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A EDUCAÇÃO DA MULHER NO JORNAL A FLOR (PENEDO/AL, 1909) 

 

Edna Telma Fonseca e Silva Vilar1 

UFBA 

 

Introdução 

 

Desde 1870 que o jornalismo penedense votou a sua actividade ao 

desenvolvimento intellectual, moral e material de Penedo ao serviço de uma 

imprensa digna da missão civilisadora que desempenha – ‘sangue das 

sociedades modernas’ [...]. (A SEMANA, n. 34, 19/09/1909, p. 1).  

 

O fragmento que nos serve de epígrafe evidencia o quanto a imprensa de/em Penedo, 

há tempos, vinha sendo utilizada não somente como instrumento de comunicação, mas 

também de engajamento social e local dos que nela atuaram, atacando várias frentes de 

temas/problemas que obstavam a modernidade. 

Com efeito, a imprensa de Penedo/AL, não somente no Século XX, mas desde o XIX, 

foi um grande veículo de discussão de temas caros à nossa história, como a educação da 

mulher - programa do qual se incumbiram, explicitamente, os periódicos A Palavra: Revista 

litteraria dedicada a instrucção e recreio da mulher (1889); A Flor: Orgam dedicado ao 

bello-sexo (1909) e Alvorada: Orgam dedicado a defesa e educação da mulher (1910); 

Nas primeiras décadas do século XX ganhava fôlego a discussão acerca do papel da 

mulher na sociedade e as páginas da imprensa foram importantes veículos de divulgação de 

diversos posicionamentos, bem como espaço de reivindicação para as mulheres.  

A discussão acerca da educação da mulher ganha força em Penedo/AL, na primeira 

década do século XX, quando a referida temática adentra a cena pública por meio do que se 

pugnava via imprensa, mas principalmente pela circulação de jornais destinados às mulheres 

e/ou por elas produzidos. Nos jornais, femininos ou não, a discussão sobre a emancipação da 

mulher começou a ganhar força. 

Nesse contexto, situa-se o jornal A Flor: Orgam dedicado ao bello sexo, que circulou 

na cidade de Penedo/AL no ano de 1909. Nessa perspectiva, indaga-se acerca dos fluxos e 

rebatimentos associados ao movimento feminista que se faziam notar no sobredito jornal 

como contexto para identificar representações e reivindicações que o demarcavam à época. 

No referido jornal tiveram participação intensa, as redatoras Martha Diniz, Palmyra 

Silva2 e Ernestina Ribeiro, esta última professora pública primária. Ressaltamos, neste 

 
1 Professora da Faculdade de Educação (FACED/UFBA) – ednatelma@yahoo.com.br.  
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trabalho, que por meio de suas atuações na imprensa, vislumbraram uma educação das e para 

as mulheres como empreendimento intelectual, profissional e político, de modo que tivessem 

condições de participar das diversas esferas da sociedade. 

Cabe ressaltar que ainda que se considere a advertência feita por Hahner (2003, p. 26) 

de que as expressões feminismo e feminista tenham sido pouco adotadas nas primeiras duas 

décadas do século XX, além de representarem tendências diferentes, serão aqui utilizadas para 

fazer referência às mulheres e ao movimento que empreenderam em Penedo/AL via imprensa 

na perspectiva de se posicionarem em favor de uma educação que visava a liberdade, a 

emancipação, e atuação das mulheres nas diferentes esferas da sociedade. 

Feitos estes esclarecimentos, cabe igualmente lembrar que na década de circulação do 

semanário A Flor, o espaço por excelência da mulher era o privado - representado pelo lar – 

enquanto que os homens ocupavam o espaço público. Devido à sua função reprodutiva, a 

educação das mulheres era, na maioria das vezes, limitada a melhor prepará-las para cuidar 

das atividades da casa. (MENEZES et al, 2009). 

Rocha-Coutinho (1994, p. 80), ainda destaca que na história do nosso país, a mulher 

também conquistou tardiamente o direito de escolarizar-se. Nesse contexto, a educação da/s 

mulher/es integrou mais que uma preocupação, uma agenda de lutas por sua ampliação, 

finalidades e (pro)posições. Este trabalho segue essa trilha histórica, acessando um periódico 

que se apresentou à época como um mecanismo de luta por discutir e propor uma educação 

da/para mulheres. 

