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No início do século XIX era por aqui conhecido o Direitos da Mulher, da inglesa Mary 

Wollstonecraft2. Refletindo sobre suas experiências particulares, a autora buscou uma 

explicação social para a situação a que eram submetidas as mulheres em geral. Como não 

casara quando jovem, pois lhe faltava um dote, suas oportunidades de trabalho e 

sobrevivência se tornaram restritas, obrigando-a a viver sob privações financeiras. As 

mulheres não tinham espaço no mercado de trabalho formal, especialmente sem serem 

casadas (MIRANDA, 2010). Sua história de vida servia de exemplo das dificuldades de 

afirmação da independência das mulheres. 

Wollstonecraft contrasta com os posicionamentos de outras revolucionárias, a exemplo 

de Olympe de Gouges3 que reivindicava o papel político da mulher. Para Sledziewski (1991), 

enquanto Gouges se posicionava contra a tirania dos homens, “o ponto de vista de Mary 

Wollstonecraft esta[va] mais radicalmente, mas também de maneira mais programática, 

centrado na dimensão cultural da opressão das mulheres e da reivindicação de seus direitos, a 

boa distância do combate político”(SLEDZIEWSKI, 1991, p. 50), reivindicando o 

reconhecimento social das tarefas domésticas. A inglesa centrava suas reivindicações em 

combater a ideia que fazia do homem a única forma de Ser Humano, “como se a mulher não 

pertencesse à categoria de seres racionais”.  

Em sua campanha pelos direitos da mulher, ao escrever Vindication of the Rights of 

Woman [1790] (Reivindicação dos Direitos da Mulher), muda o seu estilo de escrita, 

tornando-o mais adequado para enfrentar aqueles anos essenciais ao movimento de 

reivindicação por direitos de cidadania feminina, que mesmo após a revolução que clamava 

 
1 Professora de Sociologia na educação básica, mestre em Sociologia, pela UFPB, com graduação em 

bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, pela mesma instituição. 
2 WOLLSTONECRAFT, M. Vindicacion de los derechos de la mujer. Ediciones Istmos, Madrid, 2005.  

Disponível em: 

http://books.google.com.br/books?id=sE64epomOMMC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=vindication+de+los+derec

hos+de+la+mujer&source=bl&ots=Ex2H2694mq&sig=tEQlYzvK6cU7lLBCl6_hTQVdO_s&hl=pt-

PT&sa=X&ei=FSxlUMjBAoem8QSsrICQCQ&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q=vindication%20de%20los

%20derechos%20de%20la%20mujer&f=false. Primeira tradução livre feita no Brasil, por Nisia Floresta, em 

1832. 
3 Revolucionária francesa que fez denuncias contra a opressão masculina e escreveu a Declaração dos Direitos 

da Mulher e da Cidadã, em crítica aos Direitos do Homem e do Cidadão que as excluíram. 
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por igualdade, liberdade e fraternidade, não as havia incluído. Quem expõe essa mudança é 

João Seabra de Amaral (2006), quando compara o livro Mary [1788], obra anterior à 

Revolução de 1789, ao escrito pós-revolucionário, o Vindication of the Rights of Woman. O 

primeiro é obra, segundo ele, “de grande sensibilidade e recolhimento, auto-condescendente, a 

exigir permanente simpatia do leitor”, e a própria autora reconheceu-o como uma “obra 

áspera e incompleta”. O segundo, verdadeiro libelo do direito político, é obra nada 

desprezível, embora “de cariz jornalístico e repetitivo, escrita à pressa, em seis semanas, 

segundo Wiliam Godwin [...], e imbuída de idéias revolucionárias”. Segundo o mesmo 

Amaral, Mary Wollstonecraft esteve motivada pelas idéias reformistas de Richard Price, pela 

opinião de Benjamim Franklin e Condorcet e, inicialmente, pelo próprio Rousseau, ideias que 

introduzia em seu círculo formado por intelectuais radicais com quem compartilhava os ideais 

de liberdade e de mudança. Wollstonecraft empenhou-se em sua militância pela educação das 

mulheres em situação de igualdade com os homens, endossada pelo amigo John Stuart Mill 

em sua obra Sujeição das Mulheres. (AMARAL, 2006). 

