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Orgulhosas por trabalhar: o trabalho feminino como   

forma de prescrição social no Jornal das Famílias 

Daniela Magalhães da Silveira 

 

O Jornal das Famílias foi um periódico de moda e literatura, publicado entre janeiro de 

1863 e dezembro de 1878. Sua criação encontrava-se articulada aos supostos interesses 

femininos, à preocupação com a   

divulgação de lições de bom comportamento, à indicação da obediência aos pais, à 

religião e, em alguns momentos, à busca por um ofício. Este   

último deveria servir para que as mocinhas não ficassem desamparadas, caso viessem a 

perder a proteção masculina de seus pais e/ou maridos. Tornava-se   

útil também para ocupar o tempo ocioso e não permitir que as mulheres 

se preocupassem apenas em gastar o dinheiro de seus maridos e se tornassem   

vaidosas. Um ponto importante que precisa ser considerado refere-se ao fato de o 

próprio periódico oferecer indicações sobre economia doméstica e a transformação das 

leitoras em futuras costureiras que poderiam ajudar nas   

despesas da casa, tanto com o dinheiro faturado com o desenvolvimento do ofício, como 

também quando economizavam a renda familiar, cosendo as suas   

próprias roupas e das suas famílias. Esta comunicação tem como objetivo central 

acompanhar as indicações oferecidas por esse periódico a respeito   

de quais seriam os ofícios mais indicados para as mulheres brasileiras. E também as 

razões para que essas mulheres adentrassem o mundo do trabalho   

até aquele momento restrito aos homens. Esse exercício nos ajudará a compreender 

melhor a abertura de alguns ofícios especialmente para as mulheres, bem como as 

motivações delas para aderir a essa nova postura. 

 

Trabalhadores e relações raciais na historiografia e   

nas ciências sociais brasileiras dos anos 30 e 40. 

Sarah Calvi Amaral Silva 



 

A configuração do campo de estudos africanos e de relações raciais no Brasil perpassou 

diversos aspectos, sendo suas diretrizes teóricas, institucionais e disciplinares 

delimitadas por parte da elite intelectual   

envolvida duplamente na transformação da cena política e das letras nacionais. No 

momento em que as teorias raciais passaram a ser questionadas,através da recepção de 

conceitos subversivos à noção biológica de   

raça, a pauta política de setores do poder governamental era voltada para a valorização 

da mão de obra do país. O progresso da nação fazia-se   

necessário, fato que não poderia ser pensado dentro de quadros interpretativos que 

pressupunham a inferioridade racial das gentes de um país negro e mestiço. 

  Por meio de redes de relações sociais domésticas e transnacionais, as discussões 

referentes às culturas negras e às relações de raça   

circularam entre autores alocados em diferentes espaços de produção do conhecimento e 

posições profissionais mais ou menos atreladas ao aparelho   

burocrático estatal. Tal dinâmica contribuiu para a emergência de teses variadas sobre a 

formação do Brasil, calcadas em pressupostos que ajudaram   

a definir os perfis raciais de trabalhadores ditos ideais, num contexto de disputas, entre a 

intelectualidade, por lugares de enunciação “científica” e por protagonismos políticos 

regionalizados.O objetivo desta comunicação é discutir a circulação de abordagens que   

possibilitaram a elaboração de escritos sobre a formação histórica e social do Brasil. O 

enfoque da discussão recai sobre a construção de perfis racializados de trabalhadores 

escravos, livres e imigrantes,   

empreendida em situações específicas nas quais se reuniram autores participantes do 

emergente campo de estudos africanos e de relações   

raciais: o II Congresso Afro-Brasileiro de Salvador (1937) em diálogo com o III 

Congresso Sul-Rio-Grandense de História e Geografia do IHGRS (1940).   

Para perceber esta circulação, foram utilizadas correspondências pessoais, anais dos 

congressos em questão e fontes bibliográficas. 

 

 

Quando a taça de gratidão transborda: da   

dependência ao trabalho feminino na literatura de Machado de Assis. 



