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Discutir sobre a escrita feminina nos periódicos é, sem dúvida, um empreendimento 

intelectual importante. Analisar nesse conjunto de materiais a escrita de mulheres professoras 

é, ainda, uma seara que merece investigações. Inserido no campo da História da Educação, 

dos estudos sobre periódicos pedagógicos, e no debate sobre Gênero, saberes históricos e 

educativos, este trabalho analisou uma parcela da participação das mulheres professoras no 

periódico pedagógico O Educador (1921-1922).  

Nas primeiras décadas do século XX a educação foi um importante setor que 

imbrincado no projeto de nação que se pretendia, teve nos periódicos dispositivos de 

divulgação de ideias e de formação docente. A imprensa foi lugar de práticas culturais de 

mulheres e homens que operaram saberes, inclusive educativos, contribuindo para a 

configuração de diversos campos e do cotidiano dos sujeitos.  

Pensar a escrita de mulheres professoras nesse jornal produzido na Paraíba, implica 

discutir sobre o espaço destinado as mulheres na imprensa pedagógica, quais as mulheres que 

escreveram e o que elas publicaram. A inserção de mulheres em particular nesse jornal, 

demonstra a expressão de algumas demandas presentes na agenda do período, como por 

exemplo, o feminismo, a moda, o comportamento da mulher na sociedade, a relação entre 

mulher e educação. Indicando formas de ver o mundo ou maneiras de ensinar, e tomando 

como foco a professora primária, essas mulheres além de ganharem (certamente não de forma 

passiva) espaço na esfera pública por meio da escrita jornalística, sugerem que as mulheres 

liam o periódico, que havia interesse em atrair o público feminino, em especial as professoras, 

como leitoras e consumidoras do jornal, e que havia uma preocupação das mulheres 

professoras em formar a categoria profissional a partir de conhecimentos, inclusive 

pedagógicos, específicos. 

 

Mulher e imprensa na recente criada República 
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 Pensar a relação entre mulher e imprensa pressupõe falar de um espaço, ainda hoje, de 

lutas. Entre o acesso à leitura e a escrita desses sujeitos enquanto profissão, há um longo 

caminho. Remonta ao século XIX as primeiras participações mais efetivas das mulheres na 

imprensa, ainda que, em muitos casos, não identificadas como tais - há constatações do uso de 

pseudônimos. Temas relacionados as mulheres compunham a pauta de periódicos, mas eram 

principalmente escritos por homens. Em geral versavam sobre o lar, a família, os filhos, o 

comportamento, a moda. Eram discussões que não surgiam do seio e das demandas das 

mulheres, mas estavam ligadas ao que os homens pensavam e determinavam para elas. Em 

outras palavras, era o olhar do homem sobre a mulher.  

Entre o século XIX e início do XX, começaram a surgir em âmbito nacional, no início 

de forma tímida, periódicos produzidos por mulheres e para mulheres. O Espelho Diamantino 

(1827-1828), Correio das Modas (1839), O Espelho das brasileiras (1831), O Jornal das 

Senhoras (1852), Belo Sexo (1862), O Sexo Feminino (1873), O Domingo (1874), Eco das 

Damas (1879), Álbum das meninas (1898), O Chomo (1900), Ondina (1914), Revista 

Feminina (1914), são exemplos das primeiras produções ligadas a imprensa feminina. Os 

temas foram alargados e entraram em cena a participação política, a crítica a visão que se 

tinha sobre elas, contestações sobre as suas posições na sociedade, etc.  

 Na Paraíba desse período, segundo Abrantes (2010), não é possível falar em “imprensa 

feminina”, pois não haviam vários periódicos que versassem exclusivamente sobre os 

interesses do público feminino ou fossem destinados a ele. Mas, houve a feminização dos 

periódicos. De acordo com a referida autora, 

 

[...] a feminização é uma ocorrência que se torna visível em alguns, seja 
pelas seções e artigos, que tratam desses pretensos temas, seja pela inserção 
de textos assinados por mulheres, bem como sua inclusão cada vez maior de 
anúncios que buscam seduzi-las com produtos voltados à saúde, moda e 
cosmética [...]. (ABRANTES, 2010, p. 92). 

