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RESUMO 
 
A decoração de interiores é considerada como atividade feminina devido a 
processos históricos de continuidade à noção de mulheres enquanto pertencentes 
aos ambientes privados e domésticos. Mesmo com a incorporação dos conceitos 
do design ao longo do tempo, o seu exercício ainda é visto como feminino. Neste 
trabalho investiga-se os processos que historicamente levaram a decoração para 
este lugar a partir da análise de artigos que tratam sobre decoração nas revistas 
femininas brasileiras entre 1920 e 1930, com o objetivo de demonstrar as relações 
entre decoração e gênero. Apoia-se na perspectiva foucaultiana que considera 
importante analisar o passado para entender o presente, portanto o lócus da casa 
burguesa do início do século no Brasil se apresenta como pertinente para observar 
tanto a decoração enquanto tema relevante para a sociedade em plena 
modernização, quanto o papel da mulher dentro da casa. A partir da categorização 
que define as artes decorativas como artes menores, estuda-se como esta 
nomenclatura contribuiu para o estigma da decoração como inferior. Pensa-se estas 
relações não só através dos fundamentos teóricos das artes, mas também através 
dos estudos de gênero e a história da construção do próprio sujeito mulher no 
período estudado, na tentativa de desnaturalizar os assuntos entendidos como 
intrínsecos às mulheres. Esta é uma discussão urgente, uma vez que a 
naturalização da decoração enquanto lugar de mulher aparece frequentemente 
como questão dada e imutável contando com poucos trabalhos na área do design. 
Aporta-se no uso de procedimentos metodológicos da História, tendo as revistas 
como fontes documentais desta pesquisa. Para análise do seu conteúdo aplicou-se 
o método da análise de conteúdo proposto por Laurence Bardin (2016), em três 
artigos específicos da Revista Feminina (1914-1936). Como conclusão, constata-se 
a relação historicamente construída entre decoração e feminilidade, ou seja, a 
materialidade dos interiores domésticos associados à imagem feminina divulgadas 
pelas revistas atuaram como reforçadores de estereótipos de gênero, bem como 
reprodutores dos discursos dominantes, da cultura dominante e permanecem 
refletidos até hoje na sociedade, sendo visível na profissão da decoração. 
 
Palavras-chave: Decoração; Gênero; Revistas Femininas; 1920; Brasil. 
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ABSTRACT 
 
Interior decoration is considered as a feminine activity due to the historical processes 
of continuity to the notion of women belonging to private and domestic environments. 
Even with the incorporation of design concepts over time, its exercise is still seen as 
feminine. In this work we investigate the processes that have historically led the 
decoration to this place from the analysis of articles dealing with decoration in 
Brazilian women's magazines between 1920-1930, with the aim of demonstrating 
the relationship between decoration and gender. It is based on the Foucauldian 
perspective that it is important to analyze the past to understand the present, so the 
locus of the bourgeois house of the beginning of the century in Brazil presents itself 
as pertinent to observe both the decoration as a relevant theme for the society in full 
modernization, role of the woman inside the house. From the categorization of the 
arts that define the decorative arts as minor arts, it is studied how this nomenclature 
contributed to the stigma of decoration as inferior. These relations are thought not 
only through the theoretical foundations of the arts, but also through gender studies 
and the history of the construction of the female subject itself in the period studied, 
in an attempt to denature the subjects understood as intrinsic to women. This is an 
urgent discussion, since the naturalization of decoration as a woman's place often 
appears as a given and immutable issue with few works in the area of design. It 
contributes to the use of methodological procedures in History, the journals as 
documentary sources of this research and to analyze its content was applied the 
method of Content Analysis proposed by Laurence Bardin (2016) in three specific 
articles of the Women Magazine (1914-1936). As a conclusion, the relationship 
historically constructed between decoration and femininity, that is, the materiality of 
the domestic interiors associated with the feminine image published by the 
magazines, have acted as reinforcers of gender stereotypes, as well as reproducers 
of the dominant discourses, of the dominant culture and remain reflected until today 
in the society, being visible in the profession of decoration. 

 
Keywords: Decoration; Genre; Women's Magazines; 1920; Brazil. 
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Ainda que a decoração de interiores tenha incorporado conceitos do Design 

e se profissionalizado ao longo do tempo, o Design de interiores1 ainda é visto com 

preconceitos e juízos de valor negativos. 

O pensamento de que decoração é mero acessório à arquitetura permeia o 

senso comum. Junto a ele está a crença de que as mulheres têm habilidades inatas 

para desenvolver esta função, supostamente, com mais êxito que os homens. Estas 

proposições quando amalgamadas apontam para a inferiorização do exercício da 

decoração, tal qual a inferiorização histórica da mulher.   

Levando em consideração a narrativa da filósofa Simone de Beauvoir sobre 

os papeis sociais esperados para homens e mulheres de formas distintas e 

ancorando-se principalmente nos estudos de gênero2 e na história das mulheres, 

considera-se que a decoração carrega uma construção histórica que a posicionou 

enquanto “lugar feminino" e pode ser estudada a partir desta premissa.  

Ao escolher tratar neste trabalho o conceito de gênero, não o admite 

enquanto noção essencialmente binária, ou seja, não apenas a classificação de 

masculino e feminino de maneira oposta e desassociada, mas adota-o, entre muitas 

razões, o aspecto relacional entre as definições normativas de feminino e 

masculino. Como revela Miller (2010): 

 
Estudos de gênero não devem ser sobre o que homens fazem ou o que 
mulheres fazem, mas sobre a criação de diferenças que, por sua vez, 
produzem condições para a troca e criam, enfim, o que reconhecemos 
como gênero (MILLER, 2010, p. 133).  

 
 

Apesar de ser utilizado enquanto construção social entre homens e mulheres, 

não se desconhece a amplitude do termo gênero também utilizado para entender 

identidade de gênero e sexualidade em suas tantas manifestações e 

aprofundamentos. 

Acata-se as críticas feitas por diversas teóricas feministas e registradas no 

trabalho de Zirbel (2007), em que atentam para o uso do termo gênero em 

pesquisas que o colocam como sinônimo de mulher, sem aprofundar nas relações 

                                                           
1 Brooker e Stone (2014) conceituam o Design de interiores como o conjunto de atividades 

relacionadas ao projeto de interiores e dissociadas da atividade arquitetônica. Pelo menos duas 
outras nomenclaturas são associadas a este exercício: decoração de interiores, arquitetura de 
interiores e design de ambientes. 
2 Estudos de gênero é um campo de pesquisa acadêmica interdisciplinar que procura compreender 

as relações de gênero – feminino, transgeneridade e masculino – na cultura e nas sociedades 
humanas. 
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de poder que estruturam os sistemas de opressão e desigualdade. Para citar 

Cláudia de Lima Costa que admite o gênero como "relacional, mas não o é apenas 

em relação aos homens. É em relação a todos os outros eixos da diferença (...) 

porque uma mulher nunca é só uma mulher, é mulher, negra, lésbica” (COSTA, 

1998 apud ZIRBEL, 2007, p. 161). Desta maneira, concorda-se que as relações de 

gênero, raça e classe estão tão complexamente inter-relacionadas a ponto de não 

poderem ser estudados isoladamente. 

E assume a perspectiva de Souza-Lobo (1989 apud ZIRBEL, 2007) que utiliza 

a definição de gênero como relação de poder, deslocando o foco da procura pelas 

causas da dominação para focar na compreensão dos significados e condições de 

construção das relações de gênero. Este deslocamento revela uma perspectiva 

foucaultiana e atrela os estudos de gênero aos estudos sobre as relações de poder. 

Ou ainda ao estudo das “condições de permanência e mudança das relações 

sociais, com os que tratam das formas de construção de poderes nas sociedades” 

(SOUZA-LOBO, 1989 apud ZIRBEL, 2007, p. 144).  

Neste intento, o conceito de gênero é utilizado para enfatizar o caráter político 

e histórico das definições normativas de feminilidade e masculinidade. As questões 

de gênero têm sido utilizadas como base para a construção de uma hierarquia que 

dá aos homens poder ideológico, político e econômico sobre as mulheres. Assim 

como as questões de raça e classe têm sido utilizadas com o mesmo propósito: o 

de subjugação.  

No desenvolvimento deste trabalho busca-se contextualizar e explicitar os 

marcadores de diferenças de raça, classe e gênero emaranhados em processos 

históricos complexos. 

A inserção dos estudos de gênero em pesquisas na área das artes e mais 

especificamente do design de interiores se faz urgente já que este campo é 

relativamente recente e em constante processo de sistematização de sua teoria e 

história, principalmente no Brasil, e carece de conteúdo sob a perspectiva dos 

estudos culturais. Embora tenha tido algumas contribuições importantes em áreas 

correlatas, a relação entre os estudos de gênero e o design de interiores está longe 

de ser esgotada. 

Como exemplos de obras que tangenciam o tema da decoração e gênero, 

tem-se os livros Gênero e Artefato da historiadora Vania Carvalho (2008), no campo 

da cultura material; O Olhar Decorativo da historiadora da arte Marize Malta (2011), 
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no campo da cultura visual; e a tese de doutorado da arquiteta e professora Anete 

Regis Castro de Araújo (2008) intitulada Espaço privado e relações sociais de 

gênero em Salvador: 1930-1949.  

Como estudo para o mestrado, este tema surgiu como motivação a partir das 

vivências e observações durante a minha graduação do Curso Superior de 

Decoração na Universidade Federal da Bahia. Durante a minha trajetória, 

convivendo com pessoas de diferentes áreas no meio universitário percebia que 

para além do desconhecimento sobre o que se tratava um curso superior em 

Decoração/Design de ambientes, existia também um menosprezo pela profissão de 

uma forma geral. No início pensei se tratar apenas de problemas de entendimento 

por conta da nomenclatura, que eu considerava à época, obsoleta.  

Com o passar do tempo comecei a refletir melhor sobre este assunto e 

formulei as seguintes indagações: por que o curso de Decoração não é valorizado 

em uma sociedade contemporânea que preza cada vez mais pelo conforto e bem-

estar sobretudo nos espaços privados? Por que existe hierarquia de valor sobre o 

curso de Decoração e Arquitetura, se ambos tratam de olhares e escalas diferentes 

para as edificações e conforto dos seres humanos? O curso de decoração não é 

valorizado por se tratar de uma profissão que “cuida de assuntos da casa” mais 

especificamente? 

Quanto mais me perguntava tais questões, mais me sentia instigada a 

estudar a decoração por um viés histórico. Se a capacidade de organização humana 

em pequenas comunidades vem desde a antiga formação social de clãs, a 

organização política refletida dentro das habitações e sua estética deveriam ser alvo 

de interesse geral, e por sua vez, tão valorizada como qualquer outra história sobre 

costumes e cultura material.  

Para entender os motivos da desvalorização da decoração e desinteresse 

geral pelo tema, ao meu ver, parecia ser o caso entender os percursos históricos de 

outros contextos para compreender o que acontece no presente.  

Então outras ideias surgiram à época: a decoração é tida como fútil ou 

desinteressante por ser “coisa de mulher”? Podemos afirmar que este campo de 

estudo é realmente feminino? E se for, o que o configura como tal e quais são as 

implicações que sucedem disto? 

Estas foram as perguntas de partida acerca da problemática principal e as 

que persigo desde então no intuito de chegar a algumas respostas possíveis. É 
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necessário e urgente debatê-la e entendê-la melhor, uma vez que este é um assunto 

tão naturalizado na sociedade que aparece frequentemente como questão dada, 

perene e imutável.  

É pertinente investigar os processos que historicamente colocaram a 

decoração neste lugar feminino e no que este lugar gendrado impacta atualmente 

no exercício e mesmo na profissão. A partir do entendimento do passado 

conseguimos identificar as permanências de processos que constituem o tempo do 

presente. 

Como preconiza Michel Foucault com a sua noção de “diagnóstico do 

presente”, expressão publicada em 1967, que consiste em “apreender as 

características de um dado momento e também ao mesmo tempo, enxergar nele o 

lugar em que estamos a comentar” (JAQUET, 2014, p. 02). De acordo com Foucault, 

apoiados nos conceitos de singularidade e de diferenciação dos acontecimentos 

históricos, é possível diagnosticar o presente com suas rupturas ou continuidades. 

Desta maneira, estudar a relação decoração e gênero através dos 

fundamentos teóricos do gênero e das artes, relacionados com a história da 

construção do próprio sujeito mulher no período estudado, é urgente na tentativa de 

desnaturalizar a ideia de existência de assuntos “intrínsecos às mulheres”.  

Para tanto, utiliza-se como fontes primárias as revistas femininas do início do 

século XX, mais especificamente as revistas femininas entre 1920 e 1929, no intuito 

de entender as relações observáveis através destes documentos sobre decoração 

e mulher neste período.  

Como objetivos específicos, pretende-se investigar historicamente a relação 

entre a arte decorativa e o que se entende enquanto decoração atualmente, 

observando quais relações são possíveis entre gênero e decoração; compreender 

a construção da representação do feminino no Brasil dos anos 1920; e investigar a 

influência dos periódicos da época para a formação de uma mentalidade machista, 

observando principalmente a influência das revistas femininas para as mulheres 

deste tempo. 

Escolhe-se este período pois as décadas iniciais do século XX (1900-1930) 

compreendem um período marcado por descobertas científicas de grande impacto, 

ascensão do capitalismo e outras mudanças significativas na política que alteraram 

a forma do viver em sociedade. Estas grandes mudanças de hábitos sociais 
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propiciaram a formação das cidades, mais similares em forma com as atuais e, em 

seu bojo, originaram a casa burguesa. 

O surgimento de novas ideias e mentalidades neste tempo definido 

paradoxalmente como inovador e tradicional, modificaria o espaço da casa tanto 

esteticamente quanto na organização das relações sociais e familiares. A casa 

burguesa é um importante locus onde se manifestam relações de gênero 

provenientes do ajuste moderno de conceitos como domesticidade e família, de 

acordo com as demandas deste novo século, e igualmente é o local onde a 

decoração se mostra pungente como símbolo de status e poder nesta nova 

sociedade que se organiza.  

A partir deste contexto, escolhe-se a década de 1920 muito em conta de 

acontecimentos históricos específicos como o final da Primeira Guerra Mundial em 

1918 e a conquista pelo direito ao voto feminino em alguns países como a Inglaterra 

no mesmo ano. 

Optou-se por não adotar o período de duração da belle époque que consiste 

do final do século XIX e início do século XX, muito em conta do recorte de tempo 

suficiente para ser tratado em um mestrado, mas também por considerar 

representativa especialmente a década de 1920 por conta dos eventos modernistas, 

movimentos feministas e final da guerra. 

Estes episódios são importantes na escala universal, mas ao mesmo tempo 

competem com os acontecimentos internos na política brasileira da época como as 

consequências do fim do sistema escravocrata, a reorganização da mão de obra no 

país motivada em muito pela política estatal do embranquecimento da população, o 

auge da produção cafeeira como símbolo de universalização de um Brasil 

republicano de "ordem e progresso", além da Semana de Arte Moderna em 1922.  

Este período é ainda conhecido como a decadência da Primeira República e 

foi marcado por diversos movimentos populares em prol de igualdade social além 

de outros movimentos políticos gerados pelas fissuras na estrutura oligárquica dos 

estados brasileiros. 

