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Considerações iniciais 

 

Este artigo, vinculado ao projeto de pesquisa: Escritos para a educação: participação 

de professoras na Revista do Ensino – Paraíba (1932 – 1942), junto ao grupo HISTEDBR-

GT/PB, tem como objetivo apontar elementos para a História da Educação na Paraíba a partir 

dos textos de autoria feminina publicados na Revista do Ensino (1932-1942), buscando 

evidenciar a participação das professoras paraibanas enquanto produtoras textuais nesse 

periódico. 

Assim sendo possível desenvolver reflexões sobre a postura destas autoras, em 

particular da professora Ezilda Milanez Barreto, seus anseios diante das intensas 

transformações ocorridas, bem como as influências dos ideários socioculturais e educacionais 

em voga, como aquelas provenientes do escolanovismo. 

Os impressos pedagógicos, de modo geral, como fonte e/ou objeto de pesquisa na 

história da educação possibilitam a compreensão de como as representações dos valores 

vigentes nas sociedades eram/são apropriados pelos sujeitos e expressos em seus textos.  

 

Apresentando a fonte 
 

A Revista do Ensino da Paraíba foi editada pela Impressa Oficial do Estado, 

publicando-se um total de 18 números divididos em 15 exemplares sob a responsabilidade da 

Diretoria de Ensino da Paraíba. Este periódico circulou no período de 1932 a 1942 com o 

intuito de contribuir como material técnico-pedagógico à formação docente, de forma geral, 

abordavam metodologias e experiências inovadoras baseando-se nos ideais da Escola Nova, 

                                                 
1 Este texto apresenta resultados parciais da pesquisa desenvolvida no Projeto ESCRITOS PARA A 
EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORAS NA REVISTA DO ENSINO – PARAÍBA (1932-1942), 
sob a coordenação da Profª Drª Maria Lúcia da Silva Nunes, com a bolsista Maria Cláudia Lisboa Pessoa. 
2 Bolsista PIBIC/CNPq – UFPB - kcal_lisboa@hotmail.com 
3 Professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFPB - mlsnunesml@gmail.com 
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influenciando seus leitores os quais não desejavam ficar às margens das transformações 

modernistas.  

Para Assunção (2016, p. 24), estes segmentos objetivavam criar uma rotina literária 

de professores para professores, isto é, intencionavam formar uma tradição de professores 

leitores que investigavam, analisavam e produziam conhecimentos. 

 

A Revista/PB foi criada pelo Decreto nº 287, de 18 de maio de 1932 e 
promulgada pelo Interventor Federal Interino do estado da Paraíba, Gratuliano da 
Costa Brito, a Revista do Ensino foi produzida pela imprensa oficial e editada 
pela Diretoria do Ensino Primário, tendo como idealizador e primeiro editor o 
professor José Baptista de Mello. (LUCENA, 2016, p.19). 

 

O primeiro editor e fundador destas revistas foi o professor José Baptista Mello4, 

cuja oportunidade o favoreceu, ao permitir representar seus ideais por meio dos escritos 

publicados, uma vez que ele foi uma das maiores figuras do escolanovismo na Paraíba. 

O acesso à fonte deu-se via arquivos digitalizados disponíveis na internet, porém sua 

versão impressa encontra-se também disponível no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano 

– IHGP, localizado no centro da cidade de João Pessoa - PB. 

Os textos da professora Ezilda Milanez, expostos nesse trabalho, são três e sintetizam 

bem uma das “artérias” dessa nova educação ao demonstrar a preocupação de estabelecer os 

papéis no processo de formação educacional do aluno bem como demonstrar as novas e 

necessárias relações do saber.  

A seguir é feita uma breve contextualização em relação ao período histórico, visando 

destacar os acontecimentos marcantes. 

 

Contextualização 
 

O período entre o século XIX e XX é marcado por diversos eventos de intensas 

mudanças sociais, econômicas e políticas, resultantes dos desdobramentos das revoluções 

Industrial e Francesa. Esse cenário permitiu o surgimento de movimentos contrários às 

estruturas de poder vigentes que necessitavam expressar suas insatisfações, as quais iam além 

dos aspectos sociais e econômicos abrangendo no que diz respeito ao plano comportamental, 

às ideias e aos valores. 

