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1- Introdução 

 

Esta pesquisa tem como cerne de discussão a representação de condutas femininas 

por meio dos impressos norte-rio-grandenses, O Íris: periódico bi-mensal dedicado ao sexo 

feminino (1875-1876), e o Brado Conservador: folha política, moral e noticiosa (1879), os 

jornais são as fontes documentais que me dão suporte para as análises críticas e reflexivas que 

serão abordadas nesse trabalho. 

Por esta razão, a orientação de escrita desta pesquisa se fundamenta na abordagem 

teórico-metodológica da Nova História Cultural, que possibilitou a investigação das 

representações femininas pelos impressos norte-rio-grandenses através de novas 

aproximações e leituras sobre o objeto de estudo.  

Essa abordagem me forneceu recursos para adentrar na história dos sujeitos comuns, 

analisando o cotidiano e suas práticas culturais, embasada no que afirma Chartier (2002) que a 

História Cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o modo como 

em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, 

dada a ler. 

Para apresentar e refletir sobre os discursos que eram propagados nos jornais norte-

rio-grandenses, busquei auxilio de leituras sobre a História da Cultura Escrita, para 

compreender o movimento desses discursos na sociedade do século XIX. 

Entiendo el discurso como la doctrina o ideología que trata de reglamentar y 

sistematizar el funcionamiento de una sociedad. A su vez cada discurso se 

debe a unas pautas de funcionamiento donde están planteadas sus propias 

contenciones y exclusiones, lo que se acepta y lo que se rechaza, las 

personas admitidas y las personas excluidas. Em cuanto fruto de una 

voluntad de normalización, el discurso conlleva a la institución productora o 

a los individuos socialmente autorizados para elaborarlo y aplicarlo, incluso 

imponerlos. Hablo, claro está, del discurso en cuanto espacio y forma de 

poder, esto es, como el conjunto de textos que la clase dominante o las 

personas socialmente autorizadas producen con el objeto de ordenar las 

relaciones y prácticas sociales. (GÓMEZ, 2003, p. 109) 
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Por meio desse estudo, percebo que o perfil da mulher oitocentista é atravessado pelo 

estabelecimento da ordem patriarcal, que se fundamentava com base na religião para construir 

a imagem do que se esperava das mulheres naquela época; dessa forma sua imagem estava 

entrelaçada aos adjetivos de pureza, doçura, moralidade cristã, entre outros, que as 

responsabilizavam por todo equilíbrio social que deveriam permear a sociedade. 

[...] Elas atuam em família, confinadas em casa, ou no que serve de casa. São 

invisíveis. Em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres 

fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de uma cidade tranquila. Sua 

aparição em grupo causa medo. Entre os gregos, é a stasis, a desordem. Sua 

fala em público é indecente. "Que a mulher conserve o silêncio, diz o 

apóstolo Paulo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi 

Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão." 

Elas devem pagar por sua falta num silêncio eterno. (PERROT, 2007, p. 16-

17). 

O lugar da mulher na sociedade brasileira do século XIX, de certo modo, sempre foi 

destinado responsabilidade educativa e moralizante, definição defendida fortemente nos 

meios políticos e sociais, com base em definições pré-estabelecidas para determinar os papéis 

sexuais, que desde a infância ensinava a mulher a ser mãe e esposa, sua educação se limitava 

às práticas domésticas como cozinhar, bordar e costurar; a sociedade vigente as classificavam 

como mulheres frágeis e de pouca inteligência, como afirma Perrot (2007) os discursos e 

imagens cobrem as mulheres com uma vasta e espessa capa, e há dificuldade em alcança-las 

para que assim possamos quebrar o silêncio e os estereótipos que as envolvem. 

A vida feminina nesse período foi bastante controlada por aparelhos sociais 

dominantes como Igreja, Estado e Família, laços que atravessavam a vida das mulheres e que 

determinavam condutas, através de doutrinações impostas, como casamento religioso, 

batismo ou confissões de pecados. 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, politicas) que tendem a 

impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 

um projecto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. (CHARTIER, 2002, p. 17) 

Compreende-se que dessa forma existe a dicotomia entre os sexos, onde há 

hierarquização de poder, em que o grupo social masculino se impõe sobre o feminino, 

determinando normas e condutas, com características bem definidas, como nos diz Perrot 

(2017) sobre o discurso naturalista, que insiste na existência de duas “espécies” com 

qualidade e aptidões particulares; concedendo ao homem as capacidades de decisão, 
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racionalidade e inteligência; já as definições femininas se limitavam a sensibilidade e 

moralidade, com ações voltadas para o benefício masculino. 

