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Introdução / Objetivo
Analisar o discurso do Jornal Pioneiro sobre o Dia
Internacional da Mulher, no período de 1992 a 1996,
a fim de identificar de que forma esse impresso tem
contribuído, ou não, para a reprodução e
naturalização de relações desiguais entre os sexos.
Metodologia
Para análise das fontes utilizou-se a Análise Crítica do
Discurso (ACD) mais especificamente no trabalho
desenvolvido por Norman Fairclough. Segundo
Fairclough (2001), o discurso é uma prática social de
ação sobre o mundo, de representação e de
construção de significados. O discurso para o autor
mantém uma relação dialética com as estruturas
sociais, pois tanto é moldado por essas como é um
dos fatores constituintes de todas as dimensões
dessas estruturas, pois constrói e reproduz
identidades sociais, relações sociais e sistemas de
crenças e conhecimento.
Resultados e Discussão
Foram analisadas 7 edições, nas quais se percebe
que no discurso do Jornal Pioneiro a inserção de
mulheres no mercado de trabalho é assunto
recorrente, muitas vezes vincula-se a isso uma ideia
de espaço já conquistado e, portanto essa seria
“equivocadamente transformada na bandeira
prioritária desta luta emancipatória” (Jornal
Pioneiro, 8 de março de 1994, página 6). Embora
em algumas publicações o discurso do jornal
reconheça a persistência de algumas desigualdades
entre os sexos no mundo do trabalho acaba por
naturalizar a dupla jornada de trabalho das
mulheres, através de exemplos “positivos” de
mulheres que conciliam atividades domésticas com
o trabalho fora do lar. Ao recorrer a um desses
exemplos, o jornal afirma: “Não há necessidade de
provar nada. Não é preciso queimar sutiãs em praça
pública, comprar discussões infrutíferas sobre
independência financeira ou virgindade.” (Jornal
Pioneiro, 8 de março de 1996, página 15)

Conclusões
É inegável que desdobramentos econômicos, políticos e
sociais, durante as décadas de 1980 e 1990, levaram a
uma crescente inserção da mulher no mercado de
trabalho e a garantia constitucional de direitos iguais
entre os sexos. Entretanto, o período analisado guarda
relevantes contradições no acesso a esses direitos pelas
mulheres, como por exemplo, a desigualdade salarial,
informalidade e postos de trabalho precários,
desemprego e a própria sobrecarga das mulheres pela
dupla jornada de trabalho. Assim, o discurso do jornal
Pioneiro ao abordar o tema mulheres e mercado de
trabalho, como um “espaço garantido entre barreiras”
(Jornal Pioneiro, 8 de março de 1995, página 5) ou uma
“participação profissional” que “rompe barreiras”
(Jornal Pioneiro, 8 de março de 1996, página 16),
superficialmente sem considerar tais contradições e ao
naturalizar e reforçar a dupla jornada de trabalho
feminina, contribuiu para reproduzir desigualdades
entre os sexos.
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