 
 
 Ainda que lhes fosse dado espaço (embora não sem lutas), é importante atentar sobre 

qual tipo de escrita era “liberada” para elas. Muitas vezes estavam ligadas as regras do que se 

definia como ideal e próprio para as mulheres. Mas, será que os seus escritos representavam 

de fato o que estas mulheres queriam exprimir? Ou ainda, será que nesse campo de disputas, 
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elas operavam táticas1 para conseguir adentrar nesses espaços? Certamente as astúcias estão 

presentes, e às vezes nas entrelinhas.  

Outro elemento importante, como afirma Buitoni (1986, p. 25), refere-se a ideia de que 

“a imprensa feminina, mais do que a imprensa em geral, está estreitamente ligada ao contexto 

histórico que cria razões para seu surgimento, e que interfere em cada passo de sua evolução”. 

Nesse interregno histórico convivem várias imagens ligadas ao feminino, e, no nosso caso, às 

mulheres professoras estão associadas imagens que remetem a igreja católica, a mãe-mestra, 

baseada nas narrativas hagiográficas e a História Sagrada. As imagens da mulher educadora 

como mãe-educadora e mãe-professora figuraram no discurso literário, científico e político. 

Essas representações e valores ligados a mulher, mãe e educadora misturavam-se ao 

imaginário sagrado da educadora como obreira de Deus na Terra, cuja função era educar as 

crianças. 

Em O Educador algumas edições veicularam poemas. Neles percebemos traços de 

linguagem religiosa nas metáforas e analogias produzidas. No poema abaixo, intitulado Maria 

em Lourdes, consideramos que Amélia Rodrigues fez referência a aparição mariana ocorrida 

na depois chamada de Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que fica localizada na cidade de 

Lourdes, na França. Na tradição católica, acredita-se que a virgem Maria/ Nossa Senhora, mãe 

de Jesus, apareceu nesta gruta para a camponesa Bernadette Soubirous em 1858.  

  

Como pomba da paz e de esperança, Pairando sobre um antro de serpentes, 
Cheio de sombra e lagrimas ardentes, - Ella surgiu no coração da França. E 
envolta em ondas de nevado brilho, Portadora de Deus, nas mãos divinas 
Trouxe um cofre de gemmas purpurinas: Gottas de sangue...O sangue de seu 
filho! Desde então a torrente dos afflitos Vae tirar desse cofre dous benditos, 
A saúde, a sciencia da Verdade... Sente-se Deus, da terra ali mais perto!... - 
Aquella gruta é um postigo aberto, Por onde o Homem ve a Eternidade! 
(RODRIGUES, 06/02/1922, p. 01).  

  
 
 Aqui podemos fazer relação com a ideia difundida que associava a figura de 

educador, especialmente de educadora mulher e mãe à imagem de figuras sagradas da igreja 

católica, a exemplo de Nossa Senhora.   

Há também nesse jornal a presença de uma nova dinâmica de pensar o feminino, 

ligada, principalmente, ao perfil de uma mulher moderna e aos discursos feministas, debates 

que ganharam fôlego na primeira metade do século XX e traduziam  

 
                                                           
1 CERTEAU, Michel De. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis: Vozes, 1990. 
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A expressão de insatisfação da mulher diante da inexistência de um lugar 
social próprio, da visão pejorativa de que muitas vezes era vítima, da falta de 
representação no âmbito político, da não relevância de sua participação na 
economia, o desejo de liberdade e de igualdade com os homens, tudo isto era 
visto como uma ameaça à ordem familiar e, consequentemente, a sociedade 
estava em perigo. (NUNES; MACHADO, 2013, p. 191). 

