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Introdução 

O desejo de pesquisar, estudar e escrever sobre a educação feminina, buscando 

as ideias e concepções sobre a formação da mulher veiculadas na imprensa da Parahyba 

do Norte, no período de 1921 a 1927, surgiu durante o nosso percurso na graduação, no 

momento tratando-se de pesquisas de Iniciação Científica (PIBIC). O presente artigo 

aponta a constituição dos múltiplos discursos produzidos sobre um tempo, tempo este 

em que a sociedade elucidou preceitos sobre as mulheres e a sua educação, a disciplina 

moral e dos corpos e entre outras questões durante o período escolar, estando associado 

aos preceitos higiênicos e eugenistas, isto porque socialmente e historicamente se 

construíram saberes e expectativas sociais em relação à formação dos indivíduos e à sua 

civilidade. 

Durante o período republicano, o país passou por um processo de mudanças, 

entrando em destaque novos hábitos sociais (CARVALHO, 2011). Todos estes fatores, 

ou seja, esses novos ordenamentos interferiram na organização da sociedade na época e 

consequentemente nos modos de comportamento dos sujeitos e na maneira de vivenciar 

o dia a dia e de se apresentar nesta mesma sociedade. 

A história social da mulher é de suma importância, pois contribui 

significativamente para um melhor entendimento da própria História da Educação. 

Educação esta que não só conceituamos como a institucionalizada no ambiente escolar, 

mas como aquela que carrega todas as concepções e ideologias que influenciam uma 

sociedade. Essa nova visão ou estratégia no campo da História da Educação nos 

permitiu interrogar os repertórios culturais, políticos e educacionais da realidade 

paraibana no tempo estudado, averiguando a circulação do discurso higienista sobre a 
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mulher, as regularidades e descontinuidades presentes nos discursos, sobretudo, a 

existência de conteúdo eugenistas.  

O interesse em pesquisar e estudar sobre a história da mulher na Parahyba do 

Norte nos impressos pedagógicos se deu pela importância da temática abordada, além 

do jornal pedagógico ser fonte de pesquisas na literatura nacional, faltando 

investigações na Paraíba, especialmente na perspectiva higienista. As pesquisas 

realizadas apontam a representatividade da imprensa, sobretudo do jornal, como fonte e, 

no presente caso, a imprensa pedagógica, cujo discurso higienista é um indício do que 

pensava a sociedade paraibana sobre o processo educacional das mulheres no período 

mencionado, configurado como Primeira República. Como espaço de produção de 

discursos e sentidos, aborda temáticas relacionadas à educação, já que esse jornal foi 

produzido para professores com a finalidade de se constituir em guias de suas ações. 

Com o objetivo de investigar os discursos médico-higienistas produzidos e 

construídos socialmente sobre a mulher nos anos de 1921 a 1922, procuramos analisar 

como foram se constituindo no cenário local, a produção e as práticas não discursivas 

sobre a mulher e sua educação, associadas aos preceitos higiênicos e eugenistas. No 

início, realizamos a coleta documental e a escolha bibliográfica, as quais deram suporte 

aos objetivos e à temática escolhida, em busca dos documentos que se constituíram em 

fontes históricas para a pesquisa e que tratavam do discurso médico-higienista na 

escola. Escolhemos trabalhar com um jornal pedagógico que circulou no início do 

século XX na Paraíba, entre 1921 e 1922, propagando assuntos do interesse da 

sociedade em todos os seus exemplares, tornando-se representativo para a impressa 

pedagógica por circular durante um período em que muitos pesquisadores destacam 

como um momento de ruptura e de mudanças no processo civilizatório da população no 

Brasil durante a Primeira República. A análise da fonte pesquisada teve como referência 

a analítica de Michel Foucault, através das estratégias da arqueologia e da genealogia, 

segundo a análise do discurso, considerando sua produção em cenários das relações de 

poder-saber, seguindo duas etapas: análise do conteúdo propriamente dito e catalogação 

dos documentos. Sobre a importância do documento para a História, assevera Foucault 

(2000, p. 8): 

A história, em sua forma tradicional, se dispunha a “memorizar” os 
monumentos do passado, transformá-los em documentos e fazerem 
falar estes rastros que, por si mesmos raramente são verbais, ou que 
dizem em silêncio coisa diversa do que dizem; em nossos dias, a 
história é o que transforma os documentos em monumento e que se 
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desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se 
tentava reconhecer em profundidade o que  
tinha sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, 
agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em 
conjuntos.  

