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"Escrever é procurar entender,  
é procurar reproduzir o irreproduzível, 

é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida 
que não foi abençoada." 

(Clarice Lispector) 
 

 
Resumo 
 

Durante muito tempo, as mulheres estiveram sob ordem de uma sociedade 
patriarcal, dita de moral e de bons costumes, e o papel feminino era somente ser esposa e 
mãe. No Brasil, na segunda metade do século XIX, as mulheres começam a “pipocar” na 
imprensa, e aos poucos, suas vozes se fizeram ouvir na sociedade. Seus discursos ressoaram 
e representaram a voz do feminismo reivindicatório da época. Este trabalho discute o 
discurso feminino nos jornais da época, com o objetivo de demonstrar como a superfície 
lingüística pode representar identidade. No corpus trechos de textos femininos dos anos de 
1881, 1889 e 1890. Considerando as condições de produção da época, tentarei compreender 
como essas mulheres construíram seus discursos frente a um ideário masculino dominante, 
usando o texto como arma de uma revolução dissimulada em favor próprio. 
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Introdução 

 

A História do século XIX é, no mínimo, tumultuada devido às mutações político-

econômico-sociais. No Brasil em pleno período da belle-époque, pós surgimento das 

ferrovias e pós Guerra do Paraguai, acontecia  a abolição da escravatura e a Proclamação da 

República. A sociedade, organizada de forma patriarcal, via a imprensa brasileira tomar 

grande pulso. É nesse contexto que o feminismo se enraíza no Brasil como movimento por 

direitos políticos das mulheres. Considerando a teoria feminista como uma teoria social, 

motivada e formada a partir de experiências da mulher, ela representa uma crítica à 

desigualdade social dos sexos e promove os direitos das mulheres seus temas e interesses. 

Por volta de 1850, as mulheres aproveitaram o crescimento da imprensa brasileira 

para criar canais de informação e de troca de idéias sobre o que pensavam e diziam delas 

próprias, contradizendo o que a sociedade dizia ou lhes exigia, o que representa uma 

espécie de autoconscientização de sua condição feminina. O jornalismo feminino da 

segunda metade do século XIX foi feminista, pois as mulheres, que antes de serem 

escritoras e jornalistas eram mães e esposas como a sociedade lhes exigia, expressavam nos 

textos um discurso reivindicató rio em favor próprio. O discurso feminino discutido é uma 

expressão do sujeito, atrelado a uma memória discursiva que remete à condição de 

submissão feminina e à necessidade de emancipação. Com este trabalho, busco 

compreender o discurso feminino na linguagem dos jornais, tentando demonstrar como a 

superfície lingüística pode, remetendo a uma memória, representar identidade, que aqui se 

refere às características próprias e exclusivas da mulher reprimida e “fragilizada” por uma 

sociedade machista do século XIX em que os homens eram supremos. Analisarei aqui 

trechos de alguns jornais femininos da segunda metade desse século, visto que são os 

primeiros jornais feministas do Brasil.  
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Revisão da literatura 

 

A imprensa feminina: o retrato de uma identidade. 

A mulher na imprensa brasileira surge no final do século XIX e início do século 

XX. Os primeiros jornais dedicados às mulheres foram inicialmente dirigidos por homens 

como O Espelho diamantino, RJ, 1827; O Espelho das Brasileiras, Recife, 1831; A 

Fluminense Exaltada, RJ, 1832. O primeiro jornal verdadeiramente feminino foi o Jornal 

das Senhoras (1852) e tinha o subtítulo “Modas, literatura, belas artes e crítica". Seu 

objetivo maior era uma espécie de projeto para propagar a ilustração e cooperar com todas 

as suas forças para o melhoramento social e para a emancipação moral da mulher. Depois 

disso outros jornais femininos surgiram, tais como O Belo Sexo(1862) que era de orientação 

religiosa e se propunha a provocar a manifestação feminina na imprensa, a favor do 

progresso social e dar oportunidade ao desenvolvimento das capacidades exigidas pelas 

mulheres, olhadas com indiferença pelos homens. O Sexo Feminino de 1875, que 

reapareceu em 1889, às vésperas da proclamação da República em artigo "Emancipação da 

mulher"  defende não só a necessidade da educação intelectual, mas também a de sua 

emancipação, exigência que ainda hoje não foi totalmente atendida. Um trecho(corpus 2) 

desse artigo será analisado neste trabalho. 