Ela tinha por objetivo fazer com que o papel das mulheres na sociedade fosse 

reconhecido, garantindo a elas o direito de escolher seu próprio destino, e que houvesse uma 

conscientização das mulheres acerca de sua especialização nos assuntos da esfera privada, 

visto que a educação oferecida às mulheres, desde a infância, visava prepará-las para as 

atividades domésticas, que, segundo a autora, representavam uma função social importante. 

Era necessário haver o reconhecimento do papel da mulher-mãe como formadora das futuras 

gerações. Desta forma ela exortava: 

Há, pois, um abismo entre a escrava doméstica, encafuada nas coisas da casa 

e acreditando que esse é o preço da sua estupidez, e a cidadã esclarecida, 

ocupada nos deveres de dona de casa e de mãe republicana. A maternidade 

deve ser vivida como tarefa cívica, e não como antítese da instrução ou do 

espírito. (WOLLSTONECRAFT apud SLEDZIEWSKI, 1991, p.55)  

Seguindo os passos de Wollstonecraft, Nísia Floresta publicara, em 1832, seu Direitos 

dos homens, injustiças para as mulheres, uma tradução livre da obra da feminista inglesa. A 

tradução, segundo Constancia Lima Duarte (1997), foi o “texto fundante do nosso 

feminismo”. Embora tenha recebido em vida “desprezo, difamação e esquecimento de seus 

conterrâneos”, Nísia Floresta foi reconhecida unanimemente como a “mais importante 

precursora dos ideais de igualdade e independência da mulher brasileira”.4 O que inquietava a 

 
4
 Ver, da mesma autora, “Nísia Floresta e Mary Wollstonecraft: entre o dialogo e a apropriação”, disponível em: 

http://www.mulher500.org.br/artigos_detalhe.asp?cod=8 e “Feminismo e Literatura no Brasil”, Estudos 
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militante, como também preocupara a inglesa, era a educação das mulheres tendo em vista sua 

inclusão política, preocupação que estará largamente presente em suas atividades e obras. Ela 

“foi uma das primeiras também a colaborar em jornais, a partir de 1830, em Recife, 

publicando mais tarde contos, poesias, novelas e ensaios em periódicos do Rio de Janeiro” 

(DUARTE, 2005).  

Segundo Constancia Duarte, Nísia aderiu ao positivismo na perspectiva que ele 

enfatizava a elevação do status da mulher, deixando de lado as ideias que condicionava a 

mulher a uma posição subordinada.  

Floresta foi escritora incansável. Dentre seus muitos livros, destacam-se os Direitos das 

mulheres e injustiça dos homens (1832), Conselhos à minha filha (1842), Opúsculo 

humanitário (1853) e A lágrima de um Caeté (1849). Viajante, também deixou suas 

impressões do mundo europeu em vários de seus textos, como o Itinerário de uma viagem à 

Alemanha (1857) ou Três anos na Itália, seguidos de uma viagem à Grécia (1864), além dos 

Fragmentos de uma obra inédita (1878) e Cintilações de uma alma brasileira (1859). As 

obras e textos expostos pela primeira vez nos jornais e periódicos da época, foram publicados 

no Espelho das Brasileiras5, que circulou no Recife entre fevereiro e abril de 1831. Após um 

ano de escrita na imprensa local publica uma de suas principais obras, a tradução de Mary 

Wollstonecraft, pela tipografia que também era impresso o jornal O Carapuceiro, do padre 

Lopes Gama, com quem Nísia compartilhava das ideias de ataque ao conservadorismo e 

defesa do federalismo, humanismo para com os escravos e direitos para as mulheres.6 No Rio 

de Janeiro, onde fundou o colégio Augusto, ela seguiu escrevendo para jornais, como O 

Brasil Ilustrado, também participando de publicações da tipografia de F. de Paula Brito7.  