Tais acontecimentos simbolizam uma época de mudanças na organização 

política mundial ao mesmo tempo em que conflitos de interesses entre progressistas 

e conservadores se intensificam na tentativa de reestabelecimento do sentimento 

de ordem, seja ela nova ou antiga.  

Corroboro com o pensamento de Araújo (2004) quando argumenta que:  
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O século XX ‘começou’ em 1914 ou melhor ainda, a partir de 1920, 
segundo ano após o fim de uma guerra que entre outras consequências, 
resultou em transformações significativas em diversas áreas do 
conhecimento humano, nas relações entre os povos, na revolução nas 
artes e na posição da mulher na sociedade (ARAÚJO, 2004, p. 114).  

 
 

Desta forma, a efervescência de eventos políticos nacionais e internacionais 

tensionou a estrutura cultural brasileira enquanto país colonizado e impactou a vida 

da mulher brasileira, fazendo surgir uma série de representações desta mulher 

"moderna". 

Assim, interessa compreender a influência dos periódicos da época para a 

formação da mentalidade do período, principalmente no que concerne ao 

pensamento machista e a influência das revistas femininas para as mulheres deste 

tempo, bem como destacar o que se compreendia como domesticidade e 

feminilidade na sociedade higienista e eugenista deste início de século nas 

principais capitais brasileiras e como este entendimento se traduzia como 

hegemônico para o restante da população.  

Enquanto contribuição importante no campo da Comunicação e mais 

especificamente sobre as revistas do século XX, foi essencial a obra Revistas em 

Revista: imprensa e práticas culturais em tempos de República, São Paulo (1890-

1922) da historiadora Ana Luiza Martins (2008). 

A escolha por se analisar as revistas enquanto representações do cotidiano 

de uma outra época só é possível hoje graças aos pressupostos da Nova História e 

dos estudos sobre a História da Imprensa principalmente da década de 1970 

quando “o próprio jornal se tornou objeto da pesquisa histórica” para “identificar os 

matizes da ideologia dominante” de certo período histórico (DE LUCA, 2005, p. 118). 

A terceira geração dos Annales (escola francesa do final do século XX) 

propôs um deslocamento dos pesquisadores em História para “pensar nas fronteiras 

da sua própria disciplina” (LUCA, 2005, p. 112), propondo “novos objetos, 

problemas e abordagens”. Proveniente deste alargamento temático é que a história 

das mulheres, camponeses e outros grupos até então invisíveis para a investigação 

histórica, começaram a ser estudados (LUCA, 2005, p. 113).  

Antes disso, a historiografia privilegiava apenas os acontecimentos 

relacionados à história dos "vencedores", personagens políticos em batalhas e 

missões exploradoras pelo mundo, por exemplo. A partir da Nova História, foi 
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possível o deslocamento do foco também para a história dos "vencidos", grupos 

oprimidos socialmente, narrativa que contempla a história das mulheres.  

O percurso de aceitação da mudança de paradigmas na História não foi 

imediato, mas efetivou-se quando se percebeu que esta abordagem permitia uma 

análise mais completa dos sujeitos históricos representados em seu próprio tempo 

com as limitações, tradições e contextos intrínsecos. A partir daí o discurso 

recorrente de “retorno ao passado” foi superado, já que os pressupostos de análise 

para os documentos e perspectivas às quais os historiadores têm acesso hoje, 

também estão cercados de uma série de determinações, ideologias e contextos 

pertencentes ao nosso tempo e à subjetividade de cada um. 

Desta forma, entende-se as revistas femininas enquanto registros 

fragmentados do período estudado, em que se reflete o discurso político e 

ideológico hegemônico vigente. Cuida-se para não inviabilizar a complexidade que 

se faz em volta da subjetividade das mulheres deste período, uma vez que os 

registros nos periódicos não representam fielmente a realidade, é apenas uma 

versão dela.  

Maluf e Mott (1998) argumentam sobre a dificuldade em separar a 

subjetividade das mulheres desta época do papel social exercido por elas. Visto que 

ao mesmo tempo em que o discurso ideológico desumanizou estas mulheres 

também moldou seus comportamentos, como salienta: 

 
O dever ser das mulheres brasileiras nas três primeiras décadas do século 
foi, assim, traçado por um preciso e vigoroso discurso ideológico que 
reunia conservadores e diferentes matizes de reformistas que acabou por 
desumanizá-las como sujeitos históricos e ao mesmo tempo que 
cristalizava determinados tipos de comportamento convertendo-os em 
rígidos papeis sociais (MALUF; MOTT, 1998, p. 373).  

 
 

É importante explicitar de qual mulher estamos tratando neste estudo, já que 

as revistas femininas têm um público principal como alvo, que são as mulheres 

brancas de elite e da classe média, mulheres de condição econômica mais abastada 

que a maioria e que viviam em uma configuração hetero-normativa de família: as 

donas de casa burguesas. É importante salientar que ainda que estas mulheres 

sejam as "ideais" como alvo principal do pensamento hegemônico, outras mulheres 

não só eram leitoras destas revistas, como reproduziam em alguma medida as 

normas sociais compulsórias vigentes naquele período.   
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Portanto, quando utilizo o termo "mulheres" me refiro ao plural das mulheres 

brancas e burguesas em questão e não intenciono assumi-las como únicas 

existentes e nem reduzir o contingente populacional total a estas mulheres.  

Salvaguardadas as diferenças de classe e raça das mulheres do período aqui 

abordado, para as quais as lógicas de opressão foram aplicadas de maneiras 

diferentes de acordo com o contexto, entende-se que a noção hegemônica e 

essencialista que demanda os cuidados da casa e da família como papel da mulher 

é reservada a todas, ainda que em medidas e maneiras diversas.  

Como afirma também Moraes (2010), se referindo ao domínio hegemônico 

em diversas classes sociais, "o aparelho de hegemonia não está ao alcance apenas 

da classe dominante que exerce a hegemonia, como também das classes 

subalternas que a ela aspiram" (MORAES, 2010, p. 60) Ou seja, o pensamento 

machista se reproduziu, dada suas proporções e peculiaridades, também entre as 

mulheres negras, operárias, pobres, indígenas, sertanejas, etc.  

Este trabalho se sustenta como relevante à medida em que se entende, do 

ponto de vista interseccional, que as opressões se reproduzem em um sistema que 

elenca privilégios de classe, raça e gênero de forma coordenada para manter o 

domínio patriarcal. 

Desta maneira, as relações aqui abordadas trazem a categoria gênero 

enquanto marcador da construção social que coloca a mulher branca como 

privilegiada em relação a outras mulheres e inferiorizada em relação ao homem 

branco e de elite nesse período.  

Principalmente ao se tratar sobre a história do Brasil, a questão de raça não 

pode ser perdida no horizonte, e é contemplada aqui ao salientar a dinâmica racial 

no cotidiano das mulheres dentro dos limites dos objetivos propostos nesta 

pesquisa. 

Para ter esta mulher reclusa à esfera do ambiente privado e nas atribuições 

de mãe/dona de casa/decoradora, o papel civilizatório seria fundamental para 

reestruturar o sistema racista sem a escravidão oficial. Ou de forma figurativa: como 

convencer a mulher branca, outrora sinhá, de que é necessário agora fazer os 

serviços da casa e cuidar pessoalmente dos seus filhos? 

Esta mudança de mentalidade foi guiada por uma série de medidas que não 

se apresentou de maneira estanque e nem imediata, para citar uma: a condenação 

da prática de aleitamento mercenário, que era exercida pelas mulheres sobretudo 
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negras e/ou pobres, com o subterfúgio de proteger os lares de doenças trazidas por 

elas e colocando a mulher branca como o anjo do lar.  

À luz dessas questões, reforço a importância dos vários feminismos, como 

os de mulheres negras, lésbicas, etc. para a efetivação do fim das opressões de 

todos os tipos. Opto por trazer questões sobre o feminismo branco do período 

estudado (feminismo de primeira onda) à medida que se mostra relevante para o 

desenvolvimento do trabalho e não de forma destacada e setorizada. 

Define-se a decoração como uma tecnologia de gênero conforme termo da 

teórica feminista Teresa de Lauretis (1994). A narrativa construída por esta autora 

com base nos estudos foucaultianos3, cunha o termo “tecnologia de gênero” como 

paralelo à “tecnologia sexual” de Michel Foucault. Segundo ela, para construir a 

noção de gênero baseada em um campo social mais heterogêneo (e não mais no 

conceito de diferenciação sexual) é preciso pensá-la como “produto” de uma série 

de tecnologias sociais que criou e institucionalizou representações e auto 

representações de gênero. Assim como a sexualidade de Foucault, o gênero seria 

não algo natural aos seres humanos, mas o conjunto de efeitos produzidos em 

corpos, comportamentos e relações sociais.  

Desta maneira, a decoração enquanto exercício e campo profissional, seria 

resultado de uma série de representações sociais do universo feminino construídas 

ao longo da história e que a elas estaria reservada, reforçando continuamente tais 

estereótipos. 

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa qualitativa e baseia-se no 

estudo e sistematização do referencial teórico de áreas de conhecimento 

interdisciplinares como a História, as Ciências Sociais e as Artes. Tendo como fio 

condutor a condição feminina na década de 1920 e a imprensa deste mesmo 

período. Como procedimento metodológico adota-se a análise de conteúdo para 

analisar artigos específicos sobre decoração dentro das revistas femininas Jornal 

das Moças e Revista Feminina entre os anos de 1920 e 1930. Este método, criado 

por Laurence Bardin em 1977, foi escolhido por se tratar de um método específico 

da área de Comunicação e dar conta de aspectos interpretativos das mensagens 

destes periódicos.  

                                                           
3 Apesar de comungar deste ponto de vista de Foucault, Teresa de Lauretis adverte que sua teoria 

vai além das compreensões da teoria foucaultiana, já que esta última não considera as diferenças 
entre as condições masculinas e femininas.  
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Ao longo do desenvolvimento apresenta-se também exemplos de imagens 

em revistas de variedades e outros documentos históricos relevantes para 

demonstrar as interseções do tema mulher e decoração neles encontrados. Muitas 

destas fontes foram provenientes de visitas presenciais aos acervos do Instituto 

Feminino da Bahia, Arquivo Público do Estado da Bahia e Instituto Histórico e 

Geográfico da Bahia e de buscas virtuais na Hemeroteca Digital Brasileira e no 

Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

Escolhe-se avaliar as revistas femininas por conter o discurso e conteúdo 

especificamente direcionado às mulheres desta época e principalmente pelo diálogo 

direto estabelecido nestes periódicos. No entanto, é importante salientar que esta 

característica não é exclusividade das revistas femininas. Em outras revistas da 

época também existem conteúdos sobre decoração e outros temas que enfatizam 

que o lugar da mulher desejado para a mulher é o âmbito doméstico. No entanto, 

os enfoques são diferentes: enquanto que nas revistas femininas fala-se 

diretamente com as leitoras e prescreve-se suas formas de ser e agir, nas revistas 

para o público geral falam sobre a natureza feminina sem ser necessariamente para 

elas.  

Sob o subterfúgio de ser uma leitura recomendada para mulheres, as revistas 

femininas serviram como fonte de informação e educação disciplinar para as 

mulheres da época, utilizando-se do recurso, muitas vezes falacioso, de uma escrita 

de "mulher para mulher", e também por isso é objeto desta pesquisa. 

É grande a oferta de trabalhos sobre revistas femininas, sendo que a maioria 

destes analisam como a representação das imagens de mulheres nas revistas da 

segunda metade do século XX influenciou a identidade das mulheres ao longo da 

história e como isto se reflete na relação com o seu corpo, seja através da moda ou 

do enfrentamento de questões como pressão estética, dentre outros. Como 

corrobora Alighieri (2015), a maior parte destes trabalhos utiliza a análise do 

discurso para cercar este problema.  

São poucos, porém, os trabalhos sob a perspectiva dos estudos culturais que 

se baseiam nas revistas femininas das primeiras décadas do século, a maioria dos 

estudos encontrados focam nas mulheres representadas nas revistas a partir de 

1960. Como diferencial deste trabalho, destaca-se além do período e 

interdisciplinaridade entre os estudos culturais, de gênero na área da História e 

Comunicação, também a inserção das artes decorativas sob os mesmos preceitos. 
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Considera-se como resultados esperados desta pesquisa contribuir com a 

sistematização de dados e questionamentos específicos sobre decoração e gênero, 

mesclando os conhecimentos advindos de outras áreas do conhecimento. Bem 

como somar à crítica da história da arte à questão da visibilidade das mulheres 

artistas (em todas as categorias) para que uma revisão feminista de seus preceitos 

seja cada vez mais atendida. 

Almejo contribuir ainda para um ideal mais distante, no qual acredito 

profundamente, em que “naturalizações” e preconceitos de gênero, classe e raça 

sejam execrados da sociedade e que a equidade seja finalmente possível. Para 

tanto, é preciso seguir com um trabalho pontual de reformulação sobre vários 

aspectos de uma mentalidade dominante, reconhecendo a condição de artifício de 

tais limitações e trabalhando para desarticular esta lógica que traz imensos 

prejuízos para todos. 

Como estrutura deste trabalho apresenta-se primeiramente esta introdução, 

seguida do Capítulo intitulado Decoração e gênero: herança histórica das artes 

femininas, em que é discutido o conceito de gênero que se adota e as perspectivas 

que utilizo como base para o desenvolvimento. Neste capítulo é discutida a hipótese 

das artes decorativas enquanto arte feminina e não apenas enquanto arte menor, 

conforme a categorização clássica da história da arte. Bem como a decoração como 

afazer doméstico e enquanto tecnologia de gênero.  

No segundo capítulo: Papeis aconselháveis - a mulher do novo século, 

discute-se o modelo construído de mulher ideal neste início de século, bem como 

as atribuições da mulher como dona de casa.  

O último capítulo intitulado Leituras adequadas - a imprensa e o seu papel 

na construção das feminilidades, aborda a imprensa enquanto instrumento para 

perpetuação de um discurso hegemônico que é fruto de conflitos de interesses 

sociais e econômicos. Nele discute-se o papel das revistas femininas enquanto 

disciplinadoras e guias para a construção das feminilidades, bem como estão postas 

as questões de consumo, educação feminina e imprensa feita por mulheres neste 

período. Em seu último subitem, analisa-se três artigos sobre decoração das 

páginas da Revista Feminina de acordo com a metodologia adotada. Finalizando 

esta dissertação tem-se as considerações finais. 

  



24 
 

 
 



25 
 

 

Neste capítulo discute-se os direcionamentos dentro das artes visuais 

reservados à arte decorativa. Através da teoria e crítica, se apresenta como a 

história da arte no mundo ocidental privilegiou as artes maiores, ou as belas artes, 

e rechaçou as artes menores consideradas como tais as artes têxteis, olaria, 

ourivesaria e demais artes decorativas. Com o passar do tempo o entendimento 

sobre arte decorativa foi se distanciando completamente de um fazer artístico, para 

se assemblar à ideia de um fazer doméstico e por conta disso relacionando-se ao 

universo feminino. Resultando um campo, mais ou menos, artístico e 

completamente feminizado que é decoração. 