Nesse ambiente de conflitos e mudanças o homem permanece imutável em seu papel 

social centralizador, chefe de família, instruído e protegido pela lei natural de superioridade. 

                                                 
4 O referido professor foi Diretor do Ensino Primário na Paraíba de 1931 a 1935. 
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A mulher encontrava-se impedida de assumir o poder público dominado pela figura 

masculina, a esta caberia o “poder” privado do lar.  

A escolarização feminina era delegada às instituições de ensino religioso, internatos 

e conventos. Estes locais serviam de ferramenta de controle para manutenção do código 

comportamental ratificado pelo Estado, formando-se donas de casa, esposas e mães, mulheres 

educadas, mas não instruídas.  

Essa realidade impedia o ingresso das mulheres ao mercado de trabalho bem como 

resultava em uma realidade distante da educação universal e laica tão necessária para o 

aceleramento do progresso e desenvolvimento das diferentes profissões. 

Tal situação induziu a busca dos movimentos feministas por maior participação 

social, pelo direito ao voto, acesso à educação, questionando as relações de gênero. Almejava-

se a emancipação da mulher por meio da educação a fim de tornar todas as demais conquistas 

viáveis.  

O Brasil da década de 1930 recolhe os cacos da sua antiga realidade, após a quebra 

da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, ocorreram intensas mudanças, principalmente 

sociais, econômicas e políticas. A remodelagem do cenário brasileiro florescia a ansiedade 

por transformações. 

Somado a isto, nesse recorte temporal encontram-se as tensões e conflitos gerados 

pela Revolução de 1930, a qual culminaria no fim da República oligárquica e o início da Era 

Vargas. O novo governo propunha o rompimento do velho e ultrapassado, abrindo-se para o 

“novo”, nessa ótica a educação e a cultura seriam os meios tangíveis para a transformação 

necessária. 

No ritmo dessas mudanças era importante a “modernização do país, que buscava 

através da educação responder as novas exigências de uma sociedade de formato industrial, 

urbano, em evolução para uma democracia social e econômica.” (SANTOS, 2016, p. 150 

apud ASSUNÇÃO, 2016, p. 98). 

Essas transformações ampliaram-se nos mais diversos aspectos, de tal maneira a 

influenciar comportamentos e a consolidar a adoção de novos hábitos. A crescente 

emancipação feminina vislumbrava-se pela transição do espaço privado do lar ao espaço 

público das ruas, iniciava-se um gradual processo de conquistas marcadas por avanços e 

recuos. No entanto tais condutas não eram aceitas pela sociedade patriarcal, o acesso ao 

mercado de trabalho seguia o perfil natural da mulher (mãe - esposa - dona de casa), ou seja, 

restringia-se ao magistério ou aos serviços domésticos, condenando qualquer desvirtuação 
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deste perfil, pois figuravam antimodelos de representação ameaçadora às estruturas sociais 

vigentes. 

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, 2007, p.284). 

 

Nesse ínterim, as mulheres passam a expressar suas ideias publicamente, por meio 

dos jornais, exigindo maior participação social, reivindicando direitos e questionando as 

relações de gênero e poder. Segundo Machado, Nunes e Menezes (2009) a imprensa se opõe à 

causa feminina, reafirmando a conduta social “adequada” imposta pelas instituições sociais, 

como o Estado e a Igreja. Na Paraíba, essa relação conflituosa não era diferente do resto do 

país. 

Em 1933 dá-se a criação da Associação Paraibana pelo Progresso Feminino, com a 

participação no Jornal A União, no qual eram publicados textos da Página Feminina, nos 

quais as mulheres discutiam questões que iam da educação aos direitos políticos para a 

mulher. Segundo Machado, Nunes e Menezes (2009), movimentos como este atingiram seu 

ápice no decreto 21.076 de 1932 ao instituir junto ao voto secreto o voto feminino, 

incorporando-o à Constituição de 1934.  