 
 

Entre a casa e a rua a distância se dava entre os discursos que cultivava a Rainha do 

Lar e aquele que reivindicava direitos, reprovava posturas, propagava o sufrágio e o divórcio. 

No entanto, vale lembrar que os discursos produzidos pelas mulheres muitas vezes não eram 

tão polarizados assim. Há uma teia de subjetividades, dominação, experiências, submissões, 

concessões, que nos faz necessário ler o que não está escrito. 

 

Textos produzidos por mulheres e a elas dirigidos resultam em documentos 
preciosos, que as surpreende como sujeitos de sua reprimida história, 
veiculando sentimentos secularmente ocultos e posturas recônditas, mas 
também desvendando condutas que se confrontavam com aquela tradicional 
de Rainha do lar. (MARTINS, 2008, p. 371). 

 
 
 A seguir adentramos no periódico pedagógico produzido por professores e professoras 

na década de 1920 na Paraíba. Esses materiais são considerados por nós como lugares 

socialmente estratégicos de disputas, e essenciais para produzir e disseminar as ideias dos 

diversos setores da sociedade e/ou para alguns segmentos específicos, como, por exemplo, o 

público feminino do jornal. Pensar a escrita de mulheres professoras num periódico 

pedagógico nos faz pensar sobre a configuração de uma maior organização das professoras 

enquanto grupo profissional e sobre o teor das ideias que circulavam entre elas no período. 

  

A escrita feminina em O Educador (1921-1922) 

 

O jornal pedagógico semanal O Educador foi lançado na terça-feira, 1º de novembro 

de 1921, e oscilou suas publicações entre segunda, quinta e sexta. Composto por quatro 

páginas, exibia nas duas primeiras artigos sobre diversos temas, e nas duas últimas publicava 

anúncios, instrumentos que financiavam e possibilitavam a produção e circulação do mesmo. 

A variedade de textos estava articulada também as seções do jornal. Algumas não 

eram fixas e não aparecem de forma contínua nas edições publicadas. Ao longo do seu ciclo 

de vida O Educador publicou as seguintes seções: Sociaes, Varias, Pela Praça, Pelos 

cinemas, Vida Social, A Mulher, Funccionarios publicos, Paginas reaes, Actualidades, Rios 
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da Parahyba, De leve, Bilhete postal, De meu recanto, Correspondencia intima, Expediente, 

Necrologia, Poemas (denominada assim por nós), Secção Pedagogica, Pagina Infantil, 

Secção Infantil, Hygiene Escolar.  

Algumas mulheres escreveram nesse jornal: Julita Ribeiro2, Lylia Guedes3, Auta 

Freire4, Analice Caldas5, Olivia Albuquerque6, Amélia Rodrigues7 e Helena8. Mas, poucas 

tiveram espaço fixo como autora numa seção do periódico. Vale ressaltar que também houve 

uma seção produzida para as mulheres, escrita por um homem, Francisco Barroso, mas essa é 

objeto para outro texto. Assim, diante do espaço disponível, dentre as seções produzidas por 

mulheres professoras (De leve, Bilhete postal, De meu recanto, Correspondencia intima e 

Seção Pedagogica) optamos por trazer à baila a seção De leve. 

Ganhava fôlego a discussão sobre o papel da mulher na sociedade e as páginas da 

imprensa foram importantes veículos de divulgação das novas ideias. A defesa da educação 

para as mulheres (a coeducação dos sexos, por exemplo), o direito ao voto e ao divórcio, 

estavam na pauta do período e relacionavam-se, em muitos casos, com o debate ligado ao 

feminismo. 