Apresenta-se na estrutura deste capítulo no item Entendendo gênero, as 

bases e os referencias teóricos usados para expor os posicionamentos desta 

investigação em relação a esse estudo com o propósito de correlacioná-lo com a 

decoração. No item A arte decorativa enquanto arte feminina, detalha-se a arte 

decorativa e sua categorização no mundo das artes como "arte menor" e as 

relações de gênero e classe intrínsecas a ela. No item Decoração como afazer 

doméstico, demarca a decoração enquanto ofício da mulher dentro do ambiente 

da casa burguesa, ressaltando os seus significados em termos de convenção social 

e ratificador do pensamento hegemônico. Seguido pelo item Decoração como 

tecnologia de gênero, onde se trata do problema central desta dissertação: a 

decoração enquanto profissão gendrada e do exercício da decoração enquanto 

lugar feminino, construído historicamente.  

 

2.1. Entendendo gênero 

 

De acordo com a corrente filosófica existencialista sartriana4, "a existência 

precede a essência". Com esta afirmação entende-se o ser humano como livre de 

determinismos biológicos e de uma essência que seria propriamente humana. 

Nascemos sem objetivo e devemos construir uma existência autentica para nós 

mesmos, escolhendo o que queremos viver. Desta forma, apesar de inscritos em 

uma certa biologia não existe uma essência que define os comportamentos 

humanos ou faz alguns mais adequadamente humanos que outros. Todos os são, 

apenas pelo fato de existirem como tal.  

                                                           
4 Relativa a Jean-Paul Sartre (1905-1980), escritor e filósofo francês. 
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Este pensamento foi um divisor de águas no campo da Filosofia e abriu 

precedentes para estudos importantíssimos no campo da Sociologia, Antropologia, 

História e movimentos sociais em geral. Considera-se um dos principais 

pensamentos da era moderna. Através desta corrente mudou-se principalmente o 

paradigma de pensar os humanos como destinados a serem de uma maneira 

específica, conformados a uma natureza. Ao mesmo tempo em que colocou as 

pessoas como responsáveis pelas consequências de seus atos, também 

apresentou caminhos para pensar a si mesmas sem a obrigatoriedade da 

subjugação e dominação religiosa cristã, muito influente na Europa naquele 

momento. 

Considerada como filósofa existencialista, Simone Beauvoir5 critica a visão 

da filosofia sobre o que se configura o ser humano. Observando que desde 

Aristóteles até os seus contemporâneos, a produção do conhecimento filosófico era 

apresentada sob um ponto de vista masculino adotado como universal, 

automaticamente excluindo as mulheres de se compreenderem como parte da 

humanidade. Ela percebeu que o Eu filosófico era o masculino e o feminino era o 

Outro, que estava fora desta narrativa. 

De forma parecida ao que Beauvoir critica no campo da Filosofia, a 

linguagem também universaliza o homem como modelo de ser humano, no próprio 

uso deste termo. O masculino genérico, em muitas línguas e contextos, serve para 

designar homens e mulheres. Quando que o contrário não acontece "as mulheres 

surgem como exceção – como aquelas que têm que ser identificadas como tal" 

(VICENTE, 2017, p. 353). Desta forma, ratifica-se que ora, por meio da filosofia, da 

língua, da imprensa, ora da cultura visual, o pensamento hegemônico se propaga e 

se perpetua na mentalidade social, construindo a realidade e naturalizando seus 

discursos. 

Desta maneira, a construção do conhecimento científico conduzida por 

homens e cunhada em uma sociedade patriarcal, eleva a masculinidade como 

modelo de humanidade enquanto a mulher é entendida como apenas fêmea, ligada 

às funções biológicas. Criticando esta visão, a autora entende que as mulheres são 

consideradas nesta sociedade sempre como o outro, como o "espelho" do sexo 

                                                           
5 Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir (1909-1986), mais conhecida como Simone 

de Beauvoir, foi uma escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica 
social francesa. 
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masculino, como seu oposto, ou seja, como segundo, e último, sexo em 

importância. Logo, a mulher é considerada inferior e só é julgada como igual, ou 

seja, como ser humano, quando age conforme os preceitos estabelecidos como 

significadores de masculinidade. 

Da mesma forma, a feminilidade é construída em oposição ao que se espera 

dos homens. Assumindo feminilidade e masculinidade enquanto construção social 

em um determinado tempo e espaço, são passíveis de mudança e interpretação. 

Com este pensamento, a autora em sua emblemática obra O segundo sexo – Fatos 

e Mitos (1949) questiona o fato de as mulheres serem cobradas pelo patriarcado 

para que sejam mulheres, concluindo que a condição biológica do sexo feminino 

não bastava para constituir estes indivíduos como tal. A feminilidade não é atributo 

de todas as mulheres, e, portanto, não é intrínseca e nem natural. Daí a famosa 

declaração: "não se nasce mulher, torna-se mulher." 

Seguindo essa lógica, segundo o pensamento existencialista somado à uma 

vertente fenomenológica, há várias maneiras de ser mulher, já que através do corpo, 

a experiência vivida pelo indivíduo estrutura os seus sentidos. O gênero, é, portanto, 

um dos principais marcadores nesta experiência, entendendo o gênero enquanto a 

construção social atribuídas ao sexo de um indivíduo.  

Para Beauvoir, o gênero é condição para se pensar a mulher, sendo 

simultaneamente objeto de crítica. Embora seja conclusivo de acordo com o seu 

pensamento que há escolha. Escolha no sentido social, para livrar-se do papel de 

passividade e submissão reservados ao ser feminino. O estudo da condição da 

mulher, para ela, deveria começar na consciência. Cientes da situação de sujeição 

e opressão, a retomada da liberdade pelas mulheres poderia ser efetiva.  

O trabalho de Beauvoir foi revolucionário no campo da Filosofia e adentrou 

como referência no campo dos movimentos sociais feministas fora da Academia. 

Ilze Zirbel em sua análise sobre Estudos Feministas e Estudos de Gênero no Brasil, 

ressalta que os seus textos foram redescobertos pelas feministas estadunidenses 

e europeias após as manifestações de maio de 1968 e serviu de base para o 

conceito de patriarcado das feministas radicais6 (ZIRBEL, 2007, p. 128).  

                                                           
6 Feminismo radical é uma vertente ou perspectiva de feminismo que entende o patriarcado como 

um "fenômeno trans-histórico" e como sistema de opressão mais importante e profundo que as 
demais opressões de raça e classe.  
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Porém não foram somente as feministas radicais que a sua obra influenciou. 

A partir do pensamento de Beauvoir, "os estudos sobre a mulher passaram a ter um 

caráter político de crítica à dominação masculina tanto no nível material quanto 

simbólico" (GROSSI, 2004 apud ZIRBEL, 2007, p. 128).  

Depois dela, cronologicamente, muitas teóricas imprimiram os seus 

pensamentos e somaram à teoria feminista (em suas mais variadas vertentes e suas 

peculiaridades como feministas lésbicas, negras e operárias) até chegar nos 

estudos de gênero no final dos anos 80 e início dos 907. A partir da década de 1960 

este movimento é tido como o feminismo de segunda onda, que diferentemente do 

movimento sufragista da primeira metade do século (considerado como feminismo 

de primeira onda), rompeu com a ideia da mulher ligada apenas ao seu sexo 

biológico. 

Feministas de base marxista, socialista e estruturalista das décadas de 1960 

e 70, identificaram a desigualdade entre homens e mulheres como resultado de uma 

organização social, psicológica e cultural baseada em uma divisão dualista do 

mundo. Durante as décadas de 1970 e 1980, por influência das feministas ativistas 

e não acadêmicas, instaurou-se dentro da academia estadunidense um debate 

amplo, e sem consenso definido, sobre a diferenciação nos conceitos de sexo e 

gênero (ZIRBEL, 2007).  

Dando origem a um pensamento do qual concorda-se: gênero não é contrário 

de sexo, portanto, não pode ser entendido como um novo par de opostos (como 

macho x fêmea; cultura x natureza; corpo x alma, espaço público x espaço privado; 

noite x dia). Dessa maneira, o corpo não é passivo em relação ao gênero, onde se 

inscreve a cultura. Ou seja, o que Beauvoir escreveu sobre sexo como sendo uma 

condição imutável do corpo biológico e separado do gênero, segundo autoras como 

Judith Butler8 e Donna Haraway9, não se demonstra verdadeiro e cede lugar a 

discursos de liberdade também sobre o corpo sem que o mesmo apareça em 

subordinação ao gênero.  

                                                           
7 Para entender a relação cronológica do desenvolver das teóricas feministas brancas e os estudos 
de gênero, cf.: ZIRBEL, 2007. 
8 Judith Butler é uma filósofa pós-estruturalista estadunidense, uma das principais teóricas da 
questão contemporânea do feminismo, teoria queer, filosofia política e ética.  
9 Donna Haraway é uma bióloga, filósofa, escritora e professora emérita estadunidense, é autora de 

diversos livros e artigos que trazem questões como a ciência e o feminismo. 
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Sobre este ponto, a antropóloga Gayle Rubin10 concorda que “sexo é sexo, 

mas o que se considera sexo é igualmente determinado e obtido culturalmente” 

(RUBIN, 1993 apud ZIRBEL, 2007, p. 135). Para esta autora: 

 
 

Não existe nenhuma teoria que dê conta da opressão das mulheres – na 
sua interminável variedade e monótona similaridade através das culturas 
e ao longo da história – com o mesmo poder explicativo que tem a teoria 
marxista da opressão de classe (RUBIN, 1993 apud ZIRBEL, 2007, p. 135).  
 

 

Apesar de muito útil à aplicação sobre a opressão de gênero, o conceito 

marxista de opressão de classe, para esta autora, não institui o capitalismo como 

gênese da subjugação feminina. O mesmo se apropria das noções de masculino e 

feminino que o antecediam por séculos e as recicla continuamente para legitimá-la.  

Em 1986, a publicação do texto Gênero: uma categoria útil de análise 

histórica, da historiadora Joan Scott11 apresentou uma definição límpida do 

conceito, sendo publicada no Brasil a tradução para português em 1989. A ler-se no 

trecho: 

 
 

Gênero (...) tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre 
si, mas deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo essencial da 
definição repousa sobre a relação fundamental entre duas proposições: o 
gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as 
diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é um primeiro modo de 
dar significado às relações de poder (SCOTT, 1989 apud ZIRBEL, 2007, 
p. 143).  

 
 

O conceito de gênero é tido como categoria para legitimar as relações de 

poder na sociedade. Neste trabalho, Scott critica a busca dos estudos de gênero 

por explicações universalizantes para a situação da mulher. Para ela, gênero e 

poder se entrelaçam e cada pesquisa tem a responsabilidade de denunciar e 

analisar as diferentes formas pelas quais "as hierarquias de gênero são construídas, 

legitimadas, contestadas e mantidas entre os grupos mais diversos e em diferentes 

tempos históricos" (SCOTT, 1989 apud ZIRBEL, 2007, p. 144), sendo então 

necessário utilizar outros marcadores da diferença enquanto categorias de análise 

e não apenas gênero.  

                                                           
10 Gayle S. Rubin é uma antropóloga cultural estadunidense mais conhecida como ativista e teórica 
da política de sexo e gênero.  
11 Joan Wallach Scott é uma historiadora estadunidense, cujo trabalho foi direcionado na década de 

1980 para a história das mulheres a partir da perspectiva de gênero. 
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Henning (2015) salienta ainda que os debates interseccionais foram 

gestados sobretudo a partir das lutas e teorizações dos movimentos feministas 

negros e lésbicos nos Estados Unidos e Reino Unido a partir dos anos 1970, tendo 

algumas de suas raízes, no entanto, remontando mesmo aos movimentos 

abolicionistas de mulheres do século XIX, muito embora o termo interseccionalidade 

tenha sido cunhado apenas em 1989 pela teórica americana Kimberlé Crenshaw12 

(HENNING, 2015).   

O mesmo pensamento de entrelaçamento das distintas formas de 

desigualdades entre mulheres já estava presente no pensamento tanto de Scott 

como de várias outras feministas anteriores a ela, como Ângela Davis em Mulheres, 

raça e classe (2016 [1981]) e bell hooks em Não sou eu uma mulher? (1981).  

Por conta destas diferenças entendeu-se a necessidade de reconhecer os 

tantos feminismos. Ao invés de apenas um, único e universal, como é comumente 

abordado na historiografia, simplesmente distinguido pelas suas épocas, como o 

feminismo de primeira e segunda onda, sem grandes aprofundamentos em suas 

teorias e divergências. Desta forma, o feminismo enquanto movimento de mulheres 

não é homogêneo, pois somos muitas e diversas, atravessadas por outros sistemas 

de opressão além do gênero.  

Neste sentido, a filósofa bell hooks (2018) no capítulo Luta de Classe 

Feminista de seu livro Feminismo é para todo mundo, critica o movimento feminista 

branco, principalmente em sua segunda onda, na sua história como endossador do 

poder patriarcal e capitalista que escraviza a todas as mulheres. Ela ressalta, que 

enquanto as mulheres brancas reivindicavam o mercado de trabalho e o ingresso 

ao mundo público, as mulheres operárias e as mulheres negras já estavam nestes 

âmbitos e não os viam como meios solucionadores para suas opressões, que 

continuavam. 

Ao invés de estabelecer um diálogo entre as mais diferentes experiências de 

ser mulher, neste movimento de mulheres brancas acreditava-se que as lutas 

levantadas por elas eram de igual valor para todas as mulheres, cometendo o 

enorme equívoco de entender o desprestígio em relação à falta de poder aquisitivo 

das mulheres brancas àquela época como principal norteador para resolução dos 

problemas de todas as mulheres.  

                                                           
12 Kimberlé Williams Crenshaw é uma das principais estudiosas sobre raça e gênero, estadunidense, 

professora de Direito, especialista e ativista em Direitos Civis. 
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Esta autora coloca também que as mulheres privilegiadas queriam igualdade 

perante os homens de sua classe e não em relação aos homens da classe operária, 

por exemplo. Da mesma maneira, elas não pretendiam abrir mão de seus privilégios 

para ter igualdade em relação às mulheres pobres ou negras, por exemplo. Isso 

nem era uma questão à época. Desta maneira, utilizaram os discursos feministas 

para legitimar sua classe e não para defender igualdade entre todas as mulheres 

em seus variados tipos de opressão. Assim sendo, a mulher, branca, elitizada e 

privilegiada economicamente era universalizada e tomada como parâmetro para 

todas as outras mulheres. Reproduzem a opressão, bem como o sistema patriarcal 

e isso fez com que elas quando coloca o homem branco e elitizado como ser 

humano universal, se invisibilizassem. 

Tomando como premissa o pensamento de Audre Lord13 quando diz que 

"não existe hierarquia de opressões", o feminismo negro, inevitavelmente pensa 

modelos mais justos de sociedade, já que suas opressões perpassam classe, 

gênero, raça e por vezes sexualidade, desfavorecidos na pirâmide social da 

hegemonia. 

Concorda-se também com as teóricas feministas supracitadas e assume uma 

abordagem construcionista14, perspectiva dos estudos feministas interseccionais 

que entende o gênero enquanto relação de poder, conforme sugeria Scott (1989) 

em seus estudos.  