A Mulher (1881), em New York, que foi dedicado aos interesses e direitos da 

mulher brasileira. O jornal foi fundado pelas brasileiras Maria Augusta Estrella e Águeda 

Oliveira, que não puderam se matricular em nenhuma faculdade no Brasil, pois o ensino 

superior era proibido às mulheres, e então foram estudar Medicina no New York Medical 

College and Hospital for Women. Um trecho(corpus 1) do que elas escreveram na 

apresentação do primeiro número, em janeiro de 1881, será analisado neste trabalho. 

E ainda, A Família, fundado em 1888, que durou até 1897, se dividiu em duas 

etapas de reflexo da  sociedade. Na primeira , o objetivo do jornal era facilitar às mães de 

família uma leitura amena que as iniciasse nos deveres de esposa e mãe,  e a segunda, 

posterior à Proclamação da República, acrescenta aos objetivos, que a folha tinha surgido 

para advogar a causa da emancipação da mulher. Um dos jornais de maior duração e 
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também o que registrou o maior número de colaboradoras escritoras (Inês Sabino, Anália 

Franco, Maria Amélia de Queirós, Corina Coaracy, Marie Benotte, Revocata de Melo ...). 

Seus temas feministas abrangeram o direito de voto, o direito de serem médicas, advogadas, 

professoras ou seguirem a carreira teatral, que era considerada caminho para a prostituição. 

Um trecho(corpus 3) do jornal será analisado neste trabalho.  

Essa incursão da mulher na imprensa, como forma de movimentos em prol dos 

direitos das mulheres, impulsionou, na literatura, o surgimento das escritoras. Pode se fazer 

uma relação entre as mulheres da literatura e as jornalistas, muitas ve zes militantes, pois a 

maioria das mulheres escritoras da época acumula à atividade da escrita, um trabalho 

didático e um trabalho jornalístico, na divulgação das propostas de teor feminista, de certa 

forma politicamente engajadas. Como é o caso de Floresta Brasileira Augusta. E, a nível de 

curiosidade, enquadram-se ainda nessa curta relação jornalista-escritora outras célebres 

mulheres: Júlia Lopes de Almeida(1862-1934), Patrícia Galvão(1910-1962), Clarice 

Lispector(1925-1977), Raquel de Queiroz(1910-2003), Cecília Meireles(1901 - 1964), 

Sônia Coutinho, Maria Adelaide Amaral, Marta Medeiros etc. 
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Metodologia  

 

Para analisar o discurso feminino na linguagem dos jornais escolhi três trechos de 

textos publicados por mulheres em jornais da segunda metade do século XIX. O primeiro 

trecho é da apresentação do primeiro exemplar do jornal A Mulher, escrito por Maria 

Augusta Estrella e Águeda Oliveira, 1881. O Segundo trecho é do texto “Emancipação da 

mulher”, publicado no jornal O Sexo Feminino, 1889. O Terceiro e último trecho é do texto 

“Reflexões sobre a mulher”, escrito por Maria da Conceição, no jornal A Família, 1890. 

A escolha pelos textos dos jornais O Sexo Feminino, A mulher e A Família é 

porque eles representam o ideal da incursão das mulheres no mundo dos homens pela sua 

entrada gradativa nos meios de comunicação, que permitiram uma nova leitura do universo 

feminino, revelado ao mundo, talvez não pelos direitos à igualdade, mas talvez pelos 

direitos à diferença, como instrumento de sua própria identidade. 