 

Considerações sobre a leitura das fontes 

 

O presente estudo orientado pela abordagem histórica desenvolveu-se como uma 

pesquisa bibliográfica e documental, por meio da identificação e análise da fonte escrita, ou 

seja, a Revista do Ensino, destacando a importância da produção desse periódico na história 

da educação paraibana. A fundamentação teórico-metodológica insere-se na Nova História 

Cultural, perspectiva em que há múltiplas verdades possíveis, não existindo uma única regra 

definida. O pesquisador fundamenta seu trabalho ao explorar uma dessas possibilidades ou 

interpretações. Assim, é importante para a historiografia ampliar os aspectos a serem 

considerados na busca pela compreensão das fontes e objetos históricos, consequentemente 

promovendo uma ruptura com a História tradicional baseada apenas por aspectos políticos, 

econômicos e sociais, permitindo analisar as questões por meio de novas perspectivas. 
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Dessa forma, o uso da imprensa como fonte de pesquisa na História da Educação 

permite conhecer o objeto de estudo em seu tempo, permitindo estruturar a pesquisa na busca 

pela construção de uma consciência histórica. 

 

Na verdade, é difícil encontrar um outro corpus documental que traduza com 
tanta riqueza os debates, os anseios, as desilusões e as utopias que tem marcado o 
projeto educativo nos últimos dois séculos. Todos os Atores estão presentes nos 
jornais e nas revistas: os alunos, os professores, os pais, os políticos, as 
comunidades... As suas páginas revelam, quase sempre “à quente”, as questões 
essenciais que atravessavam o campo educativo numa determinada época. 
(NÓVOA, 2002, p. 30). 

 

O trabalho foi desenvolvido a partir da identificação, coleta e leitura dos exemplares 

da Revista do Ensino – Paraíba (1932-1942). Após esse primeiro momento, procedeu-se a 

uma segunda leitura dos escritos, para seleção, catalogação e classificação quanto ao gênero 

textual. 

Antes de passar para a exposição propriamente dita dos textos, é feita uma breve 

descrição do perfil dessa mulher, para o conhecimento de sua vida e obra que tanto contribuiu 

para historiografia educacional paraibana. 

 

A educadora 
 

Ezilda Milanez Barreto nasceu em 29 de fevereiro de 1898, em Guarabira, Paraíba. 

Originária de família religiosa, com tios padres, é educada rigorosamente, estudando no 

Colégio das Neves em João Pessoa, onde conclui o curso normal. Tornar-se escritora é o 

sonho desde a juventude, porém a consciência da imaturidade literária e o receio da crítica 

atrasam o seu projeto por muitos anos. 

Ao mudar-se para Areia, dedica-se ao magistério, sendo muito respeitada e querida 

pelas gerações que ajudou a formar, realiza obras beneficentes na casa de São Francisco e 

demonstra preferência pela leitura de clássicos literários. Colaboradora do jornal O Areiense, 

escreve artigos evidenciando a temática religiosa, os bons costumes, de cunho moralizante. 

No seu primeiro romance “A luz brilhava nas trevas” (1940), descreve o cotidiano familiar, 

tratando o sexo como elemento corruptor da moral.  Escreveu também “Nos arcanos do 

Império” (1981) e “E a luz brilhará nas trevas” (s/d). Na Revista do Ensino a professora expõe 

seus ideais favoráveis aos movimentos educacionais, como a Escola Nova. Assim como as 

demais autoras vê nesse periódico a oportunidade de reestruturar o processo educacional. 
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Além de alcançar destaque como romancista da literatura paraibana, a professora 

torna-se figura emblemática local na luta em prol das minorias. Possivelmente justificando a 

sua preocupação literária com a história das mulheres e dos negros no Brasil. 

Considerada uma grande militante no combate ao racismo, a professora Ezilda 

Milanez falece no dia 19 de janeiro de 1986, aos 86 anos. 

 

Os escritos da Revista do Ensino 
 

A colaboração desta educadora na Revista do Ensino da Paraíba pode ser vista a 

seguir na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Categorização e classificação dos textos.  

 Autora Revista-Ano Título Assunto Gênero 

Profª Ezilda Milanez 

Revista do Ensino 
2 - 1932 

A escola e o lar 
Relação Pais e 

Mestres 
Artigo de 
opinião 

Revista do Ensino 
4 e 5 - 1933 

A Escola Nova e o 
professor 

Docência 
Artigo de 
opinião 

Revista do Ensino 
10 - 1934 

Através do mundo 
infantil 

Aprendizagem 
Artigo de 
opinião 

Fonte: Projeto de Iniciação Científica/PIBIC/UFPB, 2017, Escritos para a educação: 

participação de professoras na Revista de Ensino – Paraíba (1932-1942). 
 