Deslocando o foco da procura pelas causas da dominação, para focar na 

compreensão dos significados e condições de construção das relações de gênero, 

revela-se uma perspectiva foucaultiana15 que estuda as mudanças e permanências 

destas relações (ZIRBEL, 2007).  

Conclui-se que é extremamente necessário e importante que se privilegie os 

discursos interseccionais, e principalmente, que se fortaleçam os vários feminismos 

que nos diferenciam, e também nos aproximam, enquanto mulheres. De forma que 

um feminismo não se sobreponha a outro, em seus lugares de fala16, mas que, da 

                                                           
13 Audrey Geraldine Lorde (1934-1992) foi uma escritora caribenha-americana, feminista, lésbica e 

ativista dos direitos civis. 
14 Conforme Henning (2015): “a vertente construcionista estaria marcada também por uma visão de 
poder vinculada, em termos gerais, a Gramsci, em uma perspectiva de embates constantes em torno 
da hegemonia. E nessa vertente seríamos considerados, ao mesmo tempo, 'autores e co-autores de 
nossas vidas” (PRINS, 2006 apud HENNING, 2015, p. 113).  
15 Relativa à obra do filósofo francês Michel Foucault (1926-1984).  
16 Termo cunhado por Ribeiro (2018).   
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mulher mais a menos oprimida, todas as mulheres estejam livres de suas 

opressões. 

Portanto, para entender a decoração enquanto lugar de mulher, se fez 

necessário em primeira instância, entender gênero na sua perspectiva 

interseccional, para a partir disto relacionar as particularidades sobre a mulher 

considerada ideal deste período. Neste sentido, a disciplina Gênero e História do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, 

Gênero e Feminismo – PPGNEIM-UFBA, foi fundamental para compreender e fixar 

tais conhecimentos. 

 

2.2. A arte decorativa enquanto arte feminina 

 

A arte decorativa é cercada por uma gama complexa de conceitos que 

demarcam o seu lugar (ou o seu não-lugar) no campo das artes visuais. Não-lugar, 

pois, por não pertencer à tríade das belas artes, identificadas como pintura, 

escultura e arquitetura, se definem pela exclusão e pelo não pertencimento a este 

grupo. Colocando-a automaticamente no grupo de “artes menores” visto, como o 

nome já indica, com desprestígio no campo das artes. 

A distinção entre artes consideradas maiores e as menores remonta à 

Antiguidade clássica, pela separação entre as atividades mentais e os trabalhos 

manuais. Neste momento histórico não se utiliza ainda a nomenclatura “maior” e 

“menor”, mas associa-se à diferenciação entre as artes, a noção de classe social. 

Desta forma, as artes liberais são associadas aos cidadãos livres e oposta 

em características “aos ofícios servis (dos escravos), que dependem apenas da 

força ou de habilidades manuais” (VIANA, 2015, p. 36). 

Apesar disso, Marcele Viana (2015) afirma que é somente a partir da Idade 

Média é que “o trabalho intelectual das artes liberais passa a ser considerado 

superior ao trabalho manual dos ofícios mecânicos” (VIANA, 2015, p. 31).   

A obra de Giorgio Vasari17, considerada de maior relevância para o 

estabelecimento dessas divisões dentro da história da arte, coloca o artista como o 

indivíduo dotado de capacidades intelectuais específicas (ligadas ao desenho). 

                                                           
17 Giorgio Vasari (1511-1574), pintor, arquiteto, pensador do Renascimento italiano florentino e 
fundador da primeira Academia de Desegno na Itália em 1563.   
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Desse modo, a atividade artística é registrada no livro Le Vite de’ piú eccellenti 

architetti, pittori, et scultori italiani18, publicado em 1550, como fruto do trabalho 

reflexivo individual que elevaria intelectualmente o seu respectivo criador (SIMIONI, 

2010). Neste livro, o autor apresenta diversos artistas florentinos (homens e 

mulheres19) e divide a produção artística entre artes maiores e menores (VICENTE, 

2012).  

Segundo Vasari, as artes maiores seriam as de grande habilidade técnica 

baseadas no desenho: a pintura, a escultura e a arquitetura. E, portanto, 

consideradas intelectuais. O desenho a partir de então passou a ser compreendido 

como atividade “concebida no cérebro e executada pelas mãos, fruto, assim, de 

uma ação mental”. (SIMIONI, 2010, p. 04). A arte menor, por oposição, seria uma 

arte desprovida de técnica e intelecto, geralmente passada de pai para filho em 

famílias menos abastadas. Seria a arte da execução e não da criação, por isso 

considerada de talento inferior.   

Além da obra mencionada, Vasari fundou na Itália em 1563 a primeira 

Academia de Desegno para formação de artistas, onde recebiam formação 

matemática e filosófica (científica e humanística), diferenciando definitivamente da 

visão de arte como ofício manual. Este modelo foi amplamente difundido por toda a 

Europa e segundo Darras (2006) “essa academia foi construída em oposição ao 

sistema de corporações, que administrava as carreiras de todos os artesãos e, 

principalmente, das quais faziam parte pintores e gravadores de imagens” 

(DARRAS, 2006, p. 02).    

Bernard Darras, esteta francês no campo da semiótica aplicada à cultura 

material e estudos culturais, faz uma reflexão apurada em seu artigo Artists and 

designers: can the divide be overcome? sobre o desenvolvimento da cultura visual, 

problematizando a história da arte como construção sob um ponto de vista 

privilegiado socialmente.  

Para ele, “embora muito difundida esta versão da história ainda sofre de um 

viés retrospectivo provocado por um conceito de história conquistado pela tese de 

superioridade da arte” (DARRAS, 2006, p. 03). Segundo Darras, os “artesãos da 

imagem” foram invisibilizados com o passar do tempo. Profissionais do período 

                                                           
18 Conhecido também com o Livro dos Artistas. 
19 É atribuído a Vasari a frase: "mas se as mulheres sabem tão bem fazer os homens vivos, por que 

nos espantamos que elas também saibam pintá-los?" (ZACCARA, 2017, p. 30).  
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contemporâneo ao de Vasari, trabalhavam nos estúdios e corporações e realizavam 

um trabalho manual – mas nem por isso apenas de reprodução – aliando teoria e 

prática na produção de imagens. E foram gradualmente ofuscados pelas 

Academias, mudando sua forma de transmitir o conhecimento, fragmentando sua 

práxis e em pequeno número (cerca de 8%) compondo as Academias que se 

espalhavam por toda a Europa (DARRAS, 2006).   

Após a definição de Vasari, outros autores também propuseram relações e 

dicotomias na classificação das artes como os já conhecidos termos: artes puras, 

artes aplicadas, artes liberais, artes mecânicas e belas-artes. Este último, conhecido 

também pelo termo em francês beaux-arts, estabelecido por volta do século XVIII, 

é aplicado às chamadas artes superiores de caráter não-utilitário, opostas às artes 

aplicadas e às artes decorativas.  

Com a publicação da obra Les Beaux-Arts Réduits à un Même Principe, 1746, 

do filósofo francês Charles Batteaux, essa noção incorpora-se ao vocabulário da 

história e da crítica de arte. Na sua teoria, Batteaux defendia as artes plásticas, 

poesia, música, dança e literatura como imitações da beleza da natureza e por isso 

belas artes. Alguns anos mais tarde na Enciclopédia de Diderot (1713-1784) e 

D'Alembert (1717-1783), a arquitetura é incluída entre as belas-artes, em clara 

crítica ao que diz serem "imprecisões" de Batteaux (BEAUX ARTS, 2018).  

Conforme argumenta Viana (2015), nesta mesma obra são incluídos elogios 

às artes mecânicas em suas características práticas, o que pode ter contribuído 

para o aprofundamento das teorias sobre a sua categoria, bem como o uso de 

técnicas e materiais entre a segunda metade do século XVIII e início do século XIX. 

Os estudos sobre a arte decorativa e inclusive o uso deste termo20, em substituição 

ao termo artes mecânicas, foram estabelecidos durante o século XIX (VIANA, 2015).  

A arte decorativa neste período aparece conectada à aplicabilidade da 

produção industrial de objetos de uso e projetos de interiores. Nas palavras da 

autora: 

  
 

O aumento desse tipo de produção acelera o processo de se “pensar uma 
arte que possa ser aplicada ao objeto manufaturado” de maneira 
satisfatória, para um mercado consumidor crescente no mundo europeu e 

                                                           
20 Conforme Viana (2015), “a expressão “arte decorativa” é empregada nas publicações sobre o 
tema no periódico Gazette des Beaux-Arts, em 1870, quando passa a ser efetivamente adotado” 
(VIANA, 2015, p. 33).  
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norte-americano, e que chega ao Brasil durante a primeira metade do 
século XX (VIANA, 2015, p. 34).  

 
 

Por conta dessa associação ao mercado industrial, o termo decorativo, 

passou a dar lugar ao termo arte aplicada21, fosse por causa da sua aplicação literal 

à superfície de um objeto ou em relação ao espaço interior de uma arquitetura. 

Outra leitura para o termo, certamente a mais difundida na literatura, é a da 

decoração enquanto adorno. Neste contexto, o termo decorativo é entendido 

enquanto adereço com a conotação de enfeite/ornamentação, subordinado à 

arquitetura em suas razões estilísticas. 

 
 

Na “Encyclopedia e Diccionario Internacional”, o lugar da arte decorativa 
tangencia o campo da arquitetura e ganha feições mais definidas. A 
“decoração” aparece submetida às regras arquitetônicas, dentre elas a 
indicação da finalização das obras do edifício para, então, começar a 
decoração, como elemento complementar. Esta decoração arquitetônica 
composta por “ornatos decorativos” é classificada em quatro gêneros 
distintos: 1º ornatos arquitetônicos, 2º ornatos imitativos, 3º ornatos 
geométricos e 4º ornatos simbólicos ou históricos (VIANA, 2015, p. 35).  

 
 

A identificação de uma função específica ou fim determinado também 

compõe o conceito de arte decorativa. Mais tarde este mesmo conceito virá a 

permear também a identidade do design, enquanto artefato produzido 

especificamente para um fim e um público, no contexto industrial e mercadológico. 

A significação encontrada no Dicionario de Bellas Artes é que traz essa noção: 

 
 

No verbete “decorativo”, a palavra é usada para designar os motivos que 
compõem a decoração de um lugar, de um artefato qualquer, com respeito 
à natureza, caráter e destino de cada objeto, matéria ou lugar. Chama-se 
“arte decorativa a arte aplicada à decoração de objetos de luxo ou usuais, 
de habitações, tendo por objetivo, não a criação de obras de arte isoladas, 
como o quadro, a estátua, [e] sim as obras de arte que têm seu destino 
determinado (VIANA, 2015, p. 35).  

 
 

Diante do exposto, a arte decorativa é considerada integrante do grupo das 

artes menores e consequentemente vista de forma preconceituosa por conta 

                                                           
21 Viana (2015) lança críticas ao significado da Encyclopedia e Diccionario Internacional para o 
verbete “arte aplicada”. A autora também salienta para o uso do termo ao invés da anterior “arte 
decorativa” pois segundo ela: “o vocábulo também carrega certa depreciação ao passado do século 
XIX: ‘decorativo [é aquilo] que tem o ar de uma decoração: os monumentos da decadência têm, em 
geral, aspectos decorativos’. Talvez por conta disso, percebemos a adoção do termo ‘arte aplicada’ 
com mais frequência do que ‘arte decorativa’, com a intenção de dissociação do conceito ‘decadente’ 
do passado” (VIANA, 2015, p. 34).  
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dessas categorizações ao longo da história da arte. Apesar de parecer contraditório 

que a arte decorativa, mesmo ao ter emprego adjunto à arquitetura, seja 

considerada fora da categoria belas-artes, é necessário observar que ela serve à 

arquitetura, mas é considerada secundária a esta.  

Por conta das parcas literaturas, sobretudo no Brasil, para a conceituação de 

arte decorativa, há algumas imprecisões teóricas para questões que permeiam os 

diferentes materiais e técnicas empregados – como cerâmica, têxteis, vidro, metais 

– e os produtos finais ou obras em si em sua classificação – como marcenaria, vitral, 

tapeçaria, ourivesaria, cenografia, etc. 

Segundo Viana (2015), o fato de estar relacionada aos conceitos de “arte 

aplicada à indústria” e “ornamento” contribui para o termo arte decorativa ser 

utilizado de forma cautelosa e pouco frequente, de modo que quando utilizada não 

faz nem “plena apologia à produção artística industrializada nem à herança 

ornamental do passado histórico do século XIX” (VIANA, 2015, p. 37).  

Outros teóricos modernos questionaram em suas obras os limites entre as 

artes maiores, puras ou belas-artes e as consideradas como artes menores, 

aplicadas e/ou decorativas. Um desses casos é o de Giulio Carlo Argan, historiador 

da arte, que considera: 

 
 
Uma distinção válida apenas para as culturas que a estabeleceram e nem 
sequer é resolutivo neste caso: existem obras de ourivesaria, esmaltes, 
tecidos, cerâmicas, etc. que, artisticamente, valem mais do que obras 
medíocres de arquitetura, pintura ou escultura (ARGAN; FAGIOLLO, 1994, 
p. 14). 

 
 

Pelo pensamento de Argan (1994), a arte está ligada ao trabalho humano e 

consiste em uma simbiose entre o trabalho operacional e mental. Desta forma, não 

implica que a qualidade técnica de uma obra faça jus à fama da categoria a qual 

esteja inserida. 

Para além da questão teórica que aponta Argan de forma acurada, observa-

se na realidade objetiva que o reconhecimento da obra de arte se dá a partir da 

relação entre a categoria e autoria. As artes menores, seja por conta do lastro 

histórico da produção por uma classe social desprivilegiada, seja por conta da 

origem do próprio artista, é frequentemente tratada de forma diferente (e inferior) 

em relação às artes maiores. 
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Não se diz com isso, que não se tenham artistas reconhecidos na arte 

decorativa, mas que a valoração e notoriedade dadas em relação à pintura, 

escultura e arquitetura é significativamente menor22.   

Adicionando outra perspectiva à desvalorização da arte decorativa, e, 

consequentemente da decoração, apresenta-se para a análise neste trabalho, 

também as questões de gênero23. Este ponto de vista coloca o campo das artes 

decorativas novamente enquanto um não lugar, desta vez definido pela oposição 

em relação ao espaço masculinizado das belas artes e pela exclusão das mulheres 

nas considerações de sua história. É verdade que muitas das artes decorativas têm 

tradição em serem trabalhos realizados por artistas homens em seus ateliês, como 

é o caso de tecelões, ourives, vidreiros. Porém, o prestígio e destaque destes era 

relativo na sociedade, por vezes nem considerado como artista, e sim como 

artesãos, demarcando a classe social. 

A arte decorativa é envolta de mais nuances de gênero que as demais, 

principalmente por circunscrever a atmosfera do ambiente doméstico. Por 

constituírem majoritariamente em objetos de uso doméstico, materializam as 

expectativas dispensadas para cada gênero no espaço da casa, mas demarcam 

principalmente o universo feminino. Assim, “a diferenciação entre ‘artes maiores’ e 

‘artes menores’ (artes decorativas e produção industrial) também está imbuída de 

uma diferenciação sexual” (VICENTE, 2012, p. 26).  