 

Foram selecionadas todas as matérias que tratavam das representações e 

concepções da formação da mulher em uma perspectiva higienista com foco no 

disciplinamento dos corpos e com a higiene mental e moral das mulheres durante sua 

escolarização/formação no período histórico abrangido. Nesse sentido, pretendemos, 

com esta pesquisa, demonstrar os aspectos da sociedade da época pela visão 

civilizatória e disciplinadora, sobre as mais variadas faces educacionais. Portanto, 

reconstruir o passado é compreender o que fizemos na história das mulheres paraibanas, 

os modos como a significamos ou quais concepções e ideias sobre as mulheres esses 

discursos inventaram.  

 

As representações dos papéis femininos veiculados no jornal 
 

O jornal pedagógico pesquisado possibilitou-nos compreender e conhecer o que 

a sociedade paraibana esperava da mulher, através das representações dos papéis 

femininos veiculados em suas páginas jornalísticas. Os papéis femininos divulgados no 

jornal estão ligados ao cuidado social, ao disciplinamento dos corpos e a qualidade de 

vida, sendo possível perceber em algumas matérias a preocupação em relação aos 

papéis femininos, tendo em vista a condenação da participação da mulher na sociedade, 

colunas estas explanadas em O Educador, intitulado como: A Mulher, e de acordo com 

as matérias, a mulher deveria trabalhar exclusivamente no lar. 

Dialogar sobre essas representações e o papel feminino para a sociedade da 

época é procurar veicular a representação desses papéis como primordiais, já que é 

atribuído à mulher o papel de salvadora e redentora de uma sociedade decadente, repleta 

de mazelas. Para tal atribuição, a mulher é tida como uma fonte inesgotável de pureza, 

de ordem e postura. Dessa forma, a mulher seria um bom exemplo de filha, esposa e 

mãe. 

Nesse processo histórico também é reconhecido que a história das mulheres 

pode ser escrita.  Hoje, finalmente, é uma área acadêmica consolidada. Depois do 

silêncio rompido a que estavam confinadas, é que tem início um movimento de luta 
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coletiva das mulheres em todo mundo. Porém, devido ao acesso da escrita chegar 

tardiamente às suas vidas, poucos vestígios diretos, escritos e materiais, sobre suas 

produções historiográficas. Os escritores, observadores e cronistas da época, em sua 

grande maioria eram homens, a escrita era reduzida ou ditada de estereótipos, diziam 

pouco sobre as mulheres reais.  

O mesmo ocorre com as crônicas medievais e as vidas de santos: fala-
se mais de santos do que de santas. Além disso, os santos agem, 
evangelizam, viajam. As mulheres preservam sua virgindade e rezam. 
Ou alcançam a glória do martírio, que é uma honra suntuosa. 
(PERROT, 2013, p.18).  

Já no século XX, as mulheres têm acesso à universidade, algumas se interessam 

pela história das mulheres, mas ficam à margem do processo revolucionário sobre 

historiografia, que estava acontecendo na França, com o movimento dos Annales. A 

escola dos Annales traz um caráter inovador sobre a historiografia, rompendo com o 

exclusivismo político, enfatizando a visão econômica e social como suas prioridades. 

Para os membros dos Annales, a história das mulheres não era cogitada como diferença 

de sexos e também não se constituía como uma categoria de análise. O movimento era 

composto apenas por pesquisadores homens. 

O nascimento da história das mulheres acontece primeiramente na Grã- Bretanha 

e nos Estados Unidos da América nos anos de 1960 e na França surge nos anos de 1970. 

Foi nessa década que aconteceu uma renovação na crise dos sistemas (Marxismo e 

Estruturalismo), a história passa a se aliar com a antropologia e redescobrem a família e 

começam a pensar nas medidas de todas as dimensões familiares. Essa trajetória nos 

leva ao funcionamento de um novo processo de historiografia, pelo viés da família, 

novos personagens surgem na história: a mulher, a criança, o jovem, as idades da vida e 

outros. A Nova História Cultural, também conhecida como a terceira geração dos 

Annales, muda o clima intelectual das academias e a maneira de escrever história. 

 Por fim, os rumos que as leituras realizadas tomaram nos levaram a analisar a 

trajetória individual dessas mulheres que, através da imprensa, puderam militar e 

divulgar suas ideias de forma a despertar em outras mulheres um sentimento de 

valorização de suas conquistas. 

Essa primeira imprensa é muito original, não somente por seu 
conteúdo, mas também por sua representação. Além do uso 
antipatriarcal do patronímico, abre uma “tribuna de leitoras”, que 
suscita muito interesse e manifesta a vontade de criar uma rede. 
(PERROT, 2013, p.34). 
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Face ao exposto, pondo em comparação com a realidade paraibana da época à 

qual nos reportamos, pode-se perceber que essa impressa reivindica o direito da mulher 

ao trabalho, a autonomia na escrita, a formação de grupos e cooperativas e até um 

engajamento maior pelo poder do sufrágio.  