                                                           
2 Julita Ribeiro formou-se na Escola Normal em 1912. Fundou com os professores Sizenando Costa e Maria 
Isabel Dantas o Grupo Escolar Thomas Mindello em 1916 e foi professora da primeira cadeira mista desta 
instituição. Exerceu o magistério também como lente de Língua Portuguesa no Liceu Paraibano (1918), na 
Escola Normal (cadeira de Pedagogia e Didática) e no Colégio Nossa Senhora das Neves. Na imprensa 
pedagógica ela publicou dez textos no jornal O Educador veiculando lições variadas sobre assuntos do ensino 
primário e na Revista do Ensino da Paraíba. 
3 Lylia Guedes nasceu em Nova Cruz, Rio Grande do Norte, em 1900. Formada bacharel em ciências jurídicas 
em 1922, lecionou Português, Geografia e História da civilização na Escola Normal entre 1919 e 1920. Foi 
presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Bertha Lutz, em 1922, e representou 
também a Associação Paraibana pelo Progresso Feminino e a União Universitária Feminina na Paraíba. Escreveu 
em impressos como a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, a revista Trimagazine e o jornal A 
União. Em O Educador publicou dois textos. Um sobre a importância, benefício e defesa do ensino da educação 
física e em especial da ginástica nas escolas primárias, e no outro apresentou uma crítica as indústrias 
estrangeiras que exploravam os recursos naturais do Brasil. 
4 Não obtivemos informações precisas sobre esta mulher. Escreveu na seção De meu recanto, no jornal O 
Educador, sobre mulher, sociedade e educação. Além de texto sobre a independência do Brasil na última edição 
desse jornal. 
5 Analice Caldas, paraibana nascida em 1891 num pequeno engenho próximo ao município de Alagoa Nova, 
formou-se professora pela Escola Normal Estadual do estado. Lecionou em várias instituições escolares da 
Paraíba. Publicou em periódicos como Era Nova. Foi secretária da Sociedade dos Professores Primários em 
1922. Fez parte da diretoria da Associação Paraibana pelo Progresso Feminino. Foi autora de duas seções de 
curta duração no jornal – De leve e Bilhete postal, que discutiam de um modo geral elementos relacionados a 
mulher na sociedade. Além de alguns outros textos sobre assuntos diversos, como a exposição dos produtos que 
seriam enviados ao Rio de Janeiro por ocasião do Centenário, sempre com tons de crítica e ironia. 
6 Eudésia Vieira nasceu em 1894 na cidade de Livramento – PB e faleceu em João Pessoa no ano de 1981. 
Formou-se na Escola Normal (1911) e em medicina (1914) na Faculdade de Medicina do Recife. Exerceu as 
profissões de professora primária, médica e jornalista. Participou do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, 
colaborou na organização da Sociedade dos Professores Primarios do estado, na Revista Era Nova, nos jornais A 
Imprensa, O Norte, A União, O Educador, e dentre outras produções publicou o livro Pontos de História do 
Brasil (1921). 
7 Não obtivemos informações precisas sobre este sujeito. 
8 Não obtivemos informações precisas sobre este sujeito. Consideramos que pode ser também um pseudônimo.  
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Entre os séculos XIX e início do XX o feminismo assumiu várias perspectivas. De 

acordo com Pinto (2003), a primeira relacionava-se a influência de Bertha Lurtz, sufragista de 

um feminismo bem comportado, que não questionava as variadas formas de opressão 

endereçadas as mulheres; a segunda, baseada na defesa da educação, no reconhecimento da 

dominação masculina, ficou sendo chamada de feminismo mal comportado e colocava em 

questionamento o divórcio e a sexualidade, por exemplo; a terceira perspectiva aglutinava 

mulheres do movimento anarquista e comunista, que sob a influência de Maria Lacerda de 

Moura se configurou como o feminismo menos comportado.  