Seguindo o caminho trilhado por Nísia Floresta, aos 26 anos a professora Josephina 

Álvares de Azevedo partiu de Recife para São Paulo onde fundou, em novembro de 1888, o 

jornal A Família, um periódico semanal, de teor literário, dedicado à educação da mãe de 

família. No editorial a proprietária afirma que “o jornal não iria ensinar as mães paulistas a 

educar seus filhos, mas educá-las para a vida.”(AZEVEDO apud OLIVEIRA, 2009, p.23)  

No seu primeiro jornal, ela apresenta:  

 
Avançados, 17, (49), 2003. Também contribui para o estudo da trajetória e das ideias de Nísia Floresta, o artigo 

de FREHSE, Fraya “Nísia Floresta, O Carapuceiro e Outros Ensaios de tradução Cultural”, Revista de 

Antropologia, São Paulo, USP, 1997, vol. 40, n° 2.  
5 Jornal do tipógrafo Adolphe Garin, editado na cidade do Recife em 1831, na Tipografia Fidedigna . 
6 Informações apresentadas no Projeto Memória: Nísia Floresta, disponível em: 

http://www.projetomemoria.art.br/NisiaFloresta/bio_em_olinda_.html 
7 Paula Brito é considerado o primeiro editor brasileiro do Brasil Império, mulato de origem humilde, atua 

intensamente nos jornais, funda o primeiro jornal a lutar contra o preconceito racial, O homem de cor, e um 

jornal dedicado ao público feminino: A mulher do Simplício ou A Fluminense Exaltada (SODRÉ, 1983). 
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Eu não pretendo, qual Joana d’Arc, de uma cruzada santa, conduzir exércitos 

à vitória, desfraldando o estandarte aurifulgente da legítima e sagrada – 

Emancipação da Mulher – por que não tenho força nem talento para tanto; 

mas não deixarei jamais de pensar assim e dizer francamente aquilo que 

penso (A Família, ano I, n° I apud OLIVEIRA, 2009, p.24.).  

 

No mesmo número do jornal A Família a autora conclui: 

 

Estou certa de que caminhareis comigo na senda desta árdua propaganda, 

incitadas também pelo exemplo das nossas amigas que na França e na 

Inglaterra desfraldaram aos ventos do porvir o estandarte das nossas 

liberdades. A revolução que deu ao mundo a igualdade do homem teve por 

teatro uma das mais gloriosas nações da vetusta Europa, pode estar reservada 

à jovem América a imensa glória de ser o teatro da grande conquista de 

nossa igualdade. Luz e progresso é hoje uma legenda americana. Seja 

também nosso patrimônio bendito. É esse entusiasmo que me arroja a esta 

propaganda, Por amor deste Brasil, que me viu nascer, e que eu desejo ver 

engrandecido ao apogeu de todas as glórias, e em cujo seio a mulher seja 

nobre, instruída e livre. (A Família, ano I, n°I. apud OLIVEIRA, 2009, p.24.)  

 

Além do posicionamento de Josephina em favor da emancipação feminina, procurou 

associá-la ao desenvolvimento da nação. A autora defende o sufrágio feminino, a participação 

da mulher no mercado de trabalho e a educação. 

A repercussão do primeiro número do jornal A Família teve críticas contraditórias. O 

Diário Popular e o Diário Paulistano, afirmaram ser este “um projeto convidativo, no qual as 

mães do Estado de São Paulo seriam brindadas com um excelente guia para se tornarem 

melhores no lar”. Posicionamento que faz parecer que eles não tinham entendido a proposta 

de Josephina, ou fingiam não entender. Já o jornal A Província de São Paulo afirmava:  

 

O artigo da redação tem por epígrafe estas palavras de Victor Hugo: 

‘Veneremos a mulher! Santifiquemo-la e glorifiquemo-la!’ Inteiramente de 

acordo, exma senhora. Permita-nos, porém, que humildemente lhe digamos 

que a mulher para ser venerada, glorificada e, sobretudo santificada, não 

deve competir com o homem na ‘direção do estado’ e em muitas coisas 

mais, como v. V. Exc. sustenta. (Da Província de São Paulo, s/n, apud, 

OLIVEIRA, p.25) 

 

A Província de São Paulo se referia às afirmações de Josephyna no primeiro exemplar 

d’A Família: “Em tudo devemos [as mulheres] competir com os homens – no governo da 

família, como na direção do Estado (...)” (A Família, ano I, n°I, apud OLIVEIRA, p.30) 

