não se pode perder de vista o contexto, os autores e sua posição na 

sociedade da época, assim como seus interesses, para quem escreviam 

e porque escreviam os seus registros, questões essas que demandam 

um intenso trabalho bibliográfico-documental. (VASCONCELOS, 

2014, P. 9) 

 

  Entendo que os documentos possuem marcas de homens e mulheres que me 

antecedem, e circunscrevem uma memória que por mim não foi vista e nem vivida. Para 

tanto, percebo a importância de identificar quem são os sujeitos designados para a 

escrita dos mais diferentes assuntos que estão registrados nos impressos. No que remete 

as escritas veiculadas nos impressos norte-rio-grandenses, me debruço sobre as fontes 

as quais garimpei para esta investigação, e procuro me aproximar e compreender os 

discursos acerca das representações femininas. 
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Mulher, moda e educação: representações femininas nos impressos educacionais 

norte-rio-grandenses 

 

Os discursos acerca das representações do sexo feminino, do ser mulher, a partir 

dos impressos educacionais, encontram-se ligados aos estereótipos de uma sociedade 

patriarcal, onde a mulher é vista como aquela que tem o dom da maternidade e traz em 

si a doçura, pureza e a generosidade. Sendo vista como a figura principal para a 

edificação dos lares e dos filhos da nação, deveria manter uma postura de moralidade e 

civilidade, os quais estão relacionados à religião, predominantemente a igreja católica, 

por esta atribuir a mulher o exemplo de Maria, ou seja, a boa mãe e esposa, a 

responsável pela educação da família. 

No artigo intitulado “As modas e Educação”, publicado na Revista Pedagogium 

1921 N° 2, Nestor dos Santos Lima, redige o texto evidenciando aspectos relacionados a 

representações femininas com base nas vestimentas, onde ele aponta que as modas 

femininas estão intimamente ligadas as questões educativas. O modo de se vestir condiz 

à higienização do corpo, tendo como atributo principal para o sexo feminino, o 

resguardo dos maus olhares, protegendo assim o sexo ingênuo das impurezas da 

sociedade. Deste modo, no inicio do artigo, o autor busca expor que a construção do 

caráter moral está relacionada com uso de vestimentas apropriadas: 

Primeiramente, porque é norma sediça de hygiene, e, pois, de 

educação physica, a necessidade de preservar o organismo das 

intempéries por meio do vestuário; em segundo logar, porque um 

preceito da educação moral exige o resguardo ao pudor individual 

através do traje (PEDAGOGIUM, 1921, P.15). 

 

A busca por um perfil de mulher a partir das suas vestimentas resulta de um 

modelo idealizado pela sociedade, que imprime um padrão de comportamento tido 

como conduta para ser executado. Em concordância com Chartier (1990) percebo que 

os discursos disseminados no meio social não são entendidos de forma neutra, tendem 

sempre a promover a reprodução de práticas e representações que são definidas para 

atingirem interesses de determinados grupos inseridos na sociedade. 

   Nestor Lima aponta no artigo que as modas seguem as imitações da capital 

Paris, sendo esta a metrópole responsável por lançar os mais variados modelos do 

vestuário feminino. No entanto, ele destaca que o uso de alguns trajes sempre acaba 

entrando em desconformidade com as estações do ano do estado potiguar “porque lá 

existem quatro, e aqui, uma só, ou alias, duas; outra, porque ellas se desencontram nas 
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épocas do ano solar” (PEDAGOGIUM, 1921, p. 16). A exemplo disso o autor destaca 

que no inverno e verão, sendo para ele as duas estações existentes por aqui, as mulheres 

fazem usos de roupas desapropriadas sem qualquer abrigo de proteção, apenas para 

estarem de acordo com as modas. Pontua ainda, que as modas seguem nas economias 

das mangas e altura dos decotes das blusas, a mesma coisa tende a acontecer com as 

larguras e tamanhos das saias.   