 

A concepção de educação para a mulher presente no jornal 
 

Nos artigos publicados no jornal, encontramos discussões sobre a educação 

feminina e a preocupação com os novos hábitos sociais que foram proferidos ao longo 

do recorte histórico mencionado. A educação feminina moldava-se aos preceitos 

higiênicos e a delimitação de diferentes papéis atribuídos ao dia a dia das mulheres da 

época. Essa educação foi defendida com base nos ecos de mudanças propostos pelos 

republicanos na Parahyba do Norte e nos novos ordenamentos políticos e sociais de um 

regime governamental com ideais desenvolvimentistas e civilizatórias, tornando-se um 

recurso para solucionar os males existentes que dizimavam o nosso país, 

especificamente a população da Paraíba. Sobre a importância da educação civilizatória e 

sanitária, declaram Souza e Vieira (1936, p. 13): 

Effectivamente, as transformações no modo de vida, principalmente a 
partir dos ultimos anos do seculo passado, e devidas não somente ao 
desenvolvimento verificado nos grandes centros, como ás 
difficuldades crescentes com que luctam as populações pobres, 
trouxeram á tona grande numero de problemas de ordem social, cuja 
repercussão sobre a saude publica tem sido consideravel. 

O imaginário das representações para mulheres feito pelo higienismo era vasto e 

reservava várias surpresas e representações. Aos poucos, os discursos, as práticas e a 

medicina higienista invadem todo o espaço urbano e tornam-se aparelhos de 

intervenções higiênicas. A partir daí a condição de vida dos indivíduos passa ser 

associada à condição de saúde das cidades. 

Várias transformações marcaram a década de 1920 e isso gerou uma grande 

transformação social pois, com a migração dos povos para as grandes cidades, foi 

organizado um novo modelo de sociedade. Essa nova forma organizacional possibilitou 

a inserção da mulher no mercado de trabalho, para suprir uma mão de obra barata. A 

presença das mulheres no mundo do trabalho revela grandes questionamentos, porque a 

sociedade entendia que a educação das mesmas deveria ser voltada para o lar e seus 

aprimoramentos nos estudos eram para a educação de seus filhos, para administrar bem 
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sua casa, contribuindo com o bom desempenho do homem como provedor da família. 

Foi justamente contra esse modelo de educação que as mulheres se uniram em busca de 

uma nova posição social, assim, procuraram seguir as carreiras do magistério e inserir-

se em outras áreas do mercado de trabalho. 

A sociedade da época foi marcada pela transição do antiquado para o moderno, 

pois trouxe uma nova discussão baseada na igualdade e na liberdade. Os artigos 

publicados nas revistas se referiam à beleza, moda e ao comportamento feminino, isto é, 

uma linha de pensamento ligada à educação, pois os jornais como veículos de 

informação, possuíam um amplo conceito e englobavam, principalmente, o processo de 

ensinar e aprender. Com o passar dos anos, as revistas e jornais comandados por 

mulheres começaram a apresentar uma nova dimensão de conhecimento com uma base 

de transformação da sociedade, pois até então a mulher era vista como um objeto. 

 Por termos contato com várias fontes dessa mesma época, podemos afirmar que 

muitas dessas mulheres envolvidas com a impressa também eram professoras. E 

contemplavam a educação como sendo um passo para o desenvolvimento econômico e 

industrial do país, de modo que a formação seria necessária à população para que esta 

pudesse adquirir melhores condições de vida.  

 

O discurso higienista sobre a mulher presente no jornal 

A escola apresenta-se como um novo instrumento para a ação higienista, se constituindo 

em um campo fundamental para a execução intervencionista do movimento higienista. 

Nessa percepção, fez-se necessária a atuação dos médicos-higienistas no cotidiano 

escolar, buscando inculcar um padrão higiênico que possibilitasse uma ação 

salvacionista no desenvolvimento físico e mental na vida das mulheres, jovens e 

crianças, cabendo às educadoras sanitárias corrigir os maus hábitos de seus alunos e 

discipliná-los com ensinamentos higiênicos. Como destaca o discurso abaixo: 

Estamos, agora, na éra da hygiene. Cimenta-se, no espirito do que 
observam e investigam a convicção de que o futuro humano depende, 
preponderamente, da obediência ás normas sanitarias, por parte das 
sucessivas gerações; e que a incúria e o menoscabo, no tocante á 
hygiene, tem sido e está sendo de consequências funestas. Os grandes 
males physicos ante os quaes a medicina, muitas vezes, cruza os 
braços, parece que se universalizam. Para combatel-os em tão grande 
numero, e abrir a perspectiva de melhores tempos, um só instrumento 
existe de reconhecida efficacia: a hygiene. Só a hygiene, 
convenientemente obedecida pelo individuo, poderá oppor-se á 
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torrente morbida, e estancal-a no nascedouro. (Almeida Junior, 1922, 
p. 29). 