Em seu artigo, escrito em 1932, com o título “A escola e o lar”, a professora Ezida 

destaca a importância da boa relação entre pais e mestres a fim de que estes sejam elementos 

que se complementem no processo de formação educacional da criança, ou seja, a escola 

como extensão do lar e vice-versa. 

 

Que bom auxiliar teria o professor nos paes de família, se estes fossem mais 
exigentes e mais zelosos na educação da criança! 
Mas infelizmente, assim não sucede. 
Na nossa terra, onde tanto se fala em reformas, socialismo e outras tantas cousas, 
se deixar de parte um dos pontos mais importantes – a Educação Moral da criança 
– problema, aliás, muito discutido, mas não resolvido. 
Muitas crianças vivem entregues ao muitos vícios que infestam a sociedade, ou as 
suas tendencias, sem que os paes dêem um só passo para impedir mal que pouco 
a pouco se vae aponderando do espirito infantil. 
Com certeza, esperam pelo professor, ou que o tempo se encarregue de fazer 
aquillo que só a eles compete5. (REVISTA DO ENSINO, nº 2 1932, p. 35-38). 

                                                 
5 Optou-se por manter a grafia original do texto. 
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Embora a educação recebida em casa seja considerada de maior valor na vida 

infantil, devido ao maior tempo no lar e a intensidade que as boas e más impressões familiares 

causam no íntimo da criança, a professora reconhece a necessidade de conciliar a educação 

recebida em casa com ensinos recebidos na escola, pois assim, de forma conjunta (pais e 

professores), a criança conseguirá seguir o caminho de formação moral sem tantas confusões. 

 

Pois se o pae educa o filho de um modo, já o professor segue as normas 
educativas exigidas pelo regulamento, muito diferentes daquelas que o menino 
está habituado a receber em casa, estabelecendo-se muitas vezes, um certo 
desequilíbrio entre duas forças vivas que formam as sociedades. 
A Escola seria, realmente, a continuação do Lar, se os paes sempre de acordo 
com o professor, investigassem, estudassem a criança, procurando conformar o 
seu modo de educar com o do mestre, a quem confiaram o seu filho. (REVISTA 
DO ENSINO, nº 2 1932, p. 35-38).  

 

Essa relação entre lar e escola tornava o escolanovismo brasileiro diferente do que 

acontecia na Europa. Pensar em educação nos padrões modernos significava torná-lo especial 

frente ao modelo europeu, reunir pais e mestres era uma tentativa de uma educação 

progressista e contínua na tentativa de definir os papéis no processo de formação e 

desenvolvimento intelectual e moral do aluno.  

Em 1933, a professora Ezilda Milanez publicou no mesmo periódico pedagógico o 

artigo “A Escola Nova e o professor”. Tal escrito relata a necessidade da organização das 

instituições, encarando seus problemas múltiplos e complexos, a fim de alcançar os objetivos 

desejados para a busca do progresso. Assim foi com a Escola Nova, a qual surgiu com 

diferentes métodos, modificando o ensino rotineiro e rigoroso provocando verdadeiro 

alvoroço por parte dos próprios professores, os mais conservadores, e dos pais, esses 

acreditavam que o novo ensino era permissivo.  

 

Tal é o caso da escola nova. Surgiu quasi bruscamente no seio do grande mundo 
educativo. E pelas variedades dos seus metodos, principalmente por ter feito ruir 
tudo quanto era antagonico e rotineiro, causou um grande abalo, e até escandalo, 
entre as famílias – e professores também, que, coitados, não se conformam jamais 
com a derrocada do velho sistema educativo e de todos os seus apetrechos, 
procurando por todos os meios obstar a ação do professor, consciente do seu 
dever.  
Os paes, por seu turno, vivem a nos martelar os ouvidos, numa cantilena continua 
de recriminações, dizendo que os filhos não aprendem nada, não têm medo do 
professor, e que a escola moderna é uma brincadeira. E, assim por deante, numa 
série de teorias erroneas, que, se não fora a vontade firme que temos de levar 
avante a disseminação dos novos metodos nas escolas primarias, teriamos de 
parar ou retroceder, abandonando a luta quasi em vespera de uma vitória 
estrondosa. (REVISTA DO ENSINO, nº 4 e 5 1933, p. 31-33). 
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A Escola Nova diferenciava-se do ideário anterior por não mais priorizar a 