Havia um certo consenso acerca do que era apropriado a meninas e meninos. 

Aos meninos impunha-se uma educação voltada para o “desenvolvimento de 

uma postura viril e poderosa, aliada a uma instrução, civil ou militar, que lhe 

permitisse adquirir conhecimentos amplos e variados, garantindo-lhe o 

desenvolvimento pleno da capacidade intelectual” (Mauad, 2000, p.155). A 

instrução das meninas valorizava as habilidades manuais e os dotes sociais, 

porém, no currículo das escolas que as aceitavam, constava desde 1870, um 

conjunto de disciplinas como língua nacional, francesa e inglesa, aritmética, 

história antiga e moderna, mitologia, além das “obras de agulha de todas as 

qualidades. (VASCONCELOS, 2002, p. 01)  

Em meados do século XIX, em meio a avanços como industrialização e urbanização 

é que a ideia de civilização adentra o espaço brasileiro e coloca a mulher como responsável 

por este processo, a mulher que já tinha a função de educar os filhos, agora também teria a 

responsabilidade de educar a sociedade. 

A formação da mulher estava embasada em um modelo idealizado de filha, 

mãe, esposa, moralmente digna, com condições intelectuais para contribuir 

de modo efetivo na ordenação social, a partir do cuidado em principios de 

liberdade, individualismo, ordem e superação. Além das disciplinas 

notadamente escolares, os preceitos morais e cristãos, as prendas domésticas, 

as linguas valorizavam o papel do sexo feminino na familia e na sociedade. 

(PINHEIRO, 2009, p. 56) 

Esse momento demarca as movimentações femininas pela instrução das primeiras 

letras, apesar de como Almeida (1998) define que o fim último da educação era preparar a 

mulher para atuar no espaço doméstico e incumbir-se do cuidado com o marido e os filhos, 

não se cogitando que pudesse desempenhar uma profissão assalariada. 

A escola é o primeiro meio que elas encontram para atuarem no espaço público, 

deste modo, civilizando toda a sociedade, com ensinamentos de amor à pátria, a honra e 

bravura, sem esquecer, claramente, da educação doméstica, que era especificamente ofertada 

para as meninas, mas que mesmo assim ainda oportuniza outra articulação de poder social. 

A relação entre o cuidado materno, educação e trabalho no final do século 

XIX, faz com que o gênero feminino passe a ser a refrência na função de 

educar a sociedade dentro e fora do lar. O trabalho escolar da professora é 

motor de prosperidade na sociedade; o trabalho domestico feminino é motor 

de prosperidade na familia. Moralidade é seu discurso. Virtude a sua meta. 

No jogo das representações do ser mulher, os discursos de parlamentares, 

médicos, clérigos, legisladores não apenas espelharam as mulheres, mas as 

produziram: mãe-esposa e professora. (PINHEIRO, 2009, p. 174) 
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A mulher que seguia à risca todos os estereótipos estabelecidos para o sexo feminino, 

era considerada uma mulher de boa conduta que respeitava e zelava pela harmonia familiar e 

de sua sociedade. 

Se na primeira metade do século XIX a mulher quase não saia de casa, a não 

ser para ir á missa; se sua existência transcorria, quase sempre, na casa 

paterna e por extensão na casa do marido, gradativamente esses costumes 

modificavam-se na segunda metade do século XIX. (MORAIS, 1996, p. 85) 

A partir de movimentações a favor de maior instrução feminina, durante o século 

XIX, é que algumas mulheres tiveram acesso à literatura e práticas pedagógicas, defenderam 

seu trabalho contra intervenções externas e aos poucos começaram a ingressar nos espaços 

públicos fora do âmbito escolar, como por exemplo: os jornais e revistas, mesmo que de forma 

sutil, ainda conseguiram ser grandes aliados na propagação de ideais e condutas.  