Importante destacar que as ideias feministas não foram assimiladas por todos/as da 

mesma forma e não foram disseminadas de forma homogênea. Inclusive, a imprensa também 

foi lugar de críticas, ironia e propagação da desconstrução dessas ideias. Ela, muitas vezes, 

contribuiu para perpetuar a imagem da Rainha do Lar. A comicidade atrelada as 

reivindicações das mulheres foram propagadas por alguns veículos e contribuíam para marcar 

estereótipos a tais mulheres, conforme afirma Soihet (2001, p. 108-109): 

 
[...] a reiteração da comicidade na abordagem de suas reivindicações tende a 
difundir uma imagem em voga, acerca da falta de seriedade das 
preocupações femininas, ao contrário das masculinas. Por outro lado, não 
poucas das mulheres tendem a incorporar esse discurso divulgado nos 
diversos meios de comunicação, identificando as feministas como “viragos”, 
pesadas como elefantes, perigosas, tendentes a incorrer em transgressões 
criminais. Imagens que se contrapõem ao ideal feminino, constantemente 
atualizado, de beleza, meiguice, delicadeza, paciência, resignação, o que não 
poucas vezes leva as mulheres a rejeitarem sua inserção no feminismo e até a 
combatê-lo. 

 
 

Essas imagens estereotipadas geravam, até mesmo, uma certa repulsa ao feminismo. A 

figura de mulheres histéricas, sem charme, beleza e docilidade feminina, era veiculada como 

forma de desmoralizar e intimidar os/as adeptos/as as suas ideias. O antifeminismo foi 

também uma criação dessas imagens, e buscava não desestruturar a sociedade com esse bando 

de ideias progressistas e emancipatórias. 

Na Paraíba, Analice Caldas tem a sua interpretação do movimento. Nas páginas de O 

Educador, periódico cuja redação9 era composta apenas por homens, conseguiu espaço para 

divulgar algumas proposições. Ao contrário de algumas mulheres feministas da sua época, 

não tinha receio em utilizar o termo. Em De leve (nº 27, 28, 29, 30) Analice Caldas publicou 

                                                           
9 Os integrantes da redação foram os professores: Eduardo de Medeiros, Manuel Casado, Sizenando Costa, 
Manuel Vianna Junior, José Baptista de Mello, José Baptista Leite, João Vinagre e João Falcão. 
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quatro textos, veiculados na primeira ou segunda página, que discutiam o feminismo e sobre 

como a moda poderia influenciar os comportamentos das pessoas, especialmente o das 

mulheres.  

Analice inicia o primeiro texto elogiosa em como as ideias feministas, consideradas 

uma necessidade social, estavam crescendo no Brasil e na Paraíba. Na sua escrita é possível 

perceber, a princípio, duas coisas. Primeiro, ela estabeleceu diferenças entre os feminismos, e, 

segundo, atribuiu como causa/justificativa a esse feminismo que ela diz não fazer parte, a 

desilusão das mulheres que dele estavam associadas.  

 

Está afinal o nosso Brasil feminino, consciente de que a vida não é apenas 
um monte de vaidade futil e preconceitos insensatos. Todo o Paiz ate a nossa 
miniaturesca Parahyba já se remexe num movimento promissor de 
reivindicação! O feminismo é uma necessidade social, não esse movimento 
ridículo de mulheres desiludidas que de estandarte e luneta pregam em 
comicios, pela imprensa, fantasias irrisórias de seus cerebros superexcitados. 
(CALDAS, 16/05/1922, p. 01). 

 

 

 A autora “[...] acredita que há um “verdadeiro” movimento feminista, de um sentido 

mais ponderado e racional, este que, “de leve”, abre caminhos para as mulheres desafiarem 

limites e alcançarem lugares até então interditados”. (ABRANTES, 2010, p. 106). Talvez aí 

esteja a sua própria concepção de feminismo. Um dos espaços diz respeito aos lugares 

ocupados por homens e mulheres na esfera pública. Para ela, a competência não estava no 

sexo, mas nas capacidades do indivíduo em exercer determinado trabalho. A intenção era 

demonstrar que as mulheres tinham condições e competência para trabalhar no comércio, nas 

repartições públicas, nos institutos de ciências, assim como os homens. Aparece em suas 

linhas o binômio que perdurou por décadas (e ainda persiste hoje): trabalho para os homens e 

trabalho para as mulheres.  