Esse foi apenas um dos vários embates que a autora travara, sua relação com a igreja 

católica não era das melhores, na edição de maio de 1890, ela escreveu um artigo, “A Família 
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e o Catolicismo”, onde se afirmava contra a Igreja e seus dogmas religiosos. Segundo 

Oliveira: 

De acordo com Josephina Álvares de Azevedo, padres e beatos acusam seu 

jornal de ser um veículo perigoso para a moral das famílias brasileiras por 

defenderem a modernização da mulher e reserva nenhum espaço para as 

Sagradas Escrituras. Josephina afirma ser inútil falar dos dogmas da Igreja 

católica, pois isto seria um desserviço para a sociedade. De acordo com ela, 

a moral católica havia assassinado pessoas durante a Idade Média, fanatizado 

às mulheres e alterado o significado do que fora ensinado por Jesus Cristo. A 

igreja, afirma Josephina, vai de encontro às leis da natureza. Para ela a fé e a 

moral não encontram-se nos rituais, confissões e dogmas, mas nas ações do 

ser humano. (OLIVEIRA, s/d, p.67) 

 

Após seis meses de sua estada em São Paulo ela parte para o Rio de Janeiro, onde 

pensava que suas ideias teriam maior repercussão, e onde conseguiu dar longevidade a seu 

jornal, que circulou até o ano de 1898, sem abrir mão de sua luta pela emancipação feminina. 

Em 1889, com o acirrar dos debates republicanos, intensificaram-se as posições em 

favor da participação política das mulheres. Em seu artigo intitulado “O direito ao Voto” 

Josephina questiona: 

Por que? Seremos por ventura na ordem dos fenômenos humanos uns 

monstros de natureza a não podermos utilizar a supremacia de nossas 

faculdades morais? (...) Se pelos atributos que, de há tempos, se tem 

reconhecido na mulher, hoje já podemos adquirir em tantos foros sociais, 

exercer determinadas funções na vida exterior, claro está que as nossas 

aptidões não podem ser delimitadas pelos preconceitos de sexo, 

principalmente, nos casos com que tenhamos de afirmar a nossa soberania 

pelo direito do voto. O direito de votar não pode, não deve, não é justo que 

tenha outra restrição além da emancipação intelectual (...) Ainda mesmo (o 

que não admito) que não tenhamos o direito de ser votadas, devemos possuir 

o de voto, isto é, o de livre e conscienciosa escolha d’aqueles que sejam 

chamados a reger os destinos da sociedade em que vivemos (...) (A Família, 

em 07 de dezembro de 1889 apud OLIVEIRA, 2009, p.43). 

 

Aqui fica claro o posicionamento de Josephina em relação à participação política da 

mulher. Mais uma vez vê-se o quanto a forma de pensar dessas publicistas estavam afinadas 

ao pensamento de Stuart Mill, que em seu elogio à forma representativa afirmava: “cada um é 

o único guardião seguro de seus próprios direitos e interesses” (MILL, 1983, p.40).  

No texto da publicista reforçava-se a necessidade de atuação direta das mulheres, mas 

não apenas em prol de um direito individual, mas na afirmação de um interesse comum, 

público, a consecução de um bom governo. 

Em maio de 1890 Josephina divulgava a peça teatral Voto Feminino, encenada pela 

primeira e única vez no Teatro Recreio Dramático, apesar de bem aceita pelo público. Pouco 
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antes Josephina havia publicando em seu jornal uma série de artigos intitulados Voto 

Feminino. No número de 11 de dezembro de 1890, afirma 

 

em qualquer dos maiores rasgos humanos, encontrar-se-á o espírito da 

mulher iluminando as almas. E a lei da nossa emancipação política e social 

só será um fato no dia em que todas nós repudiarmos esta condição aviltante 

em que somos mantidas, graças ao orgulho, ao egoísmo e à falta de 

discernimento dos nossos opressores.8  

 

Além de conclamar as mulheres à luta contra o jugo patriarcal, Josephina expõe ideias 

liberais próximas às de Stuart Mill, afirmando que deveriam ser as mulheres as únicas 

delegadas de seu poder de participação. Nas palavras da professora: 

 

 O direito de voto às mulheres é de uma equidade irresistível. Não estamos 

fora das leis. A sociedade nos impõe deveres como aos homens. Como eles 

temos responsabilidades morais e legais. Se fazem boa política ou má, bom 

ou mal governo, somos igualmente sofredoras das suas imediatas 

consequências. Como pois negar-nos o direito de escolha entre o bom e o 

mau? (Idem).  

