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Esta  pesquisa,  em  andamento,  traza  análise  documental  da  revista  “Álbum  das
Meninas”,  de  propriedade  de  Anália  Franco  (1853-1918),educadora  do  século  XIX/XX,
reconhecida como uma pessoa além do seu tempo por dar atenção ao público infantil  na
tentativa de melhorar a qualidade destes através da educação, principalmente das meninas. A
revista era uma produção literária e educativa dedicada ao público feminino infanto-juvenil da
classe média-alta, desenvolvida entre os anos de 1898 e 1901 em São Paulo. Por meio desta e
de uma pesquisa bibliográfica, o estudo possui como finalidade uma apreciação voltada para a
imagem da criança e sua importância, na tentativa de romper com a idealização de serem
indivíduos  despolitizados  e  apáticos  para  com a  sociedade.  Além  disso,  uma  vez  que  o
periódico é destinado ao público feminino,também é realizadauma análise a respeitodo papel
da mulher – construída através das publicações da revista– dianteda República.É explícita a
intencionalidade e interesse da autora em promover uma transformação social, trazendo novas
questões  e  necessidades  para  a  população  que  se  moldava  nesse  novo  espaço  pós-
proclamação. A educação se fez importante, reforçada pela sua valorização nos ideais liberais,
levandoà profissionalização e  à  adaptação dos indivíduosnessecenário.  Em meio à análise
desenvolvida, ressaltamos o caráter religioso que se destaca nas publicações, tanto da autora
quanto  dos  convidados  que  compõem  a  revista  e  a  exaltação  de  componentes  como  a
caridade, amor à pátria, respeito ao próximo, tudo isso interligado com a educação.
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