Até a legitimidade da arte decorativa como arte, segundo Carvalho (2008) 

referenciando a Plumet (1907), é dada pela tensão das dimensões feminino-

masculino. Em suas palavras: 

 
 

Os momentos de exceção são interpretados como resultado da força da 
personalidade do artista que consegue, com o brilho do pensamento, 
ultrapassar o objeto ao qual o talento costuma estar subjugado. Se a marca 
individual não floresce, o objeto decorativo é lançado na vala comum dos 
trabalhos manuais femininos (CARVALHO, 2008, p. 294).  
 
 

                                                           
22 Observar por exemplo, as críticas dos jornais e a pouca visitação conferida à Exposição Pintura e 
Arte Decorativa do artista brasileiro, reconhecido internacionalmente Eliseu Visconti do início do 
século XX no Brasil (VIANA, 2015). Sabe-se que mesmo na Europa onde os artistas de arte 
decorativa eram vistos com melhores olhos e associados à arte industrial, não se comparava com o 
prestígio de um artista de pintura, por exemplo. 
23 Em sua perspectiva interseccional, isto é, considerando de forma dialética além do gênero, 

também classe e raça. 
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Ou seja, para uma peça de arte decorativa se destacar enquanto obra 

artística elas precisam fugir à “condição feminina” do objeto. É como se a 

genialidade artística fosse (e é assim que é tratada na história da arte) preceito de 

masculinidade24.  

Seguindo este raciocínio, para estas obras serem consideradas artísticas e 

contraditoriamente pertencerem ao universo feminino, precisam fugir à esta regra, 

sendo consideradas exceções. Relacionando assim, automaticamente, o marcador 

“gênero feminino” como sinônimo de falta de originalidade, por mais que reconheça 

o bom gosto da categoria, que a aproxima ao caráter feminino pelas atribuições do 

belo ligadas à figura feminina. 

No que toca à questão do reconhecimento da arte tendo em vista a autoria e 

categoria artística, no caso das mulheres e da arte decorativa, o lugar de 

subalternidade de ambos é acentuado quando se observa de forma dialética, a arte 

decorativa sendo também representada pelos agentes de sua produção, as 

mulheres. 

Desprestígio que fica mais evidente ainda quando se constata o apagamento 

histórico, ou seja, a falta de amplos registros de mulheres artistas nesta categoria 

que tanto se caracterizava enquanto feminina e, entretanto, era exercida (com 

notoriedade social e histórica) por homens.  

O artigo "A mulher e a arte" escrito por Mathilde Dons e trazido pela Revista 

Feminina em 1923 (figura 01, p. 40) documenta uma exposição de arte decorativa 

moderna organizada pela Societé des Artistes Decorateurs em Paris e ilustra bem 

o que se considerava sobre a arte decorativa neste momento. Nele há a notícia de 

uma exposição de arte decorativa que antecede "a grande exposição que será 

realizada em 1925”, provavelmente se referindo à "Exposição internacional de artes 

decorativas e industriais modernas" que aconteceria em Paris neste mesmo ano. 

Enfatiza a participação de mulheres artistas nesta exposição e ao mencionar a arte 

decorativa como arte menor, comprova o uso desta nomenclatura. Deflagra ainda o 

desprestígio desta categoria de arte, elencando dentro dela, o mobiliário 

hierarquicamente como superior aos bordados.  

                                                           
24 Cf.: VICENTE, 2017.  
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Este texto revela a estetização do cotidiano que fez berço na capital francesa 

marcando a tentativa desde Baudelaire25 do apagamento das fronteiras que 

separavam a vida cotidiana da obra de arte. Este processo, que durou até as 

primeiras décadas do século XX, além de deslocar o sujeito comum para o centro 

das narrativas estéticas com foco na moda, tendo sua máxima na figura do dândi, 

colocou objetos do cotidiano nos holofotes dos museus e galerias de arte 

(MENDONÇA, 2010). Outro aspecto importante é que as artistas mencionadas pelo 

artigo supracitado não foram reconhecidas na história da arte e tampouco desta 

associação ouviu-se falar de maneira ampla, este apagamento de mulheres artistas 

é sentido também nas artes maiores como a pintura e a escultura, território que de 

forma oposta, baseia-se nas premissas de masculinidade. 

Para tanto, uma abordagem feminista da história da arte26 é necessária e 

urgente no sentido tanto de aplacar o apagamento das mulheres artistas na 

historiografia, quanto para repensar as estruturas que fizeram as artes serem 

classificadas da forma que foram e perpetuadas sob certos estigmas de classe, 

gênero e raça.  

Para Vicente (2012), todos os conceitos intrínsecos ao fazer artístico, como 

originalidade, genialidade e outros foram construídos ao lado de uma idealização e 

direcionamento de gênero específico: o masculino. Segundo a autora, “a estes 

conceitos, poderíamos acrescentar aquele que estava implícito em todos eles – tão 

presente que nem precisava de ser nomeado –, o da masculinidade da criação 

artística” (VICENTE, 2012, p. 22).  

Sobre este assunto, diversas pesquisadoras27 do campo da História da Arte, 

combinado ao da História das Mulheres, têm trazido importantes contribuições para 

se fazer conhecer a estas mulheres apagadas pelos cânones androcêntricos da 

história da arte.  

Às mulheres foi vedado durante muito tempo o acesso à prática de desenho 

do corpo nu, que foi a base do ensino acadêmico e da representação na Europa do 

século XVI ao XIX.    

                                                           
25 Charles-Pierre Baudelaire foi um escritor, poeta boémio, dandy, flâneur e teórico da arte francesa. 
É considerado um dos precursores do simbolismo e reconhecido internacionalmente como o 
fundador da tradição moderna em poesia, também influenciou profundamente as artes plásticas do 
século XIX. 
26 Cf.: ARRUDA, 2011. 
27 Cf.: JUSTINO, 2013; GOMES, 2007; LOPONTE, 2002; BARBOSA, 2010. 
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Figura 01 – “A Mulher e a Arte”, artigo da Revista Feminina 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 111, 1923 (p. 49) 

 
Com essa prática não permitida às mulheres em escolas tradicionais de 

pintura e desenho era impossível o seu estabelecimento profissional. 

Principalmente nestes períodos, o mercado mais nobre e compensador 
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financeiramente era o da pintura de cenas históricas. Com o acesso vetado às 

mulheres da prática do modelo vivo, essencial para estudar anatomicamente e 

representar a figura humana, o que restava era retratar "o contexto doméstico feito 

de arranjos florais, aquarelas, ou piano para entretenimento social" (ZACCARA, 

2017, p. 28).  

Para sanar este déficit, muitas artistas se organizavam em ateliês próprios e 

em organizações de mulheres artistas28 para apreenderem o conteúdo e não 

prejudicarem seu aprendizado e exercício profissional. Esta era, porém, apenas 

uma entre as demais dificuldades nesta carreira tão masculinizada. 

Ao mesmo tempo em que as temáticas fora da representação do corpo 

humano, eram uma solução viável em vista das dificuldades de acesso aos modelos 

vivos, era considerada culturalmente inferior. Zaccara (2017) apresentando a autora 

Calatayud, coloca: 

 
 

A classificação e hierarquia dos gêneros da pintura, segundo sua ordem 
de importância eram: pintura histórica, religiosa, de costumes, retratos, 
naturezas mortas e paisagens, interiores, monumentos e vários outras 
deste tipo. Que nos salões e demais exposições não serviam como 
plataforma de reconhecimento social, ou seja, não se premiava quadros 
cuja temática fosse um vaso com tulipas (CALATAYUD, 2007 apud 
ZACCARA, 2017, p. 33).  

 
 

Quanto às artistas do primeiro quartel do século XX, apesar de já poderem 

estudar em escolas de pinturas tradicionais29 e concorrerem em exposições e 

concursos, ainda aparecem no registro da história, como as suas antecessoras, 

sendo tuteladas artisticamente por homens, fossem maridos, pais ou amantes. Para 

serem validadas enquanto artistas e reconhecidas historicamente tinham que estar 

atreladas à figura masculina para validar suas existências. Além disso precisaram 

enfrentar a concorrência (onde os colegas homens eram preferidos para quaisquer 

oportunidades profissionais) e a avaliação masculina (com a maioria dos 

professores, diretores, júris e demais espaços de poder, sendo também homens). 

                                                           
28 Zaccara (2017) também sinaliza a associação feminina de escultoras da França, a Union des 
Femmes Peintres et Sculpteurs.  
29 Georgina Moura Andrade de Albuquerque (1885-1962) foi uma pintora, desenhista e professora 
brasileira. Considerada uma das primeiras mulheres brasileiras a conseguir firmar-se 
internacionalmente como artista. Georgina de Albuquerque frequentou a Academie Julian uma das 
poucas escolas artísticas francesas que admitiam mulheres nas aulas de modelo vivo no início dos 
anos 1900. 
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Além das academias, Vicente (2012) aponta também o espaço das fábricas 

(na Europa) como possibilidade do trabalho artístico de mulheres. Definidas pela 

autora como as “artistas-operárias” e salientando que: 

 
 

Este trabalho estava limitado ao objeto em série, não-assinado, ou seja, 
anônimo, e considerado menor, num claro contraste com a pintura ou a 
escultura, feitas do objeto único e assinado por um indivíduo. Assim, os 
entraves a que as mulheres participassem nas “artes maiores” 
contrastavam com o incentivo a que se dedicassem às “artes menores” 
(VICENTE, 2012, p. 26).  

 
 

A Revista Feminina, através da colaboradora Ana Castro de Osório, 

documenta a exposição "A arte no lar" organizada por duas portuguesas e que 

reúne objetos de uma "indústria artística regional" que consistia em mobiliários, 

rendas, objetos e demais artefatos produzidos localmente por artesãos, conforme 

figura 02. É importante ressaltar que esta exposição foi fruto da organização de 

mulheres em busca da valorização de suas artes, mas com o lugar específico da 

arte decorativa, mais aceitável para a mulher nesta época que uma exposição de 

pintura ou escultura, por exemplo. 

 

Figura 02 – “As pequenas industrias regionaes artísticas: A ‘Arte no Lar’", artigo da Revista Feminina 

 
 

 Fonte: Revista Feminina, n. 133, 1925 (p. 74) 
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Havia ainda aquelas que praticava as artes no espaço privado, conhecidas 

de forma jocosa por uma alcunha de ‘pintora-amadora’ (VICENTE, 2012). Estas 

ainda que exercessem suas atividades artísticas comercialmente num círculo 

próximo ao seu convívio, eram vistas como amadoras e desqualificadas enquanto 

artistas, vivendo um duplo apagamento. 

Mantendo o contexto artístico europeu como lastro, a educação brasileira à 

medida que se institucionalizava e se estendia às mulheres, apresentava-se 

diferente para os dois gêneros30: enquanto os meninos eram encaminhados para 

colégios mais  conceituados, as meninas tinham sua formação voltada para as 

prendas domésticas31 (entre as quais se destacava a prática concebida como 

trabalho manual e parte do dote intelectual necessário às moças de famílias 

abastadas) (ZACCARA, 2017).  

Na figura 03, tem-se o cliché de uma exposição de prendas domésticas no 

Palácio do Rio Branco em Salvador, reunindo trabalhos de alunas de vários colégios 

da capital baiana. Na parte inferior da coluna da esquerda observa-se algumas 

destas estudantes posando para o retrato. Nas demais imagens estão as prendas 

expostas. No texto se lê: 

 
 
Num dos salões do Palácio do Rio Branco, cedido por S. Exa. O Dr. 
Governador do Estado, realizou-se uma bem organizada exposição 
escolar de prendas, e que concorreram várias escolas desta capital, 
apresentando lindos trabalhos feitos pelas suas alunas. Estampamos nos 
clichés à seguir, diversos aspectos dessa interessante exposição, que tão 
boa impressão causou a quantos a visitaram, e que tão bem se diz do 
progresso da instrucção do nosso Estado, graças, principalmente à 
capacidadede ação do actual Governo, dirigido pelo eminente Dr. Vital 

Soares (A Luva, n. 67, 15 jan. nov. 1928, s/p).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Cf.: LEITE, 1997.  
31 Viana (2015) cita a exposição de 1922, em comemoração ao Centenário da Independência, que 
expunha móveis ao estilo “nacional” produzidos por alunos de Liceus de artes e ofícios e 
complementados pelos trabalhos femininos (tapeçaria, colchas, fronhas, chermin de tables e etc. no 
mesmo estilo) da escola Rivadávia Corrêa (centro de ensino de ofícios exclusivos para moças e 
coordenada pela senhora Benevenuta Ribeiro Carneiro Monteiro. 
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Figura 03 – Exposição de prendas domésticas de alunas baianas no Palácio do Rio Branco em 
Salvador - Bahia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Luva, n. 67, 15 jan. 1928 (s/p) 
 

Deste modo, as circunstâncias resultantes da educação que era direcionada 

às mulheres além de dificultar seu acesso às escolas de arte ainda favoreceram a 

associação das artes menores. Consideradas como adequadas para mulheres 

eram: as miniaturas, as pinturas em porcelana, as pinturas decorativas, as 

aquarelas, entalhes em móveis, douramentos, marchetarias, peças de roupas, 

tapeçarias e bordados (SIMIONI, 2010).  

Esta diferença estava posta de forma tal que essas atividades artísticas eram 

conhecidas no início do século XX como trabalhos ou lavores femininos (figura 04). 

Para serem consideradas femininas, além da prática ser dominada majoritariamente 

pelas mãos femininas neste período, essas peças geralmente eram ligadas à 

produção têxtil como o macramé, as rendas, a tecelagem e o bordado.  

Nota-se que estas peças, embora sob a autoria de mulheres, perdem a 

conotação de obras de arte, por conta do seu caráter reprodutivo e ainda mais, pela 

razão "lugar-comum", visto à “naturalidade”’ da junção da “essência feminina” a este 

tipo de trabalho.  
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Figura 04 – “Trabalhos Femininos: almofada para sofá”, artigo da Revista Feminina 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 93, 1925 (p. 32) 

 

A associação das atividades têxteis ao fazer feminino está relacionada por 

Simioni (2007) a diversos fatores que fortaleceram esta mentalidade no período. 

Segundo a autora, “a tapeçaria e o bordado, centrais durante a Idade Média, 

passaram, ao longo da Idade Moderna, a comportar duas cargas simbólicas 

negativas: a do trabalho “feminino”, logo inferior, e a do trabalho manual, a cada dia 

mais desqualificado” (SIMIONI, 2010).  

Outra indicação sobre o fortalecimento dessa relação está no livro História 

Geral da Economia, publicado por Max Weber, sociólogo alemão em 1919, que 

diferenciou as profissões masculinas “como a medicina, na qual o trabalho teria um 

componente espiritual ou mágico, e os trabalhos femininos, como a tecelagem da 

seda, ou a produção têxtil para as indústrias domésticas, considerados formas puras 

de labor” (SIMIONI, 2007, p. 95-96).  

Mais uma vez “ouve-se o eco” histórico da arte mecânica, desprestigiada e 

reservada aos escravos da Antiguidade, cedendo espaço às mulheres na sociedade 

moderna. Por estar relacionada à uma produção fabril, as atividades têxteis foram 

esvaziadas da sua dimensão artística se contrapondo à ideia de produção artística 
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como atividade masculina e exercida de maneira mais livre (como nas artes 

liberais), dissociada do chão de fábricas e associada às artes maiores. 