No trajeto da pesquisa vou conseguindo identificar elementos pertinentes por 

traz da fala de um homem que se propõe a escrever como a mulher deve se vestir, e aos 

poucos vou percebendo que a sua real preocupação com as modas, vai além da questão 

atmosférica, e quando se trata de educação física, o intuito é mostrar que as modas 

extrapolam e acabam colocando a mulher em uma postura indecente: 

Os exaggeros da moda extravagante contaminam assustadoramente 

todo o sexo bello, a ponto de espíritos picarescos predizerem, para 

épocas não muito remotas, o regresso ao estado natural 

primitivo, caso não tenham côbro as condemnaveis exagerações 

da moda... (PEDAGOGIUM, 1921a, p.17). 

 

Para tal entendimento do que foi expresso pelo autor, dialogo com Chartier 

(1990, p.19) quando ele define “a função simbólica (dita de simbolização ou de 

representação) como uma função mediadora que informa as diferentes modalidades de 

apreensão do real”, e consigo enxergar que as normas sociais buscam imprimir um 

modelo de conduta para a mulher a partir da aparência especificamente com o uso da 

vestimenta, e se traduz como um elemento de controle, dando assim visibilidade aos 

padrões de comportamento exigidos pela sociedade. 

 No que concerne moda e ambiente educacional, Nestor lima assevera que se 

contrapõe aos exageros dos trajes, por ele está à frente de um “estabelecimento de 

educação, frequentado por cerca de 5/6 de moças”, e deixa explicito o seu “desejo de 

pô-las a salvo e ao abrigo de censuras tão razoáveis” (PEDAGOGIUM, 1921, p. 15). Para 

isto, aponta que deve ser obrigatório o uso do uniforme pelas normalistas, e que, 

sobretudo se adeque do ponto de vista pedagógico, atendendo as normas de 

higienização, civilidade e moral, como também seja propicio para ser usado no 

momento da realização da função” quando a normalista faz às vezes de mestra e ensaia 

as suas propensões pedagógicas, num meio puramente escolar e apropriado” 

(PEDAGOGIUM, 1921, p.19).   

Diante do discurso, percebo que a adoção de um vestuário para as normalistas 

perpassa a questão de uniformização, procurando assim estabelecer uma conformidade 
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de acordo com o comportamento social e que não venha ameaçar os valores do ser 

mulher, daquela que será futura educadora da nação. Contudo, é importante ressaltar 

que para o autor, a ameaça por parte do uso de trajes extravagantes não se restringe 

somente aos valores do meio social. Desse modo, Nestor Lima, associa que o uso das 

vestimentas também seja de acordo com os valores nacionais, e quem venha expressar 

um modelo de identidade cultural e patriota: 

Quão suggestivo e grandioso seria, para os nossos estos de patriotismo 

que se estabelecesse e cultivasse o traje brasileiro, definindo e 

caracterizando por toda a parte, a nossa esthetica e os traços do nosso 

patriotismo!? 

Mas, tal coisa se nos afigura cada dia menos praticável, haja vista o 

exagero das modas e a sua immensa variabilidade, e o seu flagrante 

contraste com o que se poderia intitular de traje nacional 

(PEDAGOGIUM, 1921, p.18).  

 

 Assim, Nestor Lima assinala que o traje nacional deve ser simples e exibir as 

suas belas cores como também as características da cultura do seu povo, o qual ele cita 

como exemplo o traje nacional das holandesas, por trazer em si toda a essência do 

nacionalismo e os mais belos aspectos relacionados ao bom gosto. Para tanto, fica 

evidente que o uso da vestimenta nacional condiz no progresso da cultura tradicional, 

bem como no processo de melhoramento moral e material das classes escolares, como 

aponta o autor no final do artigo que assim como ele e o demais que possuem 

reponsabilidades por instituições educacionais “pelejam a bôa peleja da decência do 

vestuário feminino, em nome da moral, hygiene e da Religião”! (PEDAGOGIUM, 1921, 

p. 20). 