 

Nessa passagem ela parece parafrasear a revolucionária francesa, Olympe d’Gouges, 

que em seu libelo sobre os direitos da Mulher (Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã), afirmava: se “a mulher tem o direito de subir ao patíbulo, deve ter também o de subir 

ao pódio desde que suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela 

lei”(GOUGES, 1995, p.304).  

No segundo número de seu jornal, Josephina traz a notícia inspiradora: 

 

Na Faculdade de Direito do Recife terminaram o respectivo curso, devendo 

receber em breve o grau de bacharel em ciências sociais e jurídicas, as 

Exmas, sras D. D. Palmira Secundina da Costa, Maria Fragoso e Maria 

Coelho da Silva Sobrinho. São estas as primeiras senhoras que no Brasil se 

formam em Direito. Que tenham muitas imitadoras é o que sinceramente 

almejamos. (A Família, ano I, n°II apud OLIVEIRA, 2009, p.35.) 

 

Segundo Luzilá Gonçalves, os jornais relatavam “que as moças foram fotografadas ao 

lado do professor Tobias Barreto9 e que a celebração ganhou as ruas do Recife, chegando a 

serem recepcionadas por uma chuva de flores” (GONÇALVES, 2005, p.124. Apud, 

 
8 A Família, 11 de dez. de 1890, disponível nos verbetes organizado por Valéria Souto Maior em: 

file:///C:/Users/pc/Documents/DISSERTA%C3%87%C3%83O/Josefina%20%C3%81lvares%20de%20Azevedo

.htm 
9 Filósofo, jurista, poeta, professor da Faculdade de Direito de Recife e principal intelectual da chamada Escola 

do Recife. 
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OLIVEIRA, 2009, p.35). No entanto, estas “bacharelas” enfrentaram grandes dificuldades no 

exercício de suas profissões. Maria Coelho da Silva Sobrinho foi a primeira mulher a subir em 

uma tribuna do júri no Brasil e dedicou-se à advocacia criminal, na cidade do Rio de Janeiro, 

onde viu, em 1899, uma das últimas notícias registrada por Luzilá F. Gonçalves, um de seus 

requerimentos de habeas corpus, ser recusado a uma cliente pelo fato de ser mulher 

(FERREIRA, s/d).  

Maria Fragoso, formada na Faculdade de Direito do Recife, casou-se com o magistrado 

Arthur Orlando. Apesar de auxiliar o marido10, não conseguiu atuar, adentrar à magistratura.  

Embora pouco se saiba acerca da trajetória de Delmira Secundina da Costa, seu nome 

aparece em notas no jornal Verdade, de outubro de 1889, da cidade de Areia, em que 

apresentava reivindicação de candidatas ao exercício do voto. Uma destas notas afirmava: 

“Mais uma? Requereu inclusão no alistamento eleitoral na cidade do Recife, a bacharela 

Delmira Costa”11, uma das três mulheres a se bacharelar na faculdade pernambucana, na 

turma de 1888. 

Em 1889, Maria Augusta Meira de Vasconcelos, discípula de Tobias Barreto, tornou-se 

a primeira mulher a candidatar-se à deputação nacional.  

Quando chamado a defender o projeto de ensino superior às mulheres, Tobias Barreto 

afirmou: 

Eu ouso pois confiar na boa causa que trato de defender, e no bom gênio que 

me inspira, o gênio do reconhecimento e do culto rendido às excelências do 

belo sexo, ouso confiar, repito, que poderei também contribuir com algumas 

verdades, seriamente meditadas e francamente expressas, para arredar desta 

assembléia a imensa responsabilidade de um pecado imperdoável contra o 

santo espírito do progresso, de um crime de lesa-civilização, de lesa-ciência, 

qual seria sem dúvida o de ficar aqui decidido, barbaramente decidido e 

assentado, que a mulher não tem capacidade para os misteres científico, para 

os misteres que demandam uma alta cultura intelectual (BARRETO, 1962, 

p.60). 