Corroboramos as indicações apontadas no verbete temático “movimento feminista”, 

publicado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas3, de que  

 

[...] mobilizações de mulheres com reivindicações feministas existiram no 

Brasil em dois períodos anteriores: o primeiro, na segunda metade do século 

XIX, quando uma série de jornais editados por mulheres levantou a questão 

da emancipação feminina através da reivindicação do acesso à educação e à 

instrução; e o segundo, na primeira metade do século XX, quando uma nova 

geração de feministas - lideradas por Berta Lutz em torno da Federação 

Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF) e por Natércia da Silveira em 

torno da Aliança Nacional de Mulheres - investiu prioritariamente na luta 

pelo direito de voto (conquistado pelas brasileiras em 1932), em defesa do 

 
2 Ainda não localizamos informações biográficas referente as duas redatoras citadas, o que nos causa 

estranhamento se considerarmos que pela forma com que se pronunciavam, não se valiam do uso de 

pseudônimos. Por outro lado, esta lacuna pode ser explicada pela massiva presença de nomes de homens nos 

dicionários biográficos, indicando para além da ausência, um silenciamento das mulheres. 
3 Cf. Anette GOLDBERG-SALINAS. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/movimento-feminista. Acesso em: 15/10/2019. 
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trabalho feminino e da promoção social [...]. (GOLDBERG-SALINAS, 

2010, s. p.). 

  

Assim sendo, situamos o movimento empreendido por mulheres penedenses no âmbito 

do jornal “A Flor”, em 1909, como decorrente desse primeiro período, quando o foco de suas 

atuações esteve voltado para a educação da mulher, embora já apresentassem reivindicações 

que se coadunavam com o segundo período, conforme delineado no fragmento anterior. 

Nas seções seguintes, apresentamos a fonte de base para a construção deste trabalho - 

o jornal “A Flor” -, para em seguida analisarmos as enunciações veiculadas em prol da 

educação da mulher, destacando as formas-conteúdos utilizadas para tal empreendimento. 

 

O periódico A Flor (1909) 

 

Figura 1 - Jornal A Flor (1909) – (finalidade ilustrativa) 

 
Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional4  

 

Desde sua denominação, o jornal A Flor já indicava sua destinação às mulheres, 

considerando-se ser esta uma escolha muito comum na imprensa da época para 

marcar/designar um público especifico. Vale salientar a importância do citado periódico no 

 
4 Disponível em: http://memoria.bn.br/DOCREADER/DocReader.aspx?bib=375489&PagFis=1. Acesso em: 

15/10/2019. 
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contexto de uma imprensa feminina, uma vez que o jornal também era produzido por 

mulheres e para elas. 

Consta no citado jornal as indicações de que era de propriedade de uma associação, 

sem que se fizesse menção a qual, e que era impresso na tipografia de O’ Vadio. O periódico 

constituído por quatro páginas, veiculava além do programa, textos transcritos, artigos 

escritos por mulheres, poemas, notícias. Ademais, era comum que se apresentassem convites 

ou convocações com o propósito de encorajar as mulheres penedenses a escrever para o jornal 

A Flor, conforme teor evidenciado no excerto seguinte:  

 
As patrícias que pretenderem honrar e enfestonar o alto d’ “A Flor” com os 

seus nomes como Redactoras, está na vontade de cada uma, pois será mais 

um avanço para o progresso das Letras, ter em Penedo um jornalzinho, 

literrario e noticioso, cujo corpo de redacção é composto de moças. (A 

FLOR, n. 1, 1909, p. 3). 
 

Registra-se em A Flor, desde o seu “programa” inicial as seguintes particularidades: o 

uso do termo “exclusivamente dedicado ao bello sexo” e o destaque para sua finalidade de 

“pugnar pelo adiantamento de nossas gentis patrícias a quem o offerecemos” (A FLOR, n. 1, 

1909, p. 1). [grifos nossos]. 