 No que coaduna mulher, moral, traje e religião, os discursos reaparecem nas 

observações pessoais de Nestor Lima, no seu relatório de viagem “Da organização do 

Ensino Normal Profissional e Primário no Sul do Brasil e no Rio da Prata (1923)”. No 

país Uruguaio, o autor relata em suas observações que o “vestuário feminino, em 

Montivideo, posto que estivesse começando o inverno, é, em regra, de indiscutível 

decôro” (LIMA, 1923, P. 31), afirma ainda que por mais que suas observações não 

sejam técnicas, mas merecem um olhar especial” porque entendem como um grave 

problema de educação” (LIMA, 1923, P. 31). 

 No tocante, aos assuntos que ligam as posturas da mulher com os aspectos 

religiosos, identifico no relatório de Nestor Lima um ponto primordial a ser discutido. 

Trata-se de um decreto que é lido na catedral de Montevidéu, e aponta que serão 

excluídas dos sacramentos da igreja, todas as pessoas que se apresentarem com trajes 
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indecentes, exibindo o corpo de modo que venha expressar a sensualidade. Embora, o 

autor cite que serão excluídas todas as pessoas, ao longo do seu texto ele afirma que 

“considera-se soberba e sensualidade o traje indecoroso da mulher, quando não chegue, 

com a manga, á altura do cotovelo e, com o decote, ao pé do cabelo” (LIMA, 1923, P. 

31). Dessa forma, é necessário ressaltar que os padrões de vestimentas que a sociedade 

impõe para servir como parte da identidade dos sujeitos, especialmente o ser mulher, 

são construções, como discute Chartier (1990, p. 112). 

A construção da identidade de cada individuo situa-se sempre no 

cruzamento da representação que ele dá de si mesmo e da 

credibilidade atribuída, ou recusada pelos outros a essa 

representação.[...] A concorrência pelos sinais de prestigio é assim, ao 

mesmo tempo, uma luta pelos atributos e vantagens do poderio 

social[...].  

  

 Neste caso, a religião assume um posto de liderança, e de domínio sobre o 

gênero feminino, por determinar como as mulheres devem se vestir para frequentarem a 

igreja e receber os sacramentos. Mediante os discursos veiculados nos impressos 

educacionais norte-rio-grandense, fica perceptível que se trajar bem e de acordo com 

padrões que busquem respaldo nos valores higienistas e morais, são aspectos que 

condizem com as condutas tanto sociais e pedagógicas que são exigidas para as 

mulheres. Desse modo, busco identificar as relações de gênero, e as possíveis atuações 

da mulher no Rio Grande, no século XX. 

 

Relações de gênero nas possibilidades de atuação da mulher na sociedade norte-

rio-grandense 

 

Pensando nas possíveis relações de atuação profissional para homens e 

mulheres, os documentos me oportunizam observar a intrínseca semelhança da atuação 

da mulher com a concepção do ser mãe, esposa e dona do lar, diferentemente dos 

homens, a quem era permitido o direito de aspirar por cargos mais elevados, sendo 

vistos como principais dirigentes da sociedade.   No artigo “A co-educação na América 

do Norte” que encontra-se inserido no exemplar da revista Pedagogium n° 7 ano 

1923,no qual se discute sobre a educação conjunta para ambos os sexos nos mesmos 

ambientes universitários o autor Chistovam Dantas, traz em seu discurso que: 

O poder e os privilégios da mulher foram sempre obscurecidos pelo 

avanço cada vez mais vigoroso do homem em busca de seus direitos 

políticos e pessoais. Dahi a circumstancia de esta haver permanecido 

em uma phase quasi que estacionaria da sua evolução natural, 
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emquanto que o seu companheiro de vida subia e escalonava os mais 

altos píncaros da cultura humana (PEDAGOGIUM, 1923, P. 15) 

 

  Ao longo dos séculos os discursos em torno da concepção do ser mulher sempre 

estiveram resumidos na questão do cuidado, do amor, delicadeza e pureza. Por seu 

instinto ser mais biológico, “as atribuições femininas não estavam prevista a 

concorrência com os homens em termos profissionais e intelectuais, o que possibilitaria 

a ultrapassagem dos limites da segurança social” (ALMEIDA, 1998, P. 31-32). Desde 

então, o processo de escolarização das mulheres ocorria de forma que elas fossem 

educadas para atenderem as necessidades do lar enquanto esposas e mães, no entanto, 

aspirar ocupar o mesmo lugar que os homens colocavam em risco a missão para qual foi 

designada.  