 

O discurso higienista entrou em evidência na Parahyba do Norte ratificando os 

enunciados defendidos pela sociedade da época, penetrando desta maneira, no seio 

familiar e modificando a forma de relacionamento entre os indivíduos. No Jornal O 

Educador, tais discursos são apresentados ao leitor (a) e a população de modo geral com 

aspecto conscientizador, ou seja, traduzindo tal discurso como um caminho de 

prevenção para os males existentes na região, a partir dos argumentos modernistas e de 

civilização de um povo. O movimento higienista durante a Primeira República na 

Paraíba ocorreu em prol do cuidado social com a cidade e com os sujeitos e o seu corpo.  

As análises do discurso sobre a mulher no jornal pedagógico O Educador nos 

conduziu aos conteúdos jornalísticos condizentes com as concepções da higiene escolar 

e pública e o papel do médico na escola (o médico-higienista escolar e a inspetoria de 

higiene escolar). Tal perspectiva de análise nos possibilitou compreender o discurso 

higienista, cujos enunciados centrais eram o cuidado social com a mulher e sua moral, 

segundo os autores das matérias jornalísticas publicadas. A importância da utilização de 

impressos, no caso particular deste estudo os jornais pedagógicos –, guardadas as 

devidas proporções sobre o que significavam e a importância concedida a esses 

dispositivos no tempo que compreende o estudo –, como fontes de pesquisa para os 

estudos em História da Educação vincula-se a estratégia de investigar os registros que 

os jornais faziam circular sobre a mulher como categoria social na particularidade do 

cenário paraibano, e tem implicações que carecem que se problematize quanto à própria 

produção e circulação, pois: 

Os impressos também selecionam, ordenam, estruturam o acontecido, 
os fatos. Estrategicamente, narram aquilo que passou, selecionando 
interesses, atuando num jogo desequilibrado de forças. Forjam, 
legitimam e retificam valores, ideias, projetos, mobilizam discursos na 
produção de verdades. Operam na eleição dos fatos que chegam ao 
público, e na forma como os mesmos devem ser recebidos (LIMEIRA, 
2012, p. 369). 

 

O discurso higienista feminino começa a ser discutido no jornal O Educador no 

dia 30 de Janeiro de 1921 e se estende até o dia 16 de Junho de 1922, com tiragem 

semanal, sempre expondo na segunda página matéria sobre A MULHER. O discurso 

higienista presente no jornal carrega as influências das questões do contexto social e 
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pedagógico do tempo pesquisado, ou seja, as mudanças na educação e na sociedade, 

tendo em vista a necessidade de transformá-las segundo os preceitos europeus 

modernistas, através de estratégias para incutir nas crianças as práticas higiênicas, 

“libertando-as dos vícios” e das mazelas da sociedade. As matérias sobre a mulher 

estiveram nesse período interligado com a higiene pública, definida como um meio de 

propagar a prevenção das doenças e o cuidado com a saúde (controle das moléstias), a 

mente e o corpo. Como destaca matéria do jornal: 

A mulher é inexgottavel thesouro de bens, que necessita cuidar e zelar 
com muito tino, não incuntindo-se-lhe nos espiritos malfadados e 
preceitos que arruinam-lhe os bons sentimentos, dando o reverso... 
Tudo está dependente de uma bôa e rumada educação, firmada na sã 
moral. (JORNAL O EDUCADOR, 1922, p.1).  

Os higienistas adentraram as escolas buscando atingir a população paraibana 

sobre a importância da transformação da sociedade a partir dos ensinamentos de higiene 

pessoal e pública, tendo por finalidade proporcionar uma vida sadia, ativa e útil para as 

mulheres. Os ensinamentos pedagógicos aliados à higiene escolar se propunham ser o 

caminho “salvacionista” para os males existentes na sociedade paraibana, propondo-se 

atuar na mudança social de acordo a disciplinamento e o controle dos corpos e mentes 

para a formação de mulheres aptas fisicamente para as diversas circunstâncias da vida. 