Ao todo, foram acessadas nove edições do citado jornal, publicadas no ano de 1909, a 

saber: os números 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, edições disponibilizadas na Hemeroteca 

da Biblioteca Nacional Digital. 

Com relação a imprensa feminina Pallares-Burke (1996, p. 99) apresenta a seguinte 

observação: “tanto era usual escritoras esconderem sua identidade optando pelo anonimato ou 

pelo pseudônimo, muitas vezes masculino, como também era prática comum homens de letras 

se valerem de nomes de mulher”. Nessa perspectiva, o jornal A Flor, apresenta-se como um 

periódico que abaliza uma imprensa feminina, mas também feminista, demarcando a inserção 

das mulheres na esfera pública. 

Por meio de um aviso aos leitores, registrado no primeiro número do jornal A Flor, de 

11 de agosto de 1909, é informado que o jornal será distribuído na expectativa de que as 

patrícias o aceitem, constituindo-se então como assinantes, quando não devolvidos. Quanto ao 

valor da assinatura, é informado o valor de quinhentos reis mensais, agregando-se a também 

informação de sua coadjuvação ao periódico Rouxinol. 

Em conformidade com os aspectos aqui apresentados, percebe-se uma certa 

recomendação e orientação para leitura por meio de indicações dadas pela destinação do 

periódico, bem como para construção de significados possíveis de serem viabilizados por 
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meio de sua leitura, reafirmando -se que para e com seus leitores os textos adquirem sentidos, 

conforme nos sugere Certeau (1994, p. 266) ao destacar que “o texto só tem sentido graças a 

seus leitores; muda com eles; ordena-se conforme códigos de percepção que lhe escapam”. 

Ainda na esteira de reafirmação do jornal em tela como periódico feminino, cujas 

redatoras operavam na perspectiva de romper com marcas da imprensa e sociedade da época, 

destacamos s seguinte observação socializada com os leitores de A Flor (1909, n. 4, p. 4): 

 

Composta a nossa redacção de gentis e inteligentes senhoritas. Como a nossa 

talentosa colega Ernestina Ribeiro que desprezando o anonymato, tem 

enchido as nossas columnas com as suas belas producções, vimos de acolher 

gentilmente a entrada para nossa novel tenda da palavra escripta, de mais 

uma inteligente patrícia, - a senhorita Alice Brandão, que ao nosso lado vem 

pugnar pela sublime causa da Imprensa.  

 

A relevância do Periódico A Flor também se dá pelo espaço-tempo de sua circulação, 

em uma cidade do interior do estado de Alagoas ainda na primeira década do século XX, 

quando nem mesmo a Liga pela Emancipação Feminina havia sido criada, o que se deu no 

ano de 1919. 

Na seção seguinte, analisa-se no jornal em tela, alguns das estratégias mobilizadas 

pelas redatoras e os discursos publicizados em defesa da educação da mulher, destacando-se 

as demandas por liberdade, emancipação e participação política para além do voto; 

vislumbrando-se, igualmente, as possibilidades de a mulher ser votada e exercer funções 

dirigentes. 

 

Das formas-conteúdo sobre a educação da mulher em circulação no jornal A Flor 

 

A imprensa como mais um dos espaços trilhados pelas mulheres, para além da escrita 

e da leitura constituiu-se como uma atividade importante para que as demandas por educação 

e emancipação pudessem ser alargadas. 

No jornal A Flor, os programas desde os seus títulos já apontam o quão conscientes 

estavam as redatoras, atuando via imprensa em várias frentes, numa demonstração de que 

estavam em sintonia com as reivindicações que permaneciam em discussão ou já se 

anunciavam como conquistas no nosso e em outros países. Nessa direção, sob os títulos 

recorrentes em editoriais, tais como: O Estudo, Libertas, Emancipemo-nos e Mulher; as 

mulheres redatoras de A Flor articularam pautas diversas, reivindicado acesso e 

reconhecimento em campos como a educação, a política, o direito.  Em relação a este último, 

afirmou Martha Diniz, no Programa Libertas (A FLOR, n. 4, p. 1): 
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Vem soando de há muito, a hora em que o nosso sexo deve influenciar nos 

destinos do meio em que vive. [...] Restava-lhe o direito do voto. O comício 

popular, há mezes, realizado em Nápoles, é a primeira pugna dessa 

campanha. Foi lançado o brado de guerra. Não tardará a victoria. Veremos, 

talvez em breve, o nosso sexo agir nas eleições, depois entra nos 

parlamentos e ...quem sabe? Queridas patrícias, talvez presidir as republicas. 