Michelle Perrot (2005) em seu texto O elogio da dona de casa no discurso 

dos operários franceses no século XIX, cita a fala de um delegado operário e a 

contextualiza, a ler-se no trecho: 

 
 

O destino da mulher é a família e a costura (...). Ao homem, a madeira e 
os metais, à mulher a família e os tecidos. Eis aí expressa de maneira 
radical por um delegado operário na Exposição de 1867, a grande divisão 
sexual do trabalho e do espaço social que a racionalidade do século 19 
levou aos seus mais extremos limites. Na sinfonia concertante dos 
discursos sobre a natureza feminina, chave de um inevitável destino, sobre 
a especificidade dos papeis dos sexos definidos pela relação com a família 
fundamental e necessária, o discurso operário, à primeira vista, destoa 
muito pouco (PERROT, 2005, p. 171).  

 
 

Esta mesma autora salienta que com exceção de algumas aberturas e 

benefícios para a mulher, o socialismo e o movimento operário “mostraram-se 

pouco preocupados de fazer as mulheres subirem à tribuna” (PERROT, 2005, p. 

464), ou seja, em seus discursos e práticas neste período, fizeram pouca questão 

de alocarem mulheres em lugares de poder dentro da estrutura de militância e 

reinvindicações. 

O mesmo é possível afirmar sobre a Bauhaus, escola de vanguarda 

modernista alemã – iniciada em 1919 na República de Weimar – onde se pretendia 

aliar as artes aplicadas às artes puras na ideia de alcançar artistas multifacetados. 

É possível perceber a produção têxtil dissociada do fazer artístico propriamente dito 

e relacionada à figura feminina. Como pauta Simioni (2007):  

 
 

Pode-se então compreender porque mesmo dentro dos circuitos 
modernistas prevalecesse certa ambiguidade na consideração das obras 
têxteis enquanto objetos “artísticos”. Na Bauhaus, uma série de 
polarizações evidenciava as dimensões valorativas que contrapunham os 
campos. De um lado, figuravam os ateliês mais nobres – aqueles 
considerados industriais, como os de vidro e de metais, nos quais os 
produtos eram modernos, feitos por designers, que englobavam os alunos 
da instituição; de outro lado, estavam os ateliês marginalizados, cujo 
trabalho era mais manual e tradicional, como os de cerâmica e de 
tecelagem, tidos como mais artesanais e apropriados para as artistas do 
sexo feminino. Assim, a escola reiterava a tradição histórica da associação 
entre meios têxteis, mão de obra feminina e trabalho mais alienado do que 
propriamente inventivo (SIMIONI, 2007, p. 96).  
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Percebe-se que os princípios modernistas alteraram muito pouco as relações 

entre os gêneros nesta instituição de ensino. E não por acaso, as professoras 

mulheres eram direcionadas para estas disciplinas marginalizadas, encorajando de 

forma indireta (e não só) as estudantes a cursarem estes ateliês, concentrando a 

presença feminina num mesmo espaço e consequentemente excluindo-as de outras 

possibilidades artísticas. Como reitera Simioni (2007):  

 
 

Em 1920, o conselho reuniu-se, sugerindo uma separação, no momento 
da aceitação, sobretudo para o sexo feminino, cujo número está fortemente 
representado. Em poucos meses, estabeleceu-se que as mulheres seriam 
aceitas, preferencialmente, nos ateliês de cerâmica e de tecelagem; este 
último tornou-se praticamente um “nicho feminino” na escola” (SIMIONI, 
2007, p. 103).  

 
 

No âmbito nacional temos um bom exemplo que demonstra a divisão sexista 

do trabalho artístico pela visão modernista: o casal de artistas Regina Gomide e 

John Graz. Nas decorações que faziam juntos, ela ficava responsável pelas artes 

têxteis e ele pelo projeto decorativo na sua concepção (SIMIONI, 2007). O que 

remete novamente a uma ideia de desenho e projeto defendida por Vasari como 

superior e demarca este campo enquanto masculinizado em oposição às artes 

femininas. Ainda que a linguagem artística da decoração concebida por eles tivesse 

uma estética modernista de linhas retas e "másculas", as funções de cada um 

estavam perfeitamente delimitadas: a ele a concepção, fruto do raciocínio lógico 

masculino, a ela à arte têxtil, seara da mulher. 

Apesar da arte decorativa estar atrelada, e às vezes até aparecer como 

sinônimo para as artes aplicadas e industriais (sobretudo no século XIX), este último 

campo forneceu as bases teóricas de desenvolvimento para o que conhecemos hoje 

como design (gráfico e de produto). Com o passar do tempo o entendimento sobre 

arte decorativa foi se distanciando completamente de um fazer artístico, para se 

assemblar à ideia de um fazer doméstico e feminino.  

Assim, as denominadas "artes menores, quer praticadas de forma 

profissional, quer no interior do lar, foram sendo caracterizadas como artes 

femininas" (VICENTE, 2012, p. 26) formando-se um campo, mais ou menos, 

artístico e completamente feminizado que é o da moda e da decoração (ou design 

de moda e de interiores). Sobre a feminização da decoração, tratar-se-á a seguir. 
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2.3. Decoração como afazer doméstico 

 

A organização do espaço público e privado, segundo o pensamento 

foucaultiano é realizada a partir das relações sociais de poder. Segundo esta 

perspectiva, a organização da arquitetura32 tem relação direta com a ideia de 

controle social através da sexualidade. Nesta perspectiva, defende-se a hipótese 

de que a categorização da arte menor foi calcada também sob as relações 

assimétricas de gênero no mundo doméstico. Entende-se a decoração como 

herança das artes femininas, ligada ao ambiente doméstico, refletindo até hoje no 

seu campo profissional. 

Apoia-se nas reflexões foucaultianas para abordar as questões de gênero na 

complexidade dos interiores burgueses através da decoração (tanto na presença de 

objetos de arte decorativa quanto no exercício da decoração em si). Como 

complementa o antropólogo Daniel Miller (2013) em seus estudos sobre cultura 

material: 

 
 

Se quisermos considerar questões de poder numa escala mais íntima, 
devemos cruzar as soleiras das portas e entrar, olhar além das fachadas, 
para os processos de decoração interna. Aqui vamos encontrar outro 
campo de disputa. Porém, o dentro e o fora da casa não chegam a ser 
domínios inteiramente separados. Os dois estão profundamente 
entrelaçados (MILLER, 2013, p. 128).  

 

Destaca-se então, a necessidade de "adentrar" o espaço da casa e observar 

a sua decoração para entender as constantes disputas de sentido na tentativa de 

estabelecimento de um domínio entre os gêneros. De forma parecida a Miller 

(2013), Marines Ribeiro dos Santos (2010) defende que no cotidiano, as fronteiras 

entre elas aparecem borradas, entretanto, "os domínios público e privado ainda 

continuam informados pelo gênero. As esferas separadas correspondem à uma 

metáfora em constante atualização" (KERBER, 2013 apud SANTOS, 2010, p. 55).  

Com isto, a autora salienta a importância de entender estas esferas como 

"categoria útil de análise" (assim como é compreendida a noção de gênero) e não 

como algo totalmente estanque. Em muitos momentos essas relações são 

complexas e emaranhadas e por conta disto, as esferas facilitam a leitura destes 

movimentos.  

                                                           
32 Cf.: FOUCAULT, 2015. 
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No capítulo Público, privado e relações entre os sexos, Perrot (2005) explica 

o contexto em que se estabeleceu historicamente a noção de privado. A autora 

relata que no auge das transformações sociais trazidas pela revolução francesa, 

essa noção se desenvolveu em oposição a produção e ao trabalho. 

Até então o âmbito do privado era visto com maus olhos pela sociedade e 

considerado como escuso, secreto e "egoísmo da elite". "Somente a vida pública 

valia que se consagrasse a ela" (PERROT, 2005, p. 457). Neste sentido, a denúncia 

e a vigilância eram tidas como benéficas pois mantinham a transparência no 

comportamento dos indivíduos e um senso de auto regulação social. 

Justapondo-se a esta ideia, a noção de privacidade e domesticidade 

começou a ser valorada, principalmente por conta dos novos entendimentos sobre 

família, consumo e das relações intensificadas pelo trabalho fora de casa, sobretudo 

nas fábricas. É importante vislumbrar que a ideia de coexistência entre as esferas 

pública e privada, entendidas de forma complementar, ainda não estava dada à 

mentalidade da época e é a partir daí que essa dualidade e dicotomia se normalizou 

socialmente.  

Com isto, a família se tornou uma instância reguladora, ao mesmo tempo 

pública e privada, pois cuidava dos interesses do Estado ao mesmo tempo que 

administrava os próprios interesses privados dentro do lar. A casa é o lócus do 

cruzamento de influências33 em que observa tais relações dicotômicas. Para Santos 

(2010): 

 
 

A casa, apresentada na versão de refúgio para os inconvenientes da vida 
pública, como um lugar resguardado à convivência íntima e à organização 
da rotina familiar, frequentemente é interpretada como o espaço físico que 
melhor caracteriza o universo privado e, por isso mesmo, como um 
território feminino por excelência (SANTOS, 2010, p. 39).  
 
 

Assumindo esta premissa do binômio mulher-casa, cuja existência na história 

das ideias remonta à antiguidade, percebe-se que os objetos artísticos e simbólicos 

associados à feminilidade são aqueles que consubstanciam a separação entre o 

universo do trabalho e o universo doméstico. E que, portanto, materializam 

justamente o que se esperava das práticas das mulheres: pertencer ao ambiente da 

casa. 

                                                           
33 Termo utilizado por Perrot (2005).  
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Conforme Vania Carneiro de Carvalho (2008), comprova-se ainda a fusão 

entre corpo feminino e objeto doméstico em sua dimensão figurativa e simbólica. 

Esta junção é perceptível na França a partir das “exposições de arte decorativas 

que apresentavam indistintamente objetos pessoais femininos e objetos de 

decoração para a casa” (CARVALHO, 2008, p. 79), reproduzidas mais tarde no 

Brasil aos mesmos moldes.  

Ao expor estes objetos, de uso doméstico e pessoal, de forma dissociada, 

naturalizou-se o olhar para os objetos de decoração como inerentes ao universo 

feminino. Neste sentido, apresenta-se a arte decorativa e o contexto da decoração 

propriamente dita (enquanto atividade de organização estética e funcional dos 

ambientes) como arrematadores e reforçadores do binômio casa-mulher.  

Rafael Cardoso Denis (2000) em seu livro Uma introdução à História do 

Design, atribuiu a moda e a decoração como artifícios de identificação para grupos, 

como resposta à insegurança trazida pelo anonimato na agitação das grandes 

concentrações urbanas. A noção moderna de individualidade gerou a preocupação 

com a aparência de si mesmo, associando à estética, o pertencimento a grupos 

sociais determinados. Este autor considera tais motivações como os “primeiros 

focos históricos para a personalização do design” (DENIS, 2000, p. 58) e salienta 

que os mesmos foram observados através da decoração no espaço da moradia de 

classe média europeia do século XIX.  

Juntamente à urbanização dos grandes centros europeus e às consequentes 

mudanças nos padrões de consumo trazidos pela industrialização, fatores vindos à 

tona na Era Vitoriana34 davam o tom da vida burguesa que se instalava. O culto à 

aparência e ao esteticismo dos britânicos aliados à moral rígida, dedicação ao 

trabalho e a família, repressão sexual e gosto pela reclusão35 influenciaram 

diretamente os interiores burgueses e a relação da mulher com o ambiente 

doméstico.  

                                                           
34 A Era Vitoriana (1837-1901), período em que se deu o reinado da rainha Vitória na Inglaterra foi 
de grande influência e ressonância na história mesmo depois de seu período efetivo. Foi uma época 
marcada por modernização e ampliação do conhecimento científico, a citar três importantes nomes 
desta época, Darwin, Freud e Marx, que se tornaram as principais bases do pensamento moderno. 
Ao mesmo tempo, foi um período de contradições onde o moralismo, fundamentalismo religioso e o 
puritanismo custavam a incorporar o pensamento moderno na esfera da vida cotidiana. Outros 
acontecimentos de impacto deste período: a Exposição de 1851 e a literatura de Charles Dickens e 
Oscar Wilde. 
35 Após a morte do príncipe Alberto (seu marido) a rainha Vitória evitava aparecer em público e 

permaneceu vestindo preto até o final de sua vida. 
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As relações de gênero na casa burguesa36 se revelava através da 

tripartição37 dos ambientes, de forma que na área de social como o vestíbulo, o 

gabinete38 e a sala de jantar, são masculinas e primordialmente do dono da casa. A 

área de serviço que é onde o trabalho doméstico acontece é a mais escondida na 

planta da casa e primordialmente feminina, mas muito mais destinada aos criados 

domésticos que à dona de casa em si. O setor íntimo é destinado à dona da casa e 

sua privacidade, como os quartos de dormir e as salas específicas para as 

senhoras39.  

Conforme Perrot (2005) e Araújo (2004), os ambientes masculinos 

preponderavam em quantidade de tipologias e demarcavam o domínio do homem 

pela casa. Além dos já citados, as salas de bilhar, sala para fumar e as bibliotecas 

faziam parte da lista. 

No Brasil, a habitação burguesa40 tripartite aos moldes europeus também 

evoca à discriminação de raça e classe, além de gênero, nos ambientes da casa. O 

racismo aparece enquanto premissa para a organização da casa burguesa 

brasileira, já que a ideia de higiene está ligada à proteção contra doenças e hábitos 

morais "condenáveis", que sob o ponto de vista do branco eram trazidas pelas 

pessoas negras através dos seus corpos e cultura. Os hábitos das camadas 

populares eram observados pela elite dominante como determinados pela raça e 

não analisados a partir das condições de marginalidade a que foram expostas as 

pessoas negras pós-escravidão. 

Além do recuo frontal que rompia com o contato direto com a rua, duas outras 

modificações estruturais são incorporadas à casa da elite brasileira para atender 

esta lamentável demanda higienista: um acesso separado para o setor de serviço41, 

para que os empregados (em sua maioria pessoas negras) não precisassem 

                                                           
36 Malta (2011) e Carvalho (2008) desenvolvem brilhantemente em seus trabalhos os aspectos 

dinâmicos das relações sociais em cada ambiente da casa burguesa.  
37 A tripartição é a divisão da casa nos setores sociais, íntimo e de serviço. Sobre outras mudanças 
no espaço físico e estrutural da casa burguesa e as suas relações com gênero, cf.: ARAÚJO, 2004.  
38 Conforme Araújo (2004) o gabinete tem longa história sobre sua origem e seu uso e "está 
localizado entre os cômodos frontais com entrada independente, reforçando, na disposição, sua 
proximidade com o mundo público e na função, o acesso do homem ao conhecimento" (ARAÚJO, 
2004, p. 113).  
39 Entre muitas nomenclaturas o boudoir, gabinete das moças, sala das senhoras, toilette, etc. 
40 Carvalho (2008) salienta que o modo de vida burguês no Brasil se instalou independentemente da 
existência de um parque industrial significativo que pudesse determinar tais mudanças e que a 
nidificação do lar vitoriano no Brasil ocorreu no sentido de incorporar as tendências europeias e não 
entender o lar vitoriano como resistência ao novo causado pela industrialização.  
41 Popularizando-se mais tarde como entrada de serviço e quarto de empregada, respectivamente. 
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adentrar às demais dependências reservadas à família nuclear; e a edícula42, 

acomodação ao fundo da casa principal para moradia de ex-escravos 

provavelmente proveniente de um acordo de conveniência para os patrões e 

sobrevivência para os empregados (ARAÚJO, 2004). 