 

2- Possíveis olhares acerca da educação feminina nos impressos norte-rio-grandenses  

A partir da breve discussão metodológica sobre as concepções educacionais que 

permearam o século XIX, percebemos em qual contexto social e político a mulher oitocentista 

estava inserida. A imprensa surge nesse período como uma articuladora na configuração e 

regulamentação da vida social das pessoas, estimulando um novo espaço para o debate 

público. 

La atención a las prácticas y, en el orden de los textos, a los dispositivos 

discursivos y materiales que constituyen el aparato formal de la enunciación, 

no se puede entender sin tener en cuenta su vinculación con el concepto de 

representación, tomada en su doble sentido, su doble función: hacer presente 

una ausencia, representar algo; y exhibir su propia presencia como imagen, 

es decir, presentarse representando algo, que se constituye como tal en la 

medida que existe un sujeto que mira (o que lee). (GÓMEZ, 2003, p. 112). 

Observo, através desse veículo de informação e ideias a propagação da determinação 

do papel feminino, que também é determinado por vários meios; seja pela Religião ou pelo 

Estado, as instituições se unem para legitimar e fortalecer o imaginário da época que 

determinava em qual espaço a mulher deveria estar, ofertando assim apenas a esfera privada, 

no lar. Como afirma Telles (2004) o contato com a imprensa era uma forma das mulheres 

ultrapassarem as barreiras que separavam o espaço público do privado inserindo-as, assim, 

mesmo que de forma indireta, nos espaços públicos e seus embates. 

Nesse campo de imposições sobre a conduta feminina, podemos notar nos impressos 

do século XIX, através de seu êxito que se deu pelo aperfeiçoamento das técnicas de 
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tipografia, diminuição de custos e aumento das tiragens, razão essa que acabou por estimular 

e incentivar a instrução também foi meio em que se pode notar o tipo de representação que se 

pretendia estabelecer para “harmonia” social que se esperava pela época.  

A circulação de textos através da imprensa, possibilitava uma comunicação 

mais rápida com os leitores/leitoras do século XIX e por um custo inferior ao 

livro. Considerando o tempo de fabricação de um livro, o tempo de construção 

do texto pelo escritor, e a busca pela publicação, tudo isso demandava bastante 

tempo. E o jornal, pela sua própria natureza, veiculava a informação 

instantânea e devoradora transformando-se no principal espaço praticado pelos 

escritores em busca de leitores e principalmente das leitoras. (MORAIS, 1996, 

p.79) 

Neste sentido, uso as imagens dos impressos para possibilitar a reflexão, pois como 

afirma Molina (2015) a imagem nem sempre pode ser imediatamente compreendida, os 

exercícios de escrita complementam o processo de entendimento. Seguindo essa 

contextualização se faz necessário identificar em sua imagem o discurso que esses periódicos 

propagavam. 

Analisando o jornal Brado Conservador: folha política, moral e noticiosa, de 

Assú/RN em 1879, identifico o discurso moralizante que retratava sobre o perfil feminino que 

se esperava moldar para que se adequassem aos pré-requisitos formulados pela sociedade 

vigente. 

Figura 1: Texto intitulado “A mulher” no jornal Brado Conservador 

 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital 
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É de certo modo, muito explícito os arquétipos impostos pelo texto, enaltecendo e 

associando a figura da mulher à pureza, ao lar, ao lugar de esposa e mãe, adjetivos que 

compõe a cena do imaginário da sociedade do século XIX, atribuindo conceitos de pureza, 

delicadeza e moralidade cristã ao sexo feminino, e assim as responsabilizando-as por toda 

doçura e bondade que deveriam permear a vida cotidiana. 

O jornal Brado Conservador, em 1881, em sua edição 096, faz analogia entre 

mulheres e flores, colocando-as como desejo dos poetas e dos romancistas, enfatiza que “a 

cultura da mulher é a educação e o perfume o seu talento” e que o bom cultivo dessas rosas, 

depende das mãos do seu jardineiro, atribuindo essa função ao pai. 

No ano de 1881, há um registro no jornal assinado por nome feminino de Felisbella 

N. da G. Machado, intitulado como “A emancipação feminina”, o texto se apresenta como 

uma crítica à emancipação da mulher, talvez, com intuito de barrar uma possível liberdade 

feminina vista como oposta ao ideário de conduta feminina da época que se pautava na 

consolidação da moral e bons costumes, que limitava o sexo feminino ao espaço privado. 