 
É desvanecida que registro sem cabir no desagrado de todos que já temos 
conterrâneas nossas, num instituto de sciencias, em repartições publicas, no 
commercio, etc, lucrando sua inteligência, seu valor physico no trabalho que 
é a principal fonte de vida, a melhor hygienne d’alma, a bem da Pátria e da 
família [...] Há pouco numa das repartições federaes daqui demitiu-se um 
jovem de um cargo, após o compromisso prestado, allegando falta de 
acomodação condigna, excesso de trabalho...sei também que este não foi o 
principal caso! Entretanto o cargo imediatamente foi preenchido por uma 
senhorita de nosso melhor meio a quem não intimidou o excesso de trabalho 
nem tão pouco a falta de conforto. Quem nada faz, nada vale! (CALDAS, 
16/05/1922, p. 01). 
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Analice concordava que todos/as deveriam ter os mesmos direitos, e o trabalho seria 

uma via para que isso fosse possível. Em momento seguinte nesse mesmo texto, ela expõe que 

enquanto os filhos homens saem do lar em busca de “melhores cobres”, as filhas ficam com a 

incumbência de cuidar dos pais inválidos em casa. Para a autora, “deve ser o direito de todos, 

preoccupar-se com o pão de cada dia, e não um triste privilegio do homem, como tem sido até 

aqui”. (CALDAS, 16/05/1922, p. 01). 

Era necessário equilibrar esses papeis que há muito já foram definidos, mas era 

também urgente diminuir o número das melindrosas, modelo de mulher diferente dos padrões 

que a sociedade aprovava e estava acostumada. As roupas – de espartilhos a saias e vestidos 

mais curtos, o corte de cabelo – do longo ao curto, deu vida a melindrosa, mulher antenada na 

moda, com características fúteis, “[...] namoradeira, ousada, com ar alegre e travesso, sempre 

em busca de festas e diversões, exibia cabelos curtos, joelhos descobertos e uma aparência 

quase infantil de menino.” (VASCONCELOS, 2015, p. 53). Para Analice Caldas (16/05/1922, 

p. 01),  

 
Urge porem limitar o numero das melindrosas, essas bonecas desprezíveis, 
superlativo de nervos e inutilidade. Dessa inacção de corpo e dessa vadiação 
de espirito, é que vem mais das vezes o desequilíbrio da família e a maioria 
dos factos culposos da sociedade. 

 
 

 Esse parecia ser um assunto importante para Analice. Em duas publicações intituladas 

Modas, a professora sinalizou com tom de ironia a sua posição sobre o universo da moda. 

Para ela, “em nenhuma parte do mundo nem mesmo nos maravilhosos contos da carochinha 

existiu soberana mais incoherente e auctoritaria do que a Moda” (CALDAS, 16/06/1922, p. 

01), e parecia “[...] singular a passividade com que se recebe e vulgarisa algumas creações de 

modas, grontruosas deformidades que os figurinos estrangeiros nos impingem!” (CALDAS, 

08/06/1922, p. 02). Nas salas de consultório as revistas e jornais exibiam páginas de figurinos 

para entreter as pacientes, e veiculavam imagens da moda que deveriam todas seguir. De uma 

moda que para Analice aprisionava as mulheres. 

 
Imagine-se eram todas mocinhas de 12 a 14 annos, tinham o busto e o 
estomago salientes, os quadris retrahidos, a cinta tão delgada pelo aconchego 
deformador, que a fulaninha mais parecia preparada para um salto mortal, 
que para dar lições de elegancia. (CALDAS, 08/06/1922, p. 02). 
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A professora criticou o uso dos espartilhos que embora tivessem sido divulgados como 

instrumento de elegância, na verdade deformava, continha e instruía as mulheres a serem de 

determinada maneira. A abolição desse instrumento poderia ser comemorada muito mais do 

que o da abolição da escravatura em 1888, segundo a autora. Ele que fazia com que as 

mulheres tivessem atitudes mais brandas, movimentos contidos de graça, verdadeiras 

manequins de feira. (CALDAS, 16/06/1922). 