 

Tobias Barreto defendia a emancipação feminina, para isso afirmava haver três pontos 

de vistas distintos: “o ponto de vista político, civil e social. Quanto ao primeiro, a 

emancipação política da mulher, [afirmava Barreto,] confesso que ainda não a julgo precisa, 

eu não a quero por ora.”( BARRETO, 1962, p. 74), nesse ponto ele e Maria Augusta M. 

Vasconcelos divergiam completamente, como será demonstrado nas próximas páginas. 

 
10 Há registro que tenha sido publicado em Recife um fascículo sobre a emancipação feminina. 
11 Jornal Verdade (órgão progressista e noticioso), cidade de Areia, província da Parahyba do Norte, em 08 de 

outubro de 1889, ano II, n° 172, typografia da “Verdade”. 
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Porém, no segundo ponto eles se afinavam, pois para Barreto, no aspecto civil, não havia 

dúvidas da necessidade da emancipação. Na fala do ilustre professor: 

 

Entre nós, nas relações da família ainda prevalece o princípio bíblico da 

sujeição feminina. A mulher ainda vive sob o poder absoluto do homem. Ela 

não tem, como deveria ter, um direito igual ao do marido, por exemplo, na 

educação dos filhos; curva-se como escrava a soberana vontade marital. 

Essas relações, digo eu, deveriam ser reguladas por um modo mais suave, 

mais adequado a civilização (BARRETO, 1962, p. 75). 

 

Ao ser questionado sobre que modo mais suave seria esse, Tobias Barreto responde: “O 

que desejava, pois, era que a lei regulasse as relações da família de tal maneira, que não 

pudesse aparecer nem a anarquia nem o despotismo” (BARRETO, 1962, p.75). E entendia o 

direito de acesso ao ensino superior às mulheres como um ponto de vista social, necessário 

naquele momento, como um primeiro passo a ser dado para a verdadeira emancipação 

feminina. Dessa forma, para ele: 

 

Aí é que está compreendida a emancipação científica e literária da mulher, 

emancipação que consiste em abrir ao seu espírito os mesmos caminhos que 

se abrem ao espírito do homem; e a este lado é que se prende o nosso 

assunto. Se pois não se trata de fazer uma concessão de tal natureza, que 

venhamos daqui a anos ter uma deputada ou aspirante à Presidência da 

República; se não se trata mesmo de conceder á mulher esta ou aquela 

liberdade no domínio do direito civil propriamente dito; se é unicamente um 

passo dado para a emancipação social, no sentido de que falei; se é este o 

primeiro exemplo que vamos dar, a primeira porta que vamos abrir, um 

incentivo que vamos criar para o belo sexo em geral; por que não fazer essa 

concessão, quando ela é tão pequena; quando é um favor tão simples, que 

quase nada custa à Província? (BARRETO, 1962, p.76.) 

 

Nessas passagens pode-se imaginar o quanto o professor e tutor de Maria Augusta M. 

de Vasconcelos pode ter contribuído em sua formação.  

Maria Augusta foi professora no colégio do pai, o capitão Ascêncio Minervino Meira de 

Vasconcelos.  

Sua mãe, Joaquina Coelho, proporcionara juntamente com o capitão Ascêncio, uma 

educação como poucas dedicadas à época para as meninas. 

 

Maria Augusta praticava a equitação e a esgrima, falava várias línguas, 

estudara literatura e música. E quando concluiu o curso de Direito, o pai, 

orgulhoso, anunciara que o Colégio Meira estava apto a preparar futuros 

alunos para a entrada na faculdade, então instalada no Pátio do Colégio 

(onde hoje é a praça 17), e que o curso primário era assegurado pelas filhas 
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do diretor, uma das quais a bacharela Maria Augusta Coelho Meira de 

Vasconcelos (FERREIRA, s/d, s/p) 

 

Após sua formatura, Maria Augusta Vasconcelos buscou de várias maneiras exercer sua 

profissão, enfrentando a oposição de seus colegas e até de uma representante do seu sexo, 

“uma certa Ethelvina12”, que de acordo com Luzilá Ferreira, a criticava “por abandonar o 

pudor e o silêncio então exigidos às mulheres”(FERREIRA, s/d, s/p).  