Daniele Maria Megid 

 

Em sua obra ficcional, Machado de Assis construiu uma série de personagens femininas 

que engendram sua crítica social construída acerca do Rio de   

Janeiro da segunda metade do século XIX. No entanto, com frequência a crítica atual 

analisa essas mulheres ficcionais como estando relegadas ao   

âmbito doméstico e à submissão a figuras masculinas. Para ampliar essa chave de leitura 

é possível buscar na imprensa, onde o literato publicou   

boa parte de seus escritos, exemplos de alternativas que estavam disponíveis às 

mulheres daquele momento. É o que ocorre com o estudo do romance   

machadiano Iaiá Garcia no jornal em que o texto literário foi publicado pela primeira 

vez, O Cruzeiro. Durante os dois meses de publicação de Iaiá   

Garcia em folhetim (de 01 de janeiro a 02 de março de 1878), o periódico trouxe a 

público exemplos de mulheres que se inseriam no mundo do trabalho.   

O campo privilegiado para a atuação feminina era a área da educação.   

Enquanto essas notícias ocupavam o corpo do jornal, no rodapé surgia Estela, 

protagonista de Iaiá Garcia, que ao longo de sua trajetória   

empreendeu esforços para escapar às redes de dependência que a envolviam. Ao final 

do romance ela atinge seu objetivo indo trabalhar em uma escola de   

meninas. As relações entre as mulheres reais noticiadas pelo periódico e a  mulher de 

jornal criada por Machado de Assis certamente eram percebidas pelos   

leitores e leitoras que se identificassem com aquela situação. Essa  comunicação procura 

mostrar ao leitor atual tal relação, trabalho que   

permite tanto ampliar as interpretações a respeito das personagens femininas 

machadianas, quanto compreender melhor as estratégias encontradas pelas mulheres 

brasileiras em fins do século XIX para, por meio de uma   

profissão, conquistar sua independência. 

 

“Nascem as rosas entre os espinhos”: a   

participação feminina no movimento operário no Brasil e na Argentina. 

Raquel Paz dos Santos 



Nosso estudo pauta-se análise da “mulher” a partir de sua inserção no mercado de 

trabalho industrial e, por conseguinte, no movimento operário. A   

discussão desta temática, ainda hoje, encontra pouco espaço em nossa historiografia, 

sendo assim buscamos trazer novas reflexões que possibilitem uma maior compreensão 

da participação feminina, em suas especificidades,   

nas manifestações trabalhistas na Argentina e no Brasil desde ao início do século XX 

até os anos 40. 

Para Karl Marx, o seu emprego proporcionou uma forma de obtenção de “mais-valia, 

pelos menores salários pagos as operárias e também se constituía como parte do 

exército industrial de reserva”.  

Assim, a introdução da mulher na produção social estimulou a competição entre 

os trabalhadores, favorecendo a exploração capitalista, contudo, isto possibilitou ao 

sexo feminino pleitear uma igualdade nas relações sociais. 

Dessa forma, muitas foram as vozes femininas que em assembléias, comícios ou jornais 

que incitaram as trabalhadoras se unirem contra a exploração de   

seus patrões, mesmo com as fortes barreiras impostas pelas lideranças sindicais. Como 

exemplifica um dos manifestos escritos pelas costureiras: “Devemos demonstrar enfim, 

que somos capazes de exigir o que nos pertence;   

se todas forem solidárias, se todas nos acompanharem nesta luta, se nos derem ouvidos, 

nós começaremos a desmascarar a estupidez dos patrões sanguessugas trabalho de 8 

horas desde 1856; e nós que somos do sexo fraco, temos que trabalhar até 16 horas! O 

dobro das trabalhadas deles, que são do sexo forte!” (A Terra Livre, 19/07/1906). 

Singularmente na Argentina, desde   

as primeiras décadas da industrialização, as mulheres são personagens  assíduas e 

atuantes nas manifestações trabalhistas. Segundo Juan B. Massé   

(1985), “En Santa Fé, las mujeres que entran por ese  camino son francamente 

anarquistas, y ananquistas exaltadas, algunas de ellas  se hacen   

notar por sus faculdades oratorias”. Assim, participação feminina foi muito 

significativa, apesar dos condicionamentos sociais. 

 

 