 

No fragmento transcrito, evidencia-se o quanto a redatora estava sintonizada com os 

movimentos que aconteciam em outros países como fomento às suas reivindicadas e 

esperadas conquistas. E se a do direito ao voto5 ainda não se efetivara, já se contava com o de 

serem votadas. Portanto, outros verbos e funções possíveis de serem conjugados por 

mulheres, para além do ensinar e escrever foram sendo agregados, a exemplo dirigir e 

administrar. 

Vale salientar que as questões ou pautas apresentadas no periódico A Flor, no âmbito 

da educação da mulher, estavam alinhadas ao que se entendia ou se visava como feminismo 

em conformidade com a concepção/explicação apresentada pela feminista E. Sanchez, em seu 

texto Feminismo: versão chilena, traduzido e publicado em periódicos brasileiros no início do 

século XX, a exemplo do Jornal Pequeno, em 1901:  

 
Que é o feminismo? O que pretende? Nada mais que a igualdade perante a 

lei para o homem e para a mulher. A Mulher médico! A mulher advogado! A 

mulher ministro! A mulher deputado! Não pode ser. Então, ela replica. E 

porque se admite a mulher rainha? A Espanha, a Holanda, China, e até 

pouco tempo a Inglaterra colocaram mulheres à frente dos seus destinos 

públicos; o que quer dizer que, ao alvorecer do século XX, os homens, em 

maioria eram súbditos de senhoras. Por que então aquela que serve para 

rainha não póde ser alcaide? (JORNAL PEQUENO apud ALBUQUERQUE, 

2014, p. 70). 

 

No semanário A Flor, além de se corroborar esse entendimento, recorria-se aos 

mesmos argumentos e estratégias, conforme se veicula em muitos editoriais: 

 

Em outros paizes, a Mulher já conquistou seus direitos. Na Noruega, existem 

mulheres municipaes; na Nova Zelândia, eleitoras; na Rússia, funcionárias 

municipaes substitutas; mas é a Finlândia o primeiro paiz que tem a fortuna 

de figurar no seu Congresso as primeiras mulheres deputados [...]. Entre 

estas representantes do povo finlandês acham-se várias intellectuaes. (A 

FLOR, n. 8, p. 1). 

 

Com relação a liberdade da mulher, essa referência foi ampliada para campos vários, 

incluindo-se subjetividades e escolhas, sem que se prescindisse a sua educação, conforme 

 
5 O Partido Republicano Feminino foi fundado em 1910, presidido pela professora Leolinda de Figueiredo 

Daltro. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/PARTIDO%20REPUBLICANO%20FEMININO.pdf. Acesso em: 25/10/2019. 
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declaração de Palmyra Silva: “A mulher precisa de liberdade para agir; e esta só pode 

encontrar elevando-se ao mundo das letras” (A FLOR, n. 9, p. 2). Em um dos editoriais 

assinados por Martha Diniz, o aspecto da liberdade perpassa a condição de respeito pela 

escolha ou condição do “ser” mulher, nos termos que seguem: “mãe ou filha, esposa ou 

amante, amiga ou consoladora, a mulher é bem digna de verdadeiro interesse, de intenso amor 

e da mais viva e terna solicitude” (A FLOR, n. 9, p. 1).  

Considerando que na edição de n. 8 do sobredito jornal, a então redatora Martha Diniz 

havia feito o seguinte registro: “sobre todos os pontos de vista, a Mulher é superior ao 

homem, que não passa de um prepotente de um egoísta e de um bárbaro!” (A FLOR, n. 8, p. 