  Sendo considerada a primeira responsável pela educação dos filhos, o processo 

de inserção da mulher do espaço privado para o publico começou a ganhar expansão. 

“O exercício do magistério representava um prolongamento das funções maternas e 

instruir e educar crianças era considerado aceito para as mulheres” (ALMEIDA, 1998, 

P.62). A profissão docente se caracterizava a ideal para gênero feminino, por a mulher 

possuir um toque de delicadeza e paciência bem mais elevada que o do homem, no qual 

desempenharia com êxito o seu papel na construção da educação moral dos filhos da 

nação.  

 Partindo desses pressupostos, me debruço com um olhar minucioso sobre os 

impressos educacionais e vou conseguindo extrair mais elementos que delineiam as 

relações de gênero e apontam a partir dos discursos elaborados pelos sujeitos, a ligação 

das possibilidades de atuação profissional da mulher na sociedade norte-rio-grandense 

com a docência: 

E´ a mulher quem  presentemente monopoliza uma grande parte da 

vida intellectual da nação. Os grandes movimentos nacionaes e 

internacionaes, desde os fundamentos da moral doméstica até o 

esforço humanitário pela paz universal, recrutam centenas de 

milhar de energias femininas promptas a servirem ao ideal do 

presente e do futuro (PEDAGOGIUM, 1923, P. 20). 

 

 Mediante a ligação da domesticidade com o dom de gerar e dá a luz, fica 

evidente o porquê das responsabilidades da instrução e cuidado das gerações futuras se 

concentrarem entorno do sexo feminino.  É importante ainda destacar que, do ponto de 

vista religioso, a entrada da mulher no magistério foi bem aceita, embora fosse exercer 
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suas funções além do lar, não a impediria de buscar o casamento nem a desviaria das 

funções domesticas, podendo assim desempenhar o papel de mãe e professora.  

 No contato com o exemplar da revista Pedagogium de 1924, encontro elementos 

que reafirmam essa questão do que compete ao sexo feminino com respaldo nas 

relações com o ambiente familiar, ou domestico. “Elementos de Educação Cívica” um 

dos artigos que consta no impresso pedagógico, discorre o assunto abordando a luta das 

mulheres pelo direito do voto, sendo denominado esse momento como o sufrágio 

feminino, e de imediato é possível perceber a sua critica por estas buscarem um direito 

politico que cabe aos homens exercer: 

O feminismo pleiteia o direito do voto, pondo em foco, dest’arte, 

opiniões de todos os feitos e controvérsias de todos os matizes. [...] No 

emtanto, se escondemos da mulher brasileira esse direito, é porque sua 

missão é mais domestica do que publica mais moral do que politica, 

assim disse o ilustre deputado Pedro Américo (PEDAGOGIUM, 1924, 

P. 18).  

 

 De acordo com Almeida (1998) embora, a sociedade positivista defendesse a 

superioridade moral da mulher, a mesma se opôs contra o sufrágio, sob os argumentos 

de que ao inserir-se no mundo politico a mulher poderia manchar a sua alma e pureza, 

porque “a natural fraqueza e delicadeza de sentimentos da mulher, não se harmonizam 

com as asperezas inevitáveis das luctas politicas” (PEDAGOGIUM, 1924, P.19). É 

perceptível, do ponto de vista profissionalizante que a mulher esta centrada em 

desenvolver as suas aptidões domesticas perante a importância do casamento e da 

criação dos filhos, e que sua “influencia venha irradiar no seio da escola e família sem 

que ousem vestila das cores do suffragismo” (PEDAGOGIUM, 1924, P. 19). 

