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Acesso à leitura, à escrita e ao 
trabalho. Essas foram algumas 
das lutas históricas das mulheres, 
para que alcançassem hoje o 
direito de exercer seus papéis na 
comunicação e em tantas outras 
áreas. Um caminho que mostra 
resistência e ousadia.

Em meados do século XIX a 
luta pelo espaço das mulheres na 
comunicação se iniciava, mas as 
mulheres apenas podiam escrever 
matérias que não interessavam aos 
homens, como moda, “assuntos 
domésticos” e fofoca. 

História das mulheres 
na comunicação
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Em 1868, Amelia Blommer e Elizabeth 
Staton, lançam nos Estados Unidos, o 
primeiro jornal de ideologia explicitamente 
feminista, o “The Revolution”. Bloomer e 
Staton foram bombardeadas de críticas. 
Diziam que elas deviam dar mais atenção 
aos seus afazeres domésticos, ao invés 
de se meterem nos interesses públicos. 

Victoria Earle Matthews, foi outro 
grande nome do jornalismo ativista 
feminino. Nascida em meio à escravidão, 
ela escreveu matérias conhecidas por 
buscar ajudar meninas e meninos negros 
a colocarem suas angústias da escravidão 
em produtos artísticos.

Victoria foi exemplo para a inserção 
das mulheres negras na comunicação, 
que ganhou força com a Fundação da 
Frente Negra Brasileira e seu jornal 
informativo “A Voz da Raça”, mesmo 
que de maneira simbólica.

No período das guerras mundiais, a 
presença feminina na imprensa passou 
a ser mais numerosa. Novos cargos vão 
surgindo e as mulheres conquistam mais 
espaços no mercado de trabalho.



MULHERES NA COMUNICAÇÃO 
NO BRASIL (girl power 

communication br)
A primeira mulher a entrar 

oficialmente na comunicação 

feminina brasileira foi Narcisa 

Amália de Campos. Segundo a 

Associação Brasileira de Jor-

nalismo Investigativo Abraji, 

ela nasceu no norte do Rio de 

Janeiro, em 1856, e foi a primei-

ra mulher no Brasil a se tornar 

jornalista.

E na ditadura
Na luta contra a ditadura, as mulhe-

res comunicadoras atuaram em todos 
os aspectos. Foram atrás de publica-
ções em jornais ilegais de partidos e 
exiladas durante a luta armada nas ci-
dades e a guerrilha no campo. 

É o caso do início do jornal “Brasil 
Mulher”, criado por Therezinha Zerbi-
ni. De acordo com sua descrição do pro-
jeto Resistir é Necessário: “Houve uma 
rara oportunidade de iniciar um traba-
lho político sólido e consistente. Este 
é o Ano Internacional da Mulher orga-
nizado pelas Nações Unidas. Seu es-
tandarte: Igualdade, desenvolvimento 
e paz. Levantamos bem alto a bandeira 
da anistia como a bandeira da paz e dos 
direitos humanos”.
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Desigualdade sexista
na comunicação

A comunicação tem contribuído para 
a conquista do feminismo, não apenas 
por aumentar a visibilidade de suas 
causas, mas também por se tornar um 
veículo para o debate de acordes. 

Um exemplo é a pioneira Francisca 
Senhorinha da Motta Diniz, que fun-
dou o semanário “O Sexo Feminino” em 
1873. Além de trazer temas literários, o 
jornal também apresentou aos leitores 
a evolução das mulheres estrangeiras e 
o voto feminino. No século seguinte, em 
1934, um mês após a conquista do direi-
to ao voto, a paulista Jenny Pimentel de 
Borba criou a revista “Walkyrias”. 

No brasil:
Nos dias atuais a movimentação das-

mulheres nos meios de comunicação 
começou em meados dos anos 2000, 
quando as denúncias sobre o caráter 
sexista da mídia nacional começaram 
a ganhar maior relevância e destaque 
na agenda feminista.

Uma das mulheres que vem inovan-
do e diversificando no mundo digital é 
a empresária Luiza Trajano, que fez o 
Magazine Luiza virar referência sob a 
sua direção, com cases incríveis de co-
municação e marketing.

Outro ícone dentro do nosso segmen-
to é Daniela Cachich, vice-presidente de 
marketing da PepsiCo Foods Brasil desde 
novembro de 2016 e eleita uma das mulhe-
res mais poderosas do Brasil pela Forbes 
em 2020. É ela que tem liderado campa-
nhas importantes como o lançamento do 
Doritos Rainbow, que, além de promover 
a reflexão sobre diversidade e inclusão, 
também investe na formação de comuni-
dades LGBTQ + por meio de parcerias com 
projetos e ONGs de todo o Brasil.
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HENDRYO
Nota
Precisa  desses dois pontos?



 Influenciadora e mentora da 
Rede Mulher Empreendedora, 

bem como por trabalhar 
questões de liderança 

feminina, inclusiva e 
um marketing mais 
humanizado.

Suzel Figueiredo, Fundadora e Presidente da Ideafix,  
instituto especializado em pesquisas corporativas e con-
sultoria, com foco em comunicação e relacionamento.

Dilma Campos, atualmente, é CEO da Outra Praia, 
uma agência de Live Marketing que oferece ideias 
inovadoras, projetos criativos e olhar estratégico para 
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