O texto afirma que já havia mulheres “livres”, mas que essas estão à margem da 

sociedade, pois não existe homem que as queiram, e pela determinação da época uma mulher 

bem vista socialmente deveria ficar à sombra de um homem, primeiro seu pai e depois, que 

conseguisse arrumar um casamento, do seu marido. 

Para corroborar o que fica dito, basta mostrar que nos paizes que se dizem 

mais civilizados, como a França e os Estados Unidos, em que a mulher gosta 

de mais liberdade do que aos outros paizes, a sua corrupção lavra de um 

modo repugnante e se exerce franca e torpente. 

A França, tão adiantada na senda do progresso, podemos ainda stigmatiza-la 

com as palavras de Napoleão I: Tem-se falta de mães. Querendo dizer que 

não tem mães virtuosas. (BRADO CONSERVADOR, RN, 1879, Ed. 103). 

Mais uma vez traz à tona discurso que permeava a sociedade oitocentista, 

transformando a figura da mulher em função maternal, entrelaçando nos caminhos femininos 

a responsabilidade social de educar a sociedade. 

Era fundamental configurar a imagem feminina apenas no âmbito familiar, que sua 

vida fosse dedicada ao lar, aos seus filhos e seu marido, para que somente assim sua liberdade 

fosse consentida no estado de mãe de família, e esse seria o único caminho para salvar a 

sociedade da corrupção dos costumes. 

A mulher deve amar e obdecer seu marido, seu mais fiel amigo e seu natural 

protector. Eloquentes a este respeito são as palavras da Sagrada Escriptura 

quando diz: deixa a casa dos teus pais e segue a de teu marido. E de Homero, 
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que deixa falar uma mulher a seguinte linguagem ao marido: tu meu irmão, 

meu pai, minha mãe. 

Essas expressões, de rara enloquencia, denontam a proteção a que a mulher 

tem direito de seu marido e a obdiencia que nos lhe devemos. (Brado 

Conservador, 1879, Ed. 103). 

Para fundamentar sua percepção sobre o gênero feminino, além da religião, o texto 

ainda afirma que é comprovado cientificamente que a mulher, pela estrutura de seus órgãos e 

as especiais funções que são dotadas, nunca poderá competir com um homem para ter os 

mesmos direitos. 

No mesmo período se pode notar outros discursos nos periódicos, apesar do 

conservadorismo que permeava o século XIX, o jornal O Íris: periódico bi-mensal dedicado 

ao sexo feminino, de Natal/RN, em 1875, faz movimento contrário do que se espera pela 

época, apresentando outra visão do que era criado em torno da figura feminina, reafirmando a 

necessidade de instrução para as mulheres, para que assim pudessem adentrar ao espaço 

público através do mundo das letras. 

Figura 2: Capa do jornal O Íris: periódico bi-mensal dedicado ao sexo feminino 

 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital 

 

Diante da Figura 2 se pode notar a organização da página inicial, o tipo de letra que 

configura o título e as informações prévias sobre data e local do jornal, me atento também 

para frase que permanece logo abaixo do título “O gênio não tem sexo” 

Nobilitar hoje a mulher é o grande ponto convergente das disputas sociaes e 

será a grande obra que erguerá muito alto a humanidade. 

A sociedade precisa da mulher, e precisa muito, sem ella não pode existir, e 

sem que lhes restitua todos os seus direitos não pode conquistar a terra 

almejada. 

É um axioma, que o homem estupido é o que mais rebaixa a mulher e tenta 

roubar-lhe todos os direitos; quando pois esta camada da sociedade que 
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tacteia nas trevas da estupidez tiver minguado consideravelmente a mulher 

será mais bem julgada. 

Eduque-se bem a sociedade e a mulher subirá ao seu throno e empunhará o 

seu aspectro tão vilmente usurpado.  (O ÍRIS, RN, 1875, ed. 07). 

 

Em suas páginas encontro texto de autoria feminina, na sessão literária, há um conto 

intitulado “As duas amigas, Flora e Adelina”, assinado por D. Joanna Augusta M. de 

Vasconcelos, e D. Maria Candida Maciel de Vasconcelos, textos que abordam sobre o 

cotidiano feminino, mostrando assim o lado de entretimento do jornal. 