A disposição dos cômodos nas plantas burguesas das mais simples às mais 

complexas continha, de acordo com Araújo (2004):  

 
 

Grandes salões e salas de jantar, para receber um público selecionado, 
servindo a propósitos de representação social; cômodos privados de vários 
tipos para a reclusão dos membros da família; quartos e banheiros 
separados por sexo e cozinhas espaçosas; copas e outros espaços para 
trabalho doméstico, embora tudo que significasse domesticidade ou 
trabalho de casa estivesse escondido da visão (ARAÚJO, 2004, p. 110).  
 

 

Quanto às influências estéticas na decoração o sucesso do momento, o 

ecletismo, que encorajava a mistura de estilos, valia de Luís XIV a Chippendale ou 

peças com ornamentos gregos e romanos43 e outros de inspiração oriental. Toda 

sorte de itens decorativos poderia ser importada de mobiliário até papeis de parede 

e objetos, da França ou da Inglaterra44. Tudo que remetia ao colonial ou ao estilo 

português era considerado de mau gosto. Por outro lado, as madeiras de lei 

brasileiras eram valorizadas, a exemplo do jacarandá. As flores na decoração45 

eram o motivo ornamental principal e representavam a relação com a natureza de 

forma saudosa além da relação com o feminino.  

"Nada mais seria feito ao acaso, cada canto da casa deveria ser fruto de algo 

calculadamente previsto" (MALTA, 2011, p. 45). A ordem dentro da casa foi princípio 

chave para a almejada civilidade, cada coisa tinha o seu lugar, sem excessos e sem 

luxo, mas com modéstia e muito zelo.  

                                                           
42 Conforme Araújo (2004), a edícula não constituía a casa, sendo considerada como anexa a ela.  
Posteriormente foram adicionadas outras funções ao fundo da casa, como a garagem, depósito e 
lavanderia.  
43 Inspirações clássicas muito em parte motivadas pelas descobertas arqueológicas das cidades de 
Pompeia e Herculano no final do século XIX. Alguns exemplos de artigos na Revista Feminina sobre 
o assunto são: “Pompeia”, n. 91 (p.125) e “Achados arqueológicos em Pompeia” n. 132 (p. 67).  
44 Que disputavam o domínio hegemônico como maiores potências mundiais da época.  
45 Muitos são os artigos sobre o cultivo de flores e jardins nas revistas femininas, como por exemplo 
na Revista Feminina: "Amae as flores" (n. 116, 1924); "O cultivo das flores" (n. 128, 1925); "Um bello 
ramo de rosas" (n. 119, 1924); "Rosas e roseiras" (ed. 106, 1923); "Um bello ramo de rosas" (n. 119, 
1924); bem como artigos que demonstram a importância das flores nesta sociedade como os da 
revista Jornal das Moças: "A flor" (n. 264, 1920); "Jardim" (n. 644, 1927). 
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O olhar decorativo46 principalmente da mulher, formado em grande parte 

pelas revistas femininas e manuais de orientação doméstica, deveria estar por toda 

a parte, flanando pelos interiores para entender dos códigos visuais do era 

recomendável, útil e distinto na ornamentação e administração do lar.  

Desta forma, a casa em seus atributos decorativos passou a denotar 

expressão da personalidade dos respectivos moradores e indicar status. 

Consequentemente, serviu de "estímulo para a formação de códigos complexos de 

significação em termos de riqueza, estilo e acabamento de materiais" (DENIS, 

2000). A aparência da casa deveria informar quais posses tinham quem morava 

nela, além de indicar intelectualidade, cultura e bom gosto. 

A decoração se tornou então a expressão da personalidade e da moral 

especialmente da dona da casa que deveria "lapidar" o homem caso o seu gosto 

não fosse tão apurado, pois a imagem da casa traduzia o gosto familiar e poderia 

prejudicar a imagem pessoal de ambos (DENIS, 2000; MALTA, 2011). 

À mulher eram dadas estas preocupações, de quem a vida pública era restrita 

e a vida doméstica constituía no “único canal fora da igreja e das obras de caridade 

para dar vazão às suas energias criativas, comumente através da decoração” 

(DENIS, 2000, p. 58).  

Neste período o exercício das artes decorativas valorizado como profissional 

era dominado pela atividade masculina. Sobre isto, Malta (2011) destaca as 

premissas do movimento Arts & Crafts, que denunciavam as mulheres como 

“grandes infratoras” no “vício” de se acumular objetos. Sugeriam através da estética 

do movimento, simplificar e desobstruir o ambiente da casa, com as atividades 

profissionais dos artistas (de arte decorativa), arquitetos e artesãos (marceneiros, 

estofadores e demais profissionais), coordenadas entre si e sem deixar espaço para 

a interferência feminina (MALTA, 2011).  

Interferência não profissionalizada, já que na instância doméstica, na 

condição de donas de casa, as mulheres não só interferiam como eram 

responsáveis pelo embelezamento do lar. Desta forma, a decoração era tratada 

como distração para as donas de casa mais abastadas, servindo de passatempo 

(alternativo ao ócio) e isolamento da “verdadeira sociedade” em que os homens 

                                                           
46 Termo cunhado por Malta (2011).  
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protagonizavam suas funções público-políticas, inclusive na função de arquitetos, 

decoradores e estofadores para intervenções mais significativas no espaço da casa. 

É neste lugar de subalternidade que está inserida a função da decoração 

realizada pelas mulheres no início do século XX, intimamente ligada à ideia da 

mulher como criadora e difusora da beleza nos lares para agradar, principalmente, 

ao homem-marido. O ideal de beleza deveria ser buscado por todas as mulheres, 

seja para sua própria aparência física, ou de seus lares. Evidencia Carvalho (2008): 

 
 

Fixava-se quase uma obrigação feminina saber tornar os ambientes 
domésticos agradáveis, onde seus maridos encontrassem um lugar ideal 
para o descanso e lá descobrissem a felicidade. Agradar aos maridos seria 
um dever (CARVALHO, 2008, p. 289).  
 

 

A felicidade é tida como componente do conforto (figura 05) e da mulher é a 

responsabilidade de criá-lo e mantê-lo. Reiterando assim, o papel social de mãe-

esposa-dona de casa, tão aclamado e divulgado pelas revistas deste início de 

século. 

 

Figura 05 – “A felicidade da mulher em sua casa depende de conforto” anúncio da marca Celotex, 
evidenciando o conforto como promessa de felicidade 

 
Fonte: Revista Careta, 28 dez. 1929 (s/p) 
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Conforme Carvalho (2008), a ideia de conforto na casa, através da 

decoração, está relacionada historicamente ao gênero feminino associada às ideias 

de felicidade e harmonia, como explicita no trecho: 

 
 

A felicidade, que deve ser proporcionada ao homem pela mulher, consiste 
na produção do belo. A beleza é o resultado bem-sucedido de uma 
organização doméstica composta segundo as regras estéticas da 
harmonia, que se constituem antes de mais nada, pela combinação de 
cores e formas (CARVALHO, 2008, p. 293).  

 
 

Assim, a casa se apresenta para a mulher através do discurso vigente como 

um ambiente de perpétua felicidade, em que seu papel social feminino completa o 

seu sentido. 

 
 

Nos recônditos do mundo feminino a promessa é de felicidade. Como se o 
casamento por amor, a realização da mais sagrada missão da maternidade 
e o cumprimento regrado dos deveres da boa dona de casa fossem o 
passaporte para o sonhado ‘lar doce lar’ (MALUF; MOTT, 1998, p. 382).  
 
 

Ou seja, ser mãe e dona de casa era a receita para a felicidade no ideal 

feminino construído nesta época. Para atingir o ideal de agradar aqueles com quem 

convive através da sua conduta e da decoração da casa, “é melhor que seus objetos 

não ultrapassem as fronteiras daquilo que é usualmente aceito e admirado por 

todos”. (CARVALHO, 2008, p. 294). Desta forma, as expectativas criadas acerca da 

arte decorativa são as mais conservadoras possíveis na esfera doméstica, a fim de 

estabilizar paz e ordem no ambiente transmitindo bom gosto e bem-estar.  

Os objetos produzidos pela arte decorativa não seriam então obras de arte, 

pois além de não constituir uma categoria privilegiada historicamente também não 

busca subversão, nem criatividade. Nas palavras da autora: 

 
 

A arte feminina não trata, portanto, de obras de arte, mas de objetos 
capazes de proporcionar uma “sensação artística”. A moderação é a regra 
básica que deverá conter os ímpetos de criatividade feminina. A arte 
doméstica não procura a originalidade e sim os efeitos. O objetivo é 
provocar os sentidos, porém não na busca de indagações, mas de paz. 
Nessa perspectiva, obedecer às normas da convenção parece ser o 
caminho mais seguro (CARVALHO, 2008, p. 294).  
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A melhor maneira de seguir com a decoração dos interiores seria uni-la ao 

“sentimento do bello” e não exatamente criar objetos artísticos de caráter 

subversivo. A fruição visual é a meta da arte decorativa e da decoração como um 

todo. Ao contrário da arte enquanto subversão e mudança de paradigmas, a 

decoração produz um efeito “neutralizador” das sensações humanas nos ambientes 

internos.  

A "sensação artística" neste sentido é uma impressão agradável propagada 

por todo o ambiente para “em vez de gerar um impulso de mudança, acabar gerando 

um forte desejo pela vida contemplativa e auto referenciada” (CARVALHO, 2008, p. 

295). 

Este sentimento de fruição e contemplação confere à decoração um fazer de 

caráter conservador do status quo que condiz até mesmo com o seu significado 

etimológico47 - relacionado à palavra decoro, que em português significa recato e 

decência – de certa forma conciliador de normas sociais.  

Para dar sequência à missão de embelezamento da casa, as mulheres eram 

incentivadas aos trabalhos manuais de forma a não se tornarem ociosas e 

manterem suas casas na “rotina que prevê ordenação associada à produção de um 

ambiente agradável aos olhos” (CARVALHO, 2008, p. 71).  

Até mesmo os médicos indicavam que as mulheres "normais" se ocupassem 

ao máximo das tarefas domésticas, a fim de amenizar, curar e até mesmo evitar os 

sintomas histéricos48.  

                                                           
47 A etimologia das palavras "decoração" e "decoro" se confundem em seus significados, sendo 
muito similares no latim. Conforme o Dicionário do Latim Essencial as raízes destas palavras são: 
decet, decus e decor, que traduzidos ao pé da letra seriam respectivamente conveniência, beleza 
moral e beleza física. Os resultados para decor, decoris e decore (com a raiz decet) estão ligados à 
beleza física, formosura, encanto, graça. Mas também ao que fica bem, o que convém. A palavra 
decore, por exemplo, quer dizer "convenientemente, dignamente, artisticamente". As palavras 
derivadas de decus também guardam o mesmo sentido: "decorar, ornar, enfeitar. Distinguir, honrar". 
De decor derivam tanto decorum, que significa: decoro, decência, conveniência, quanto a palavra 
decorus que significa: que convém, que fica bem, belo, formoso, enfeitado, ornado, elegante 
(BIANCHET; REZENDE, 2014). 
48 Ávila e Terra (2010) relatam que alguns historiadores da histeria acreditam que antes do século 

XX as pessoas tinham mais tendência em expressar conflitos emocionais em sintomas físicos. 
Conforme esses autores, na psicanálise freudiana, a histeria faz parte do quadro de estruturas 
psicopatológicas, caracterizando-se como uma condição mais notada nas mulheres e “marcada por 
uma fixação do desenvolvimento psicossexual primitivo ao complexo de Édipo" (ÁVILA; TERRA, 
2010, p. 337). A construção histórica da histeria é intrínseca a uma questão de gênero, passando 
por transformações no seu entendimento ao longo do tempo sob o ponto de vista de vários teóricos 
sobre o assunto. Para Platão, por exemplo, o útero seria como um ser vivo, possuído do desejo de 
fazer crianças e quando isto não acontecia, segundo ele, a mulher era submetida de angústias que 
ocasionava outras muitas doenças. O termo histeria atualmente não é mais utilizado nos 



57 
 

 

Concorda-se com Ávila e Terra (2010) que a histeria é uma "síndrome cultural 

resultante da repressão sexual vitoriana" (ÁVILA; TERRA, 2010, p. 338). Neste 

sentido, os trabalhos manuais eram recomendados por serem “calmantes do 

espírito” e ao fazê-los, as mulheres preenchiam as horas de ócio e evitavam a 

preguiça (MALTA, 2011).  

Apesar de concordar sobre a influência estética tanto vitoriana quanto 

francesa nos trabalhos manuais, Carvalho (2008) não concorda que a prática dos 

trabalhos femininos no Brasil fosse vista como elemento essencialmente 

disciplinador como na tradição vitoriana e aponta o artesanato francês como a 

principal influência, com o mote do refinamento e bom gosto para as moças do 

período: 

 
 

Como forma de marcar a distância da dona de casa dos trabalhos sujos, 
pesados e repetitivos, considerados como atividades degradantes (...) o 
artesanato doméstico tinha que mostrar afinidade com a arte, com isso 
provando ser uma prática criativa e não repetitiva, e manter-se fora do 
mercado, para não questionar a competência do chefe de família em 
prover a casa (CARVALHO, 2008, p. 76-77).  

 
 
 

Certo é que os trabalhos eram recomendados e amplamente divulgados na 

literatura, principalmente nas revistas femininas. Trabalhos geralmente focados na 

camuflagem principalmente com fios – utilizando a técnica do macramê ou bordado 

– e de maneira secundária com madeira – com as técnicas de pintura, pirogravura 

e aplicação de metais. Como pode-se constatar na figura 06, onde se ensina a 

aplicação de metal em uma "carteira para senhora" e em um "estojo para luvas", 

respectivamente na parte superior e inferior da página. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
diagnósticos pela Medicina, devido à fragmentação das compreensões dessa condição e também 
pela estigmatização historicamente ligada a ele. 
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Figura 06 – “Lavores Manuaes Decorativos” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 139, 1921 (p. 82) 

 

Para as mulheres mais pobres, as prendas significavam a possibilidade de 

ganho financeiro, pois a produção não atrapalharia suas demais funções dentro do 

lar. No contexto de mulheres brancas, ricas e de classe média alta, além do ideal 

de dona de casa, ser "prendada" significava uma alternativa para "ganhar a vida 

honestamente" caso uma desgraça viesse a acontecer e deixá-las sem rendimentos 

na família. (LEITE, 1997). Nas revistas femininas eram divulgados concursos com 

prêmios em dinheiro49 para mulheres que se interessassem em concorrer com os 

seus trabalhos, conforme traz a figura 07. 