Analisarei os seguintes itens a fim de buscar evidências da identidade feminina no 

discurso das mulheres jornalistas que estamos discutindo*: 

 

Verbos e pronomes no plural “nos emanciparmos” 
“nosso sexo” 
“não estamos” 
“vemos” 
“conseguiremos” 
“pegamos” 
“nossa opinião” 
“escudamos-nos” 
“queremos ver se podemos” 
“possuímos” 
 

“tutela”  “nos emanciparmos da tutela eterna e injusta 
que pesa sobre nosso sexo” 
 
“Decreta-se simplesmente o estado de tutela 
e de inferioridade da mulher” 

“injustiça” “nos emanciparmos da tutela eterna e injusta 
que” 
“que as mulheres reconheçam que os 
homens são injustos para com elas” 
“e da mais clamorosa injustiça” 

“emancipação”  “necessidade de nos emanciparmos” 
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“Precisamos pugnar pela emancipação da 
mulher” 
“país dotado por Deus para ser o berço da 
emancipação feminina” 

 

*Os termos destacados na tabela foram retirados do corpus usado neste trabalho. 

 

Corpus 

 

Trecho 1: 

 

Com as mãos trêmulas pegamos na pena para discutir uma das mais delicadas matérias; a 

justificação de que a mulher é inteligente e digna de grandes cometimentos. Para justificar 

nossa opinião escudamos-nos na história. Queremos ver se podemos, autorizadas pela 

ciência e pela história, provar irrecusavelmente que os homens emitem uma opinião falsa. 

[...] É uma questão psicológica e de alta transcendência, que as mulheres reconheçam que 

os homens são injustos para com elas, julgando-as incapazes de concepções sublimes e 

cometimentos científicos. [...] Se, quanto ao Brasil, país novo ainda, existem senhoras que 

podem compet ir com os homens mais sábios que possuímos [...] quanto mais nos Estados 

Unidos, – país dotado por Deus para ser o berço da emancipação feminina. 

A Mulher, 1881. (Maria Augusta Estrella e Águeda Oliveira) 

 

Trecho 2: 

 

[...] há urgência em fazer compreender a necessidade de nos emanciparmos da tutela 

eterna e injusta que pesa sobre o nosso sexo. [...] Não estamos mais nos tempos em que o 

saber estava encarcerado nos claustros. [...] Vemos, graças à luz da civilização, que a 

verdadeira liberdade consiste na soberania da inteligência. Mas, verdade seja dita, sem se 

efetuar uma transformação radical e completa no regime da atual educação do nosso sexo, 

nada ou pouco, muito pouco, conseguiremos. Em benefício de nosso desideratum [...] 

Precisamos pugnar pela emancipação da mulher, adquirida pela tríplice educação: física, 

moral e intelectual. 

“Emancipação da mulher”. O Sexo Feminino, 1889. 
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 Trecho 3: 

 

Decreta-se simplesmente o estado de tutela e de inferioridade da mulher, a sua 

incompatibilidade para qualquer ato civil ou político do qual surgem todas as disposições 

de governo e de existência da sociedade; nega-se-lhe toda instrução superior, chega-se, no 

desvario de um sistema absurdo, delimitar-se-lhe o círculo e gênero de ocupações e, depois 

de tamanho insulto à lógica e da mais clamorosa injustiça, prosternam-se os homens a 

seus pés, e em arroubos de imaginação desengonçada e pervertida, cantam-lhe as 

excelentes virtudes, as miríficas prendas e o não menos invepcível influxo. Que frementidos 

e que estultos são todos!... 

“Reflexões sobre a mulher”. A família, 1890.(Maria da Conceição) 
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Análise 

 

 Primeiramente, é importante salientar que esta é uma análise simples que se baseia 

em intuições e conhecimentos pessoais, motivados pelo fascínio por assuntos do universo 

feminino. Para isso elaborei inicialmente uma tabela com elementos para facilitar, talvez de 

maneira um pouco abrangente, a visibilidade das marcas da identidade das mulheres 

sofridas que discuti neste trabalho, o que permite saber quem era aquela mulher do século 

XIX, ou ao menos saber o que pensava de si mesma. 

 Ao ler os trechos dos textos jornalísticos femininos dos anos de 1881, 1889 e 1890, 

é perceptível o sentimento de desabafo e de reivindicação das mulheres escritoras. Os 

verbos e pronomes no plural são uma típica característica feminista, a consciência de grupo 

pode representar conforto e segurança . Neste caso, atraia as leitoras, pois ao incluir-se na 

angustia da causa feminina, a escritora expressava o seu próprio sentimento sem deixar de 

expressar o sentimento do grupo, das mulheres. Através desse discurso não individualista 

as mulheres não mais se sentiam sozinhas, pois sabiam que tinham o apoio umas as outras, 

que todas viviam o mesmo drama e desejavam as mesmas coisas. 