As matérias jornalísticas do jornal O Educador sobre a higiene nas escolas paraibanas 

configuram um momento de constituição e apropriação do discurso médico-higienista 

sobre a educação e sobre a escola, centralizando-se na concepção de bem social da 

população: médicos e professores viam a escola como espaço coletivo disseminador dos 

males existentes que assolavam a sociedade, pois as condições sanitárias e higiênicas da 

Paraíba eram precárias, não havia controle sanitário e os cidadãos estavam sujeitos e 

expostos às doenças e epidemias.  

Nota-se que o discurso higienista insere-se, portanto, neste período como um 

controle social e exercício de poder por parte do Estado sob a população em geral, 

população esta que, em sua grande maioria, não tinha condições e nem meios para 

acompanhar e exercitar tal discurso por vários fatores, sejam eles econômicos, políticos 

ou sociais. Assim, a Paraíba passou a afirmar o discurso médico como um caminho de 

prevenção para os males existentes na região. 

Consideramos, a partir da fonte documental, que os médicos higienistas 

consideravam a escola como um espaço para transformação dos males existentes, e, por 

esse motivo atuaram fortemente na área educacional, produzindo e fazendo circular 
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discursos sobre o equilíbrio dos indivíduos em vários aspectos, tendo como objetivo 

sanar as dificuldades geradas no campo pedagógico, começando pela instrução infantil 

e, em seguida, na formação da mulher. Era preciso que a higiene se fizesse presente em 

todos estes espaços da escola (dimensões da sala de aula, construção do prédio, entrada 

do ar e mobílias).  

Nas minuciosas prescrições e detalhes das matérias presentes no jornal, notamos 

a vontade de um controle absoluto; ou seja, o higienismo como um meio para o 

esquadrinhamento da mulher, corpos dóceis a serem governados, com o intuito de 

prevenir os desvios morais, físicos e intelectuais, dando relevância à elaboração de 

critérios para sanear a sociedade das problemáticas existentes, sendo este fator 

fundamental para transformar o país numa nação civilizada, moderna. Assim, a Paraíba 

passou a afirmar o discurso médico como um caminho de prevenção para os males 

existentes na região. Através desse discurso e de sua concepção sanitária, a educação 

escolar e as mulheres passaram a ser um objeto de ação higienizadora e moralizadora. 

 

Considerações finais 

O diagnóstico desse estudo apresenta que foi exatamente pelo processo de 

educação que algumas mulheres ingressaram na sociedade, as mesmas passaram a ter 

uma importância social, política e cultural. A participação da mulher nos meios de 

comunicação teve fundamental importância para as mudanças de pensamento da 

sociedade paraibana, por isso negar a participação da mulher nos acontecimentos 

históricos da sociedade é um desserviço à produção histórica. Com base nos resultados 

e nas discussões que realizamos sobre as matérias que foram escritas no Jornal O 

Educador – Orgam do Professorado Primario entre os anos de 1921 e 1922, 

explicitamos as representações divulgadas no periódico, como também, percebemos que 

o discurso higienista, instrução feminina e o cuidado social sempre estiveram expostos 

no jornal como ideais, procedimentos e hábitos que deveriam ser seguidos e que 

mudaram a rotina dos habitantes da Parahyba do Norte. 

A nossa pesquisa buscou expressar os discursos proferidos pela sociedade sobre 

a higiene escolar e pública e o processo de mudança sofridos pelos sujeitos no decurso 

do processo de higienização nos espaços públicos e privados. Vimos também que o 

jornal pesquisado criou páginas importantes para entendermos o contexto social da 

época, embora, por muitas vezes, as autorias de tais escritos fossem repetidas, o que 
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demonstra que apenas um pequeno grupo de escritores tinham o espaço garantido no 

jornal. A partir da interpretação que fizemos com relação ás representações apresentadas 

no jornal e sobre a sociedade, todas as suas questões não se distanciam das demais que 

estão a sua volta, ou seja, daquelas que escolhemos analisar. O cenário apresentado na 

pesquisa caracteriza a história das concepções de ensino e educação para a mulher, 

mostrando-nos a ordenação dos sujeitos pelas instituições escolares, através das 

estratégias de regulação e controle efetivadas pelas ações de poder e saber estabelecidas 

pelos poderes vigentes (República) sobre a população e, principalmente, sobre a mulher. 

Por fim, acreditamos que estes resultados e descobertas que aprendemos no Jornal O 

Educador satisfazem os objetivos propostos por esta pesquisa, pois pudemos 

compreender esse tempo e os mecanismos que instituíram a educação feminina e o 

discurso higienista na Paraíba, ampliando e aprofundando os nossos conhecimentos e 

competências para a pesquisa em História da Educação.  
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