 Cabe lembrar que ascensão do publico feminino na profissionalização do ser 

professora, além de se caracterizar como um salto significativo da inclusão da mulher 

no meio trabalhista, também, é uma quebra de preconceitos, onde esta é capaz de ser 

profissional, e não apenas uma senhora dona de casa. 

 Segundo Almeida (1998) buscar caminhos remunerados possibilitou a mulher 

um olhar minucioso sobre o espaço domestico, e, contudo as relações de submissão e 

opressão que tinham por parte de seus companheiros. No entanto, serem reconhecidas 

em outros espaços além do domestico, causaria uma verdadeira ruptura nas relações de 

poder que tinham dentro lar.  No momento em que fizesse parte de ambientes como as 

instituições educacionais, a si era proporcionada uma condição de liberdade, ou seja, 

mesmo aquelas mulheres casadas, no momento em que ocupassem um espaço 
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profissional, tinham a oportunidade de saírem de casas sozinhas para o lugar de trabalho 

sem a companhia dos esposos. 

 Portanto, com base na análise dos impressos educacionais e os discursos 

veiculados sobre as representações femininas e as possíveis relações de gênero, é 

possível identificar que o processo de atuação do ser mulher na esfera profissionalizante 

do Rio Grande do Norte no século XX, segue dentro das funções do magistério, onde a 

missão de educar naquela época foi atribuída aas mulheres por estas possuírem o dom 

da criação e a educação primeira dos lares. 

 

Considerações finais 

 

 Por meio da abordagem de discussões contidas nos impressos educacionais 

norte-rio-grandenses datados de 1921 a 1924, foi possível obter resultados acerca das 

representações femininas, o que me possibilitou compreender de que forma foram 

inseridos os modelos de condutas e comportamento para a mulher na sociedade, e que 

estes se apresentam nas escritas documentais, tal quais foram selecionadas para a 

investigação, sob a autoria de homens. 

 Considero que os modelos pretendidos para o sexo feminino estava em total 

consonância com os atributos do modelo patriarcal, envolvidos nas questões religiosas 

onde aponta a mulher como um ser sagrado que tem a missão da edificação do lar, do 

cuidado e da concepção da vida. Desse modo, no permeio da investigação e no contato 

com as fontes, pude identificar elementos pertinentes que coadunam mulher e educação, 

como por exemplo, a discussão do tema moda, onde as escritas evidenciam que o uso de 

trajes extravagantes botaria em risco a reputação da mulher, pois esta deveria se 

resguardar dos olhares maus sã da sociedade. A decência da mulher que seria a futura 

mãe, dona do lar, e mestra, se apresenta nos impressos a partir das suas representações 

por meio das vestimentas. 

 Em meio às relações de gênero, o papel da mulher enquanto profissional 

encontra-se voltado para as funções do magistério. Imbuídas de características, como a 

doçura, pureza, delicadeza, e todo o cuidado com os afazeres domésticos, a escolhida 

para desempenhar a missão sagrada de ser mãe, o sexo feminino aparecia nos impressos 

como sendo o ideal para fazer a extensão dos lares, ultrapassando os limites do privado 

para o publico, assumindo assim a sua função de mestra/educadora dos filhos da nação. 
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 Pesquisar estes aspectos também implica em compreender as questões 

envolvidas no processo da formação docente, e todos os fatores que contribuíram para 

que as mulheres fossem alocadas em ambientes educacionais.  Portanto, trabalhar com 

impressos educacionais se constitui como relevante para o desenvolvimento de 

pesquisas na área da história da educação, de modo que, eles revelam assuntos de um 

tempo o qual eu não presenciei. Almejo por meio do estudo contribuir para as pesquisas 

historiográficas norte-rio-grandenses. 
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