Não só os espartilhos, mas também os chapéus, os vestidos e as saias aprisionavam. 

Os chapéus ficavam presos na cabeça por grampos, era instrumento meramente ilustrativo. As 

saias sofreram modificações e foram usadas como forma de ridicularizar o movimento 

feminista, segundo Analice.  

 

Nenhuma creação anterior porem, excedeu em deselegância, em grotesco, a 
memorável <saia calção> era tremenda, paradoxal, tudo que o engenho 
humano pode crear de espalhafatoso [...] Imagine-se uma sociedade em que 
todas mulheres envergassem uns calções de seda carregados de bicos, fitas e 
rifinhas!... Foi a maneira mais galhofeira com que se quis criticar do 
feminismo!... (CALDAS, 08/06/1922, p. 02). 

 
 

 A saia calção, conhecida na história da moda pela referência de Amelia Bloomer, em 

1850, refere-se a uma vestimenta composta por uma saia curta sobreposta a uma calça 

volumosa. Algumas mulheres defendiam à época o uso desse traje por oferecer mais liberdade 

aos movimentos corporais. Era um avanço em direção a mudança dos lugares fixos 

relacionados ao que homens devem usar e/ou como as mulheres devem se vestir. Por outro 

lado, haviam mulheres que consideravam essa vestimenta como uma ridicularização e 

desmoralização do movimento feminista. A ideia era que o uso da saia calção não auxiliava e 

estimulava a luta das mulheres por espaços, mas ao sobrepor um vestido sobre uma calça 

estaria, ainda, demarcando e cedendo lugares aos que ainda deveriam ser fixos. Nesse grupo 

estava Analice Caldas. 

 Entendendo a moda como algo frívolo e desnecessário, ela questiona: “[...] porque a 

senhora d. Moda não é também feminista? [...] Seu objectivo devia ser mais nobre, uma arte 

de corregir e aperfeiçoar, é ao contrário de deformar e ridicularisar”. (CALDAS, 16/06/1922, 

p. 01). Percebemos também que esse mesmo jornal, na sessão de anúncios, tinha um grande 

apelo ao consumo de artigos femininos, vinculados, portanto, a beleza e a moda. Verifica-se 

nesse período o desenvolvimento do perfil da mulher leitora e surge um outro perfil, o da 

mulher consumidora, informada, atenta ao mercado e a moda. As mulheres eram leitoras e 
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consumidoras dos produtos veiculados nos jornais. A imprensa cumpriu o papel de conformar 

dois (ou mais!) modelos femininos: o de Rainha do lar e o da mulher emancipada, moderna, 

sufragista, feminista. (MARTINS, 2008).  

A passagem tênue (e ainda presente) entre um e outro modelo, embora concordamos 

que não precisa existir uma polarização extrema, figurou nas páginas da imprensa e da 

imprensa pedagógica. As mulheres professoras, um segmento em formação naquele momento, 

eram o alvo principal dessas publicações, a exemplo dos textos de Analice Caldas. Sutilmente 

se formava ali um pensamento sobre como deveria ser a mulher professora.  

Para finalizar, a nossa intenção foi a de demonstrar e incitar a reflexão sobre como 

essas mulheres se viam e divulgavam as suas percepções sobre alguns temas e até mesmo 

demarcavam as suas militâncias. Nesse texto expomos a participação de Analice Caldas no 

jornal O Educador. Muitas outras janelas se abrem a partir desse primeiro texto que instiga o 

debate sobre as dimensões históricas, educativas e de gênero envolvendo homens e mulheres, 

especialmente professores e professoras, que permeiam demarcações, estereótipos e papéis 

ainda hoje presentes. 
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