Maria Augusta ao insistir na luta por seu direito ao exercício da magistratura, recebeu 

como resposta a seus artigos publicados no Jornal do Recife, uma crítica de seus colegas 

sugerindo que aproveitasse melhor o seu tempo abrindo “um curso em que se melhorasse a 

arte culinária”13.  

Dar à mulher o direito de voto é dar-lhe a liberdade de tagarelar sobre 

política, é fazer-lhe a concessão de arengar às massas sobre a carestia dos 

gêneros e a calvície dos homens, enquanto o lar despovoado fica um deserto, 

sem a poesia do amor, sem o doce aconchego dos filhos, sem a voz suave e 

meiga da esposa dando bálsamo para as mágoas do homem ferido nas 

batalhas cruentas da vida (Jornal do Recife, apud, FERREIRA, s/d, p.12). 

 

No intuito de desqualificar o discurso em favor dos direitos políticos para as mulheres, o 

Arauto Parahybano, de 22 de abril de 1888, trazia a seguinte nota: 

 

Singular Coincidencia – A mulher de Morse, o inventor do telegrapho é 

muda, e muda também é a mulher de Bell, o inventor do telephone. D’aqui 

deduzimos que a mudez da mulher aguça o engenho do homem. 

Uma mulher que não fala é o maior thesouro que pode caber a um homem de 

talento [...]14 

 

Assim, em 1890, quando das eleições, Maria Augusta Vasconcelos voltou suas 

publicações nos jornais em prol de sua campanha à deputada do estado de Pernambuco.  

Em sua campanha ela afirmava:  

 

Tenho em mente ser candidata à próxima eleição e desde já apresento aos 

meus bons patrícios os protestos de minha eterna gratidão pelos sufrágios 

que para este fim me houverem de prestar, certos de que hei de me esforçar 

 
12 No Arauto Parahybano de 22 de abril de 1888, p. 2, encontrei nota sobre “professoras publicas”, que trata da 

contratação de duas professoras, sendo uma delas chamada Felismina Etelvina de Vasconcelos. A questão que 

fica é: seria ela a Etelvina que se contrapõe a Maria Augusta? O jornal em nota final confirma a “moral” das 

professoras. “Incontestáveis são os méritos das nomeadas, pois o talento e a ilustração de que são dotadas, 

promettem o fiel desempenho da nobre missão de que estão investidas.” 
13 Resposta dada no jornal A Lanceta, ao artigo de Maria Augusta publicado no Jornal do Recife intitulado “Uma 

decisão Injusta”, que fazia menção ao indeferimento de seu pedido de exercer a profissão. 
14 Em sua epígrafe o jornal Arauto Parahybano trazia:“Ignorance is the course of god, knowledge the wing 

wherewith we fly to heaven” (Shakespeare) 
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pela prosperidade deste país, principalmente desta minha terra natal o quanto 

em mim couber [...] (VASCONCELOS, apud. FERREIRA, s/d, p.15) 

 

Segundo Luzilá Ferreira, “Maria Augusta não possuiu muitos votos”, nem pode ela 

mesma votar. Se pode, de fato, lançar candidatura, a autora não deixa claro.  

Porém, a nota encontrada em jornal paraibano trazia como título: “Mais Uma?”, 

confirmando que outras mulheres, mesmo diante das possíveis repreensões, estavam 

requerendo o alistamento. Em outubro de 1889, o jornal Verdade publicou mais uma nota 

referente à solicitação de voto para as mulheres: 

 

Mulheres eleitores: A lei eleitoral diz que serão eleitores os cidadãos 

brasileiros que preencherem certos requisitos; a Constituição não faz 

distinção entre homens e mulheres quando define o cidadão brasileiro: 

portanto podem muitas senhoras requerer e serem incluídas no alistamento 

eleitoral, como já algumas tem conseguido e estão em seu direito.15 

 

Apesar desta defesa da participação das mulheres na vida política, não foram 

encontrados outros indícios que essas mulheres, tenham conseguido efetivar seu voto. No 

entanto, o acompanhamento do debate sobre os direitos políticos das mulheres nos deixaram 

pistas sobre a formação de um movimento pela igualdade com, cada vez, maior protagonismo 

feminino. 
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