1); na edição posterior, veicula-se um artigo dirigido a esta redatora, assinado por Palmyra 

Silva, também redatora do jornal, que ao sentir-se identificada com o seu discurso, o apoia, 

acrescentando:  

 

O homem quer em tudo ser superior a mulher, e como tal, grita reprova a 

mulher que procura galgar um degrau na senda do progresso, lançando mão 

do punhal agudo do desdém, firmado no seu egoísmo social. Cruel! Quanto 

mais atrasado é o círculo mais pretenciosos são os homens. Coitados! 

 

O artigo de Palmyra Silva desencadeia também outro diálogo, desta vez em 

contraposição aos dois pronunciamentos anteriores ao que se alude como desvalorização dos 

homens. Em discordância com a redatora, escreveu sob o pseudônimo de “Desapaixonada”, 

uma leitora do jornal:  

 

Há cousas que não posso deixar passar sem dar também a minha opinião. 

[...] Penso que isto é completa tolice ou despeito que a faz assim tão 

desdenhosa! [...] Não; eles não são culpados, nem também admettimos que 

nós nos julguemos com os direitos delle.  Não apoio esta forma de pensar: 

penso que, quando me achar despeitada com alguém, referir me hei a elle e 

não blasphemarei contra os que vivem inocente. É uma completa tolice!... 

porque em tempo algum podemos ser contra os homens desde quando temos 

paes, e se falarmos deles, agravamos até o próprio Deus! (A FLOR, n. 10, p. 

3). 

 

Mediante o exposto, é possível inferir que haviam concordâncias, mas também 

discordâncias, sobretudo quando em pauta estava a igualdade entre homens e mulheres, ou 

ainda quando se faziam referências aos homens no contexto de uma sociedade patriarcal e de 

forte apelo a religiosidade. 
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Com relação ao aspecto da emancipação, vista como questão de tempo, mas que 

requeria como condição mudanças de concepções na sociedade; a educação das mulheres, 

apresentava-se como condição ou esteira de base, razão pela qual sua educação se fez notar 

nas pautas veiculadas pela imprensa como reivindicação para ocupar, inclusive, outros 

espaços e profissões. Nessa direção, registrou Martha Diniz: 

 
Nestes últimos tempos, a Mulher tem conquistado certos direitos e 

prerrogativas que lhes foram negados, em absoluto em épocas que já vae 

longe. No Brasil, para honra nossa encontramos já ilustres senhoras 

formadas em Medicina e Direito, o que já é um passo no caminho da 

civilização. (A FLOR, n.10, p. 1) 

 

No jornal A Flor, era recorrente a pauta da educação, incluindo-se a de nível superior, 

por ser esta capaz de elevar a condição feminina, dar-lhe uma profissão e habilitá-la para a 

participação política, constituindo-se assim como um marcador de/para a emancipação da 

mulher. Deste modo a educação apresentava-se como a via principal para a emancipação. 

Mediante as análises, sobressaíram-se reivindicações várias com destaque para as que 

se voltavam por direitos a educação e ao trabalho, bem como a liberdade das mulheres. Nessa 

perspectiva, referências a emancipação da mulher e a necessidade de que estivessem unidas 

pelas e para as conquistas, bem como anuências e discordâncias ao que se publicava, 

constituíram (contra)pontos de e para discussão acerca de um feminismo produzido, para o 

qual o jornal em tela teve um papel importante. 

A educação da mulher, portanto, foi abordada no semanário A Flor com (pro)posições 

que transitavam da esfera pessoal a social, perpassando a educacional, a profissional e a 

cultural com perspectivas de mudanças e transformações; traduzidas como desejos de 

liberdade, emancipação, reconhecimentos. 

Retomando a questão dos recursos dos quais se valiam as redatoras como forma de 

contribuir com a educação das mulheres podemos destacar os exemplos de conquistas várias, 

incluindo-se acesso aos cursos superiores; as aquisições já existentes em outros lugares, a 

possibilidade de atuação na imprensa. Nessa perspectiva, havia uma constante convocação 

para que participassem da vida pública e para tanto, a imprensa se apresentava como lócus e 

modus importante. 