memorização e repreensão por punições, buscando estimular, encorajar, desafiar e 

compreender a criança. No entanto, o professor precisava convencer a família, de modo a 

torná-la participante desse processo de ensino, vencer a desconfiança mostrando-lhes as 

vantagens e evoluções em relação aos métodos anteriores. Portanto seria necessário 

fundamentar essa nova prática: com tempo, estudo, trabalho e paciência. Nessa nova 

perspectiva, o professor não é mais transmissor de conhecimento, mas um agente orientador 

que precisava sempre estudar e estar em consonância à educação familiar, aos métodos e 

processos de ensino. 

Por fim, o último artigo publicado pela professora na Revista do Ensino foi em 1934, 

“Através do mundo infantil”. Neste texto é enfatizada a importância que deve ser dada à 

formação das crianças, visto que essas são o futuro da sociedade e a intervenção educacional 

tem o poder de transformar a realidade; maior cuidado e atenção resultam em cidadãos 

intelectual e moralmente desenvolvidos. Nessa perspectiva, grande importância e incentivo 

são dados ao desenvolvimento dos novos métodos de ensino na busca ao estímulo infantil, 

como a interação social. As novas escolas buscam as interações entre si para desenvolver seu 

alunado, por meio de feiras, encontros, promovendo as interações sociais e educativas com 

práticas pedagógicas menos formais e mais elucidativas, concretas e lúdicas. 

 

A escola deixa de ser o ambiente escuro e triste para ser o repositario alegre e 
feliz, onde a criançada desenvolve atividades e tem vontade própria. O professor 
apenas se limita a guiar e observar. E essa sociedadesinha se desenvolve em torno 
dêle, emitindo ideias ainda mal definidas, mas que encerram, muitas vezes um 
cunho de progresso e idealismo. (REVISTA DO ENSINO, nº 10 1934, p. 31-33). 

 

As novas relações de saber reposicionam o aluno ao protagonismo do processo e o 

professor, orientador experiente, é aquele que mostra as regras, as possibilidades e os 

caminhos. A punição, a severidade sem justificativa ou o abstracionismo exagerado decretam 

a falácia do sistema tradicional e abrem espaço, segundo Ezilda Milanez, à tábua de salvação 

da criança. 

 

Considerações finais 
 

As noções de práticas e representações são bastante úteis à História Cultural, por 

meio delas é possível pôr em xeque o conceito de verdade, uma vez que as interpretações de 

um texto são múltiplas e dependem da forma de apropriação do sentido feita pelo sujeito. Para 
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Chartier (1991), os leitores não se confrontam na busca da verdade absoluta. Ao serem 

analisadas as práticas representadas nos textos, sob o prisma de seus produtores, o 

pesquisador assume o desafio de abordar o objeto como uma possibilidade, contribuindo na 

construção dos sentidos. 

O aporte teórico metodológico da Nova História Cultural possibilitou a leitura dos 

textos porque concedeu a liberdade de considerar fontes como os periódicos pedagógicos e 

destacar o sujeito da história, a mulher professora, elemento este que ficou de fora das versões 

da historiografia oficial. 

Os periódicos assumiram um papel de agente social, informando as relações entre a 

nova proposta de educação escolar e a sociedade. No caso da Revista do Ensino/PB, 

possibilitou conhecer o papel da estruturação pedagógica influenciada pelos ideais da Escola 

Nova, e, ao possibilitar a participação feminina autoral deixou registrados elementos que 

permitem conhecer as ideias e a atuação da professora paraibana, que naquele recorte 

temporal, estava ativamente imersa na construção de um novo cenário educacional paraibano. 

Por fim, a compreensão das representações e apropriações da professora Ezilda, 

permite tecer reflexões acerca do pensamento educacional escrito nos periódicos, destacando 

a figura feminina como agente transformador. 
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