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Introdução
A pesquisa, em andamento, pretende
identificar e analisar as pautas tratadas na
coluna intitulada “Feminismo”, publicada no
jornal O Paiz (RJ), nos anos finais da década de
1920.

RESULTADOS Parciais
▪ Foram identificadas 80 ocorrências da coluna entre os
meses de outubro de 1927 e agosto de 1930, tal
como se observa no quadro abaixo

ANO
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13
46
20

1930

agosto

1

Somatório

26 meses

80

• As colunas eram publicadas semanalmente na
sexta-feira ou no domingo
• Todas colunas eram assinadas pela Federação
Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) –
associação feminina, com sede no Rio de Janeiro,
ativa desde 1922.
• A consulta do material foi realizada de forma on-line na
Hemeroteca Digital Brasileira – www.memoria.bn.br
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Objetivo:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo mor da pesquisa é identificar, através
das pautas tratadas pela coluna, qual era o
feminismo representado/apresentado no
período por esse periódico.

A partir da analise parcial do material passei a trabalhar na
hipótese de como essa coluna evidenciava uma
participação política da FBPF (entendendo a participação
política como uma ação que perpassa o ato de votar).
Busco, assim compreender, nessa pesquisa, uma parte da
história das mulheres e, em especial, da FBPF, suas pautas,
sua participação na vida pública por suas próprias
representações já que se trata de uma coluna assinada
pelas associadas da FBPF.

Metodologia

Para dar conta de tal objetivo a pesquisa foi
dividida em três etapas:
1. o levantamento dos dados
2. Tabulação e análise parcial
3. Análise de Conteúdo
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