No ano de 1876, o jornal retrata sobre o atraso que o Rio Grande do Norte se 

encontra, faz crítica sobre a falta de educação, e diz que apesar do jornal ser um meio de 

avanço para a sociedade, através de circulação de ideias, ele ainda não pode se responsabilizar 

pela consolidação do seu progresso. 

Apesar do país estar, na época, com uma alta taxa de analfabetismo, as mulheres, por 

um longo período, eram excluídas do espaço educacional, e resguardadas ao espaço do lar e 

seus afazeres domésticos. Mesmo diante de tantos impedimentos, o país contou com a 

produção de periódicos, como no caso citado, O Íris, para que a circulação de ideias sobre a 

instrução feminina fosse disseminada na sociedade. 

Os acontecimentos politicos e sociais ocorridos em todo o país tomavam 

fôlego e se propagam principalemente através dos jornais, um instrumento 

de divulgação de ideias escritas que faziam emergir a necessidade de um 

público apto na habilidade da leitura. “O grande veículo do espírito moderno 

era o próprio jornal, esse ‘novo animal’ que se fortalecia no século XIX, 

contribuindo fartamente para a consolidação da sociedade letrada” 

(MORAIS, 2002, p. 45). O jornal exaltava e estimulava a habilidade da 

leitura. Assim a imprensa, por sua própria forma escrita, incitava a se criar a 

necessidade de instrução escolar, do aprender a ler e escrever [...] 

(PINHEIRO, 2009) 

O jornal percebia que a mulher também deveria fazer parte dos avanços sociais, que 

a partir de sua emancipação, ela poderiam contribuir de forma atuante para o progresso.  

Os discursos sobre a instrução feminina começam a ganhar força e a se 

movimentarem atraves dos impresos no ano de 1876, ainda muito timidamente, comparado 

com o grande e vasto campo que é a imprensa norte-rio-grandense, mas é o inicio do processo 

que é repleto de avanços e retrocessos para a educação feminina. 

Pelo estudo desses dois periodicos, posso notar como os discursos e representações 

sobre mulheres e homens eram disseminados na sociedade oitocentista, de como esses jornais 

influênciavam na conduta feminina da época, e que apesar do coservadorismo, ainda assim 

havia registros destintos do que se esperava para século XIX. 
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3- Considerações finais 

O estudo sobre os periódicos norte-rio-grandenses, O Íris: periódico bi-mensal 

dedicado ao sexo feminino (1875-1876), e o Brado Conservador: folha política, moral e 

noticiosa (1879), me possibilitou a oportunidade de identificar as construções representativas 

sobre as condutas femininas, compreendendo as inúmeras fases que constituíram 

historicamente o desenvolvimento de sua formação, não apenas pelo âmbito escolar, mas sim, 

no espaço social. 

O diálogo entre os impressos foram mediados através de reflexões e críticas para que 

assim apresentassem um olhar sensível que inclui o ponto de vista de sujeitos no 

espaço/tempo em questão e compreenda um passado, que para esses sujeitos, era o presente, e 

assim relacionando-os com os contextos que eles se inserem. Almeida (1998) afirma que esse 

fato nos viabiliza a captar códigos verbais e a expressão das mentalidades e de como elas se 

construíram no cotidiano de suas existências. 

Nessa perspectiva, pude observar os caminhos dos processos de transições que essas 

mulheres trilharam, do espaço doméstico para o público, e assim conseguir compreender os 

arquétipos que se entrelaçam através do tempo e de como podemos (re)significa-los. 

Identificando e refletindo sobre quais discursos se estabeleciam perante a vida das mulheres, 

quem os produziam e porque o produziam dessa maneira. Discursos que ecoavam aos quatro 

quantos do estado, que chegavam as regiões mais afastadas da capital, como no caso da 

cidade de Assú. 

No campo da História da Educação, essa pesquisa vem para contribuir na intenção de 

ampliar o campo de visão sobre as representações da educação feminina, saindo da visão 

institucionalizada e abrindo caminhos para novos lugares, como no caso desse trabalho, o 

jornal. 
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