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RESUMO: A presente pesquisa pretende analisar a abordagem dos assuntos ditos 

“femininos” através de colunas que buscam contemplar o público feminino. Utilizamos 

o Jornal Unitário das décadas de 50 e 60 do século XX. Inicialmente, a coluna 

pesquisada chama-se Momento Feminino e sua publicação ocorre semanalmente em 

uma página completa do jornal. Já na década de 60, essa coluna desaparece dando lugar 

a coluna de formato menor e intitulada Da Mulher. A ligação entre as colunas além dos 

assuntos abordados está na professora e colunista social Geraldina Amaral que assina a 

grande maioria das publicações. Não procuramos nessas publicações encontrar sinais de 

revolta e rebeldia contra a sociedade e as ordens estabelecidas. Compreendemos que em 

um momento em que as mulheres lutam pela conquista de direitos civis, o ato de 

escrever sobre e para mulheres em um jornal já configura mudanças nos espaços de 

sociabilidade de Fortaleza nos anos 50 e 60. A atuação de mulheres nas redações de 

jornais demonstra a ampliação da participação feminina na esfera pública, 

ambicionando papéis além daqueles consagrados como mães-esposas-donas-de-casa. 

Receitas, moda, dicas de beleza e cuidados com os filhos divide espaço com temáticas 

sobre trabalho e direitos. Nesses escritos podemos observar uma autonomia feminina 

em escrever sobre si e sobre os assuntos que considera relevante. Podemos considerar 

que essa escrita colabora para a construção de uma identidade feminina que se pretende 

moderna? Também será possível enxergar a representação ideal de mulher para aquele 

período e local? Como leituras iniciais estamos dialogando com historiadoras que 

trabalham com a categoria Gênero e/ou pesquisam temáticas como educação e imprensa 

feminina.   

 