Dentre as estratégias capitaneadas pelas redatoras do semanário A Flor, destacam-se as 

notícias estrangeiras como influências, mas também como base para informar, mobilizar e 

provocar adesões a luta pela igualdade de direitos das mulheres. Nessa perspectiva, a interface 

entre o local e o global visavam a construção de novas mentalidades e por que não, 
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sensibilidades. As traduções ou transcrições, assim como os exemplos constituíam estratégias 

para a digna causa. 

Deste modo, o feminismo no jornal em foco podia ser visto como liberal, uma vez que 

suas redatoras se engajavam com vistas a tirar a mulher da condição de inferioridade. Além 

disso, as referências e nominações de mulheres que obtiveram êxito eram compartilhadas 

como estratégia de/para uma nova educação; afinal, “de bons exemplos resultam bons 

fructos”, conforme registrou Palmyra Silva, antes de fazer a convocação: “Avante minhas 

patrícias!” (A FLOR, n. 11, p. 4). 

Por fim, considerando com Bourdieu (1999) que no campo político, seus agentes se 

utilizam de capitais e poderes simbólicos desiguais, os quais são fundamentais para os 

integrantes do campo político serem conhecidos por seus pares e sendo este um “jogo” de 

disputa, para o qual se faz necessário mobilizar os meios e as condições necessárias para se 

manterem no jogo e terem maior visibilidade; as mulheres, recorrendo a essas estratégias e 

lógicas atuaram na busca da ampliação do capital político e cultural para reivindicarem pautas 

situadas em um movimento feminista. 

 

Considerações finais 

 

Eduque se a mulher. Instrua-se, que largos horizontes se rasgarão para o seu 

engrandecimento (PALMYRA SILVA, A FLOR, n. 10, p. 4) 

 

A imprensa constituiu um meio importante para divulgação de um ideário feminino 

que se apresentou como demanda nas primeiras décadas do século XX e as mulheres 

penedenses aproveitaram esse espaço para dar visibilidade às questões que estavam em pauta 

e no foco de seus interesses, tais como: a educação; o acesso às letras; a participação política, 

novos campos de atuação profissional, novas relações entre homem e mulher, dentre outras 

(MACHADO & NUNES, 2012, p. 179). 

Pelas páginas do jornal A Flor, as discussões e orientações acerca da educação da 

mulher, fossem para ou com elas, uma vez que se registra no periódico, respostas direcionadas 

as redatoras em concordância ou não, evidenciando que os sentidos construídos pelas leitoras 

nem sempre se deram sem que tensões fossem mobilizadas. 

Além disso, merece destaque a participação de mulheres professoras que ao 

escreverem para o periódico assumiam suas identidades e subjetividades em uma época que 
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para a mulher se apregoava recato, anonimatos e silenciamentos, a exemplo de Ernestina 

Ribeiro 

Os jornais de modo geral e A Flor, em particular, constituiu não só um espaço de 

discussão do que, genericamente, aludia-se como a educação das mulheres na cidade, mas 

também em outras escalas; além de denunciar sensibilidades de um tempo, em que posições 

políticas e culturais podem ser identificadas. 

No periódico A Flor, temas como a emancipação e a liberdade da mulher com 

perspectivas de atuação em vários campos, incluindo-se o profissional e o político, 

apresentaram-se na escrita de mulheres penedenses, para além da expressão de um feminismo, 

mas também como uma agenda de lutas que não prescindia a produção de saberes e sua 

circulação.  

Vale salientar que a imprensa, teve um papel importante na construção dessas 

identidades, sensibilidades e intelectualidade, afinal era a educação da/para a mulher que 

estava sendo apresentada como tema para o debate, mas sobretudo para a atuação de mulheres 

que se investiram no mundo das letras, de uma profissão, de um feminismo que pugnava por 

sua participação em todas as instâncias da esfera pública. 

Por fim, cabe ressaltar a relevância tanto do periódico quanto das mulheres que não 

somente atuaram como redatoras, mas também educaram outras mulheres em seus tempos e 

espaços. 
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