A palavra tutela, presente no trecho 2 e 3, poderia aparecer talvez com o significado 

de proteção, que era a definição para a sociedade patriarcal. Porém, tratando-se do sujeito 

mulher, a palavra “tutela”, repetida nos textos, provoca a memória e remete a imagem de 

um tutor, dentro da mesma sociedade patriarcal que via isso como proteção. Tutor, por sua 

vez, direciona o significado de tutela para um sistema de posse, poder, pois o tutor é 

autorizado a tutelar sobre um indivíduo mais fraco, a mulher. As mulheres sabiam que ser 

esposa e mãe significava também obedecer aos homens, seus tutores, seres supremos na 

sociedade, e era exatamente disso que elas queriam se livrar, pois não concordavam com 

esse sistema, queriam trabalhar fora de casa, conhecer outros aspectos do mundo. É o que 

representa o termo injustiça, que também encontramos nos textos. 

Se as mulheres consideravam-se injustiçadas pode-se pensar e lembrar que para 

alguém existia a justiça, para os homens, por exemplo. O que seria justo? Talvez eu possa 

considerar aqui injustiça como ofensa do direito, e o conceito de direito como o que os 

homens podiam e as mulheres não, como o direito de serem eleitoras, médicas, advogadas, 
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engenheiras...e se eu analisar o contexto em que viviam, esses direitos eram os seus 

desejos.  

Voltando a idéia de desejo e a também de liberdade, encontro nos textos, repetidas 

vezes a expressão “emancipação”. Se há um discurso que expressa o desejo de 

emancipação é porque elas estavam presas a algo ou alguém, por isso volto ao termo tutela, 

se há um tutor há um indivíduo tutelado, e a mulher do século XIX sabia disso, sabia bem 

quem era o tutor e sabia também que o indivíduo tutelado era ela própria, o sujeito mulher. 

Se conseguisse emancipação da tutela, conseguiria, ao mesmo tempo, se libertar da 

sociedade machista, ela poderiam assim usufruir a justiça, além de mães e esposas seriam 

advogadas, médicas, eleitoras... 
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Considerações finais 

 

Dizer que a mulher possui uma linguagem própria seria inadequado no contexto 

machista, de dominação masculina, da comunicação escrita. É visível que a 

discriminação gramatical é um fator histórico sócio -político-cultural e não exclusivo da 

linguagem. Porém sabe-se que a escrita feminina, criou um espaço próprio dentro do 

amplo espaço literário e jornalístico brasileiro, influenciado principalmente pela 

conscientização da escritora quanto a sua liberdade e autonomia e a possibilidade de 

trabalhar e criar a sua independência financeira, ou seja, a condição feminina passou a 

ser feminista.  

Diante disso, pode-se, ao invés de achar que existe uma linguagem especificamente 

feminina, afirmar que o que difere homens e mulheres na escrita é o uso da linguagem e 

não a linguagem em si. É justamente esse uso da linguagem que determina a identidade 

da mulher na escrita.  

Esse outro ponto dessa discussão, a possibilidade de uma identidade na escrita 

feminina, é mais adequado que considerar uma linguagem específica, como já foi dito. A 

identidade feminina é visível na escrita, pois a mulher é geralmente feminista  e defende 

o seu próprio direito de libertar novos significados textuais e escolhe quais os aspectos 

de um texto ela considera relevante. Essa identidade é(e foi) revelada tanto na literatura 

quanto no jornalismo, historicamente  as mulheres passaram a expressar suas realidades 

e lutar pelas suas causas, direitos e igualdade, concretizando assim, um sujeito 

consciente de seu papel social. Para isso, muitas vezes, a mulher escritora age se 

colocando no outro, no excluído, no estranho, o que é próprio da mulher que precisava 

disso para entrar no mundo acadêmico ou literário.  
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