 

 

                                                           
49 Sobre a divulgação dos lavores manuais nas revistas femininas como incentivo à 
profissionalização de mulheres de baixa renda, Carvalho (2008) ressalta que a Revista Feminina 
mantinha uma "sala permanente de exposição de peças artesanais produzidas por suas leitoras, as 
quais eram vendidas e o dinheiro remetido integralmente para as interessadas" (CARVALHO, 2008, 
p. 74).  
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Figura 07 – “Quinto concurso de trabalhos femininos: Entrega de dois prêmios” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 79, 1920 (p. 12) 

 

Os objetos, frutos dos lavores manuais eram vistos como marcas femininas 

deixadas por toda a casa. E a decoração, neste sentido, fazia notar as ações 

masculinas ou femininas dentro da casa. São as ações centrífugas e centrípetas, 

termos cunhados por Carvalho (2008). 

Para conceituar estas ações, a autora salienta a atribuição de gênero para 

os objetos domésticos ao espelho das práticas sociais relacionados aos homens e 

mulheres, reiteradas cotidianamente. A ação centrípeta é então determinada pela 

presença de óculos, canetas, binóculos, bustos escultóricos e móveis de escritório 

que enquanto objetos, têm suas identidades construídas como masculinas. Já a 

ação centrífuga é também determinada pelos objetos femininos, mas ainda mais 

pela ação difusa da mulher que “se faz sentir por toda a casa” demonstrada em 

todos os mínimos detalhes dignos de sua atenção. 
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Mesmo nos ambientes mais patriarcais da casa burguesa como a sala de 

jantar50, era pela decoração que se fazia notar as “marcas femininas, presentes nos 

arranjos de mesa” (CARVALHO, 2008, p. 71).  

Por estar à frente das questões do lar, pode haver uma falsa impressão de 

que o comando e todas as decisões sobre o âmbito doméstico e familiar pertenciam 

à mulher, quando na verdade pertenciam ao homem, como cita Maluf e Mott (1998): 

 
 

Com lucidez, a romancista Júlia Lopes de Almeida apontou: ‘uma só alma 
em dois corpos é a metáfora que foi criada pelo diabo em hora de ironia’. 
Afinal, não é a mulher, quem faz ou deixa de fazer. É o marido quem ‘dá 
gostos, impõe vontades’ Na verdade, a ‘casa é o mundo que está aos seus 
pés, obediente ao seu gesto’. Até mesmo as portas abrem-se ‘a quem ele 
quer, fecham-se a quem lhe convém’ (MALUF; MOTT, 1998, p. 382). 

 
 

Ou seja, apesar da presença feminina estar expressa em toda a casa e ser 

dela o encargo fazer ou delegar aos empregados as tarefas do lar, o domínio nesta 

relação de poder é do homem, seguindo o pensamento da sua superioridade em 

relação à mulher. Como diz Mary del Priore (2016): "no comando da casa, a esposa. 

O marido lhe delegava este poder” (PRIORE, 2016, p. 241).  

A casa constitui neste lugar aparentemente sujeito ao domínio feminino, 

sendo este domínio ocasional e exercido apenas na falta da figura masculina. 

Utilizando uma metáfora do mundo comercial, a mulher é como uma gerente ou 

encarregada que resolve e delega funções no interior do lar, mas deve satisfações 

e precisa reportar sobre suas atividades ao seu superior ou diretor: o marido, 

verdadeiro dono da casa. Assim sendo, a mulher está em lugar de subalternidade, 

dentro da casa e na família, apesar do seu papel, ativo em ambos, sugerir o 

contrário.  

Além das noções estéticas e de conforto aliados às católicas e históricas 

sobre o ócio e histeria, acrescentou-se ainda na receita para uma boa dona de casa 

as primeiras noções de funcionalidade e eficiência51.  

                                                           
50 "Sexualmente" oposta à cozinha, a sala de jantar é talvez o ambiente mais patriarcal da casa. 
Segundo Mary del Priore (2016), “o primeiro a adentrar era o homem. Era ele quem ocupava a 
cabeceira da mesa e era quem primeiro saía para fumar seu charuto, sinalizando que a refeição 
acabara. Sua função provedora era confirmada pela qualidade do alimento que chegava à mesa" 
(PRIORE, 2016, p. 245). Nos sobrados simples, porém, a sala de jantar podia ser multifuncional 
servindo às mulheres como espaço para costura, fora dos horários "oficiais" das refeições tratados 
com rigorosidade.  
51 Estas últimas viriam a ser a gênese do pensamento modernista, influenciado pelo racionalismo e 

funcionalismo. As consequências destes preceitos na condução das atividades realizadas pelas 
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Apresentadas sob a denominação economia doméstica, estas ideias 

consistiam em tratar as “questões de ordem administrativa e financeira" 

concernentes à casa onde o "conhecimento científico disputava espaço com as 

preocupações de sociabilidade e arranjo estético” (MALTA, 2011, p. 37).  

Enquanto a decoração é entendida como “a arte de arrumar nossas 

habitações de modo a torná-las agradáveis, cômodas, salubres e confortáveis”, a 

economia doméstica era tratada como “a arte de dirigir e regular economicamente 

as cousas da casa” (MALTA, 2011, p. 38).  

É válido ressaltar que a função da decoração neste contexto era intrínseca e 

complementar à atividade doméstica, configurada como extensão do trabalho de 

arrumar a casa e que “funciona como indicador do bom andamento da casa e da 

família, pré-requisito para o conforto” (CARVALHO, 2008, p. 289).  

A mulher neste panorama, tem um papel fundamental: o de salvaguardar o 

ambiente do lar como confortável, íntimo e familiar, protegendo-o com amor e 

dedicação dos desvios e contaminações do mundo exterior. Através do toque 

feminino, a decoração foi uma ferramenta importante a serviço do status quo e suas 

convenções hegemônicas, contribuindo em muito para manter a mulher em lugar 

de subjugação. 

 

2.4. A decoração como tecnologia de gênero  

 

A escolha por privilegiar a articulação entre decoração e gênero se justifica 

pela relação historicamente construída entre essas materialidades e o corpo 

feminino, e principalmente da construção do binômio mulher-casa, caracterizando-

se como parte integrante na construção desta mentalidade social. A decoração 

neste contexto é uma materialidade construída no interior doméstico e serve de 

dispositivo criador e reforçador das noções de feminilidades. Este processo é 

notado no projeto de modernização em curso da sociedade brasileira nos anos 1920 

e permanece visível até a contemporaneidade. A decoração como prática de 

organização dos ambientes interiores é estigmatizada como campo de domínio dos 

saberes femininos e acredita-se que principalmente por este fato, seja inferiorizada.  

                                                           
donas de casa podem ser observadas anos mais tarde principalmente com a popularização de 
eletrodomésticos específicos para cada função dentro da casa.  
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A decoração em seu significado simbólico de harmonização e até na 

etimologia da palavra, busca através da estética do belo, conciliar ao que é 

socialmente agradável. Conforme corrobora Carvalho (2008): 

 
 

A esta altura já percebemos que o uso da decoração doméstica como 
instrumento de clivagem social mobiliza elementos de natureza simbólica. 
A configuração material da casa participa da produção de valores. Ela 
condiciona as comunicações individuais, sexuais e sociais, hierarquizando 
o espaço segundo a grade de valores de seus agentes (CARVALHO, 2008, 
p. 275).  

 
 

Mas se historicamente a arte decorativa é a "mãe" da arte aplicada, por que 

é tratada com desprestígio? Acredita-se que as questões ligadas a noção de adorno 

e ornamento, mas também relacionadas à mulher parecem estar no cerne destas 

respostas. Sobre o exercício da arte decorativa, Carvalho (2008) adverte que: 

 
 

Apesar de pouco a pouco se tornar uma opção profissional exercida por 
homens, a arte decorativa não deixará de ser percebida como uma prática 
estreitamente relacionada com o perfil feminino. Por isso mesmo, fora do 
circuito doméstico, esse tipo de trabalho “artístico” será visto com 
desconfiança (CARVALHO, 2008, p. 294).  

 
 

Esta autora confronta, neste trecho, que apesar da masculinidade, que por si 

só é legitimadora social, no exercício desta profissão não seria o suficiente para 

torná-la respeitada, sendo sempre vista com desconfiança. Comparativamente a 

outros homens em profissões mais “respeitadas”, os homens das artes decorativas, 

bem como da decoração/design de interiores, estarão em “desprestígio”, mas em 

relação às mulheres da mesma área estarão em posição de destaque dentro das 

profissões consideradas femininas. 

Como é o caso da indústria têxtil que mesmo contando com mão de obra 

majoritariamente feminina, algumas funções foram restritas aos homens, 

principalmente os cargos de liderança, conforme deixa exposto Rago (1997):  

Mesmo num ramo onde sua participação era enorme, como o têxtil, as 
alternativas de ocupação para os homens eram maiores. Enquanto eles 
estavam presentes em quase todas as atividades ocupadas pelas 
mulheres, como a costura de sacos ou nas maçaroqueiras, vários 
trabalhos eram interditados a elas, principalmente os de chefia (RAGO, 
1997, p. 65).  
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Ou seja, mesmo nas profissões tidas como femininas52, as mulheres, 

frequentemente estão em desprestígio aos homens que exercem a mesma 

profissão. Para levantar uma questão como exemplo: que mulheres conquistaram 

o mesmo prestígio artístico que os exímios William Morris e Eliseu Visconti na arte 

decorativa? Artistas mulheres nesta área são sequer conhecidas. Este padrão é 

observável também em outros campos do conhecimento e demarcam a hierarquia 

das relações de poder dentro dos campos profissionais. Sobre o caso específico da 

decoração, este autor afirma: 

 
 

Uma análise de livros didáticos introdutórios e históricos utilizados em 
cursos de design de interiores sugere que os historiadores não 
reconhecem as mulheres no design de interiores como contribuidoras para 
o desenvolvimento da profissão. Em vez disso, uma narrativa masculina 
de arquitetos constitui a identidade de um campo dominado por mulheres 
em número, mas por homens em significância. Esses achados requerem 
uma investigação mais aprofundada da literatura sobre a história das 
mulheres no exercício do design de interiores (TURPIN, 2007, p. 01).  

 
 

Outro exemplo da demarcação de gênero na decoração é o de John Graz e 

Regina Gomide Graz, casal modernista que realizou em conjunto ambientações e 

decoração de ambientes, tendo os maiores créditos por tal trabalho John Graz, pelo 

caráter projetual conferido por esta atividade, e a Regina, ficaram os créditos da arte 

têxtil aplicada na decoração, vista como ornamentação (SIMIONI, 2010).  

Do outro lado, nas profissões masculinas, as mulheres também são 

inferiorizadas e custosamente reconhecidas por estar ocupando um lugar que não 

é seu. A exemplo de Janete Costa e Lina Bo Bardi53 como praticamente únicas 

arquitetas modernistas a realizarem trabalhos de construção civil neste período no 

Brasil.  

Zaccara (2017) observa que neste âmbito há uma aparência de igualdade 

causada pela queda das restrições para as mulheres. A autora coloca-se no 

contexto do ensino da arte quando era restrito às mulheres, mas estes mesmos 

aspectos podem ser aplicados a profissões igualmente restritas. 

 
 

Os obstáculos ainda numerosos, uma vez que o mais difícil de vencer eram 
as ideias recebidas e repassadas ao longo dos anos. Recordemos, como 
exemplo, que as instituições ainda eram em sua maior parte administradas 

                                                           
52 Cf.: PASSOS, 1996. 
53 Cf.: GATI, 2016.  
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por homens que também compunham a maioria dos juris dos concursos e 
escreviam os tratados de história da arte e as críticas das exposições. 
Sempre eclipsadas por seus colegas homens, as mulheres continuaram 
excluídas dos trabalhos de História da Arte, tendo raramente seu valor 
reconhecido, ou seu nome preservado. As presenças femininas da 
primeira metade daquele século foram quase que totalmente ignoradas 
pela historiografia artística (ZACCARA, 2017, p. 30).  

 
 

Desta maneira, vários entraves surgem ao exercício profissional das 

mulheres, estejam elas em profissões consideradas masculinas ou femininas. 

Segundo Perrot (2005), a noção de “profissão feminina” toma corpo, 

verdadeiramente, no século XIX em uma conjuntura geral de profissionalização 

entre as Guerras Mundiais, sobretudo no que tange à profissionalização do trabalho 

doméstico nos países europeus como França e Alemanha. 

 
 

Nada iguala o ensino doméstico dos cursos e das escolas. Ensino 
magistral, mecanização, organização científica do espaço e do tempo que 
transforma a cozinha em laboratório e a dona-de-casa em engenheiro 
tayloriano (...) são os novos caminhos do prestígio. É preciso tudo isso para 
manter as mulheres em casa e desviá-las do assalariamento (PERROT, 
2005, p. 256).   

 
 

A profissão de decoração une as ideias de tarefa profissional e doméstica 

relatadas e delimita também a atuação da mulher às atividades relacionadas ao 

espaço residencial e outros espaços privados. Desta forma, sob a perspectiva 

histórica da trajetória das mulheres – da casa ao mercado de trabalho – denota o 

âmbito doméstico revalorizado e até mesmo o âmbito social domesticado. Através 

deste exercício, a mulher continua simbolicamente no lugar do seu domínio, o 

doméstico. Institui-se, então, a decoração como tecnologia de gênero, conforme o 

conceito cunhado por Teresa de Lauretis (1994).  

Enquanto pesquisadora da linguagem cinematográfica, Teresa de Lauretis 

compreende o cinema como uma tecnologia de gênero que atua na construção de 

representações, particularmente as femininas. Para tal conceito, baseia-se na teoria 

da sexualidade de Foucault54. Alinha-se com o entendimento de gênero como uma 

relação social que constrói no sujeito noções culturais de feminilidades e 

masculinidades. Desta forma, gênero “é produto de diferentes tecnologias sociais, 

                                                           
54 Apesar das proposições do filósofo francês não considerarem as questões de gênero, no intuito 

de adicionarem uma interpretação feminista à teoria foucaultiana, algumas historiadoras como 
Michele Perrot produziram críticas sobre este aspecto. Cf.: PERROT, 2005.  
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como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e práticas críticas 

institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana” (LAURETIS, 1994, p. 

208).  

Gênero é então, uma representação social construída através de discursos 

de diferentes instituições, como o Estado, a Igreja, a família e a escola e, de forma 

menos evidente, na comunidade intelectual, no meio artístico, na arquitetura, no 

cinema e no próprio movimento feminista. As tecnologias de gênero produzem, 

propagam e implantam “representações de gênero” (LAURETIS, 1994, p. 228). Elas 

envolvem tanto o processo de construção quanto os produtos dessas 

representações. 

Para esta autora (1994), as práticas do cinema, desde a escolha das tomadas 

até o que é representado no filme, fazem parte do processo de sexualização 

feminina através das técnicas cinematográficas e suas formas de registro, como: 

iluminação, enquadramento e edição, e de “códigos cinemáticos específicos” como, 

por exemplo, a forma de olhar, que constrói “a mulher como imagem, como objeto 

do olhar voyeurista do espectador” (LAURETIS, 1994, p. 221). 

Teresa de Lauretis evidencia também o fenômeno da autorrepresentação às 

quais as tecnologias de gênero estão comprometidas e participam ativamente da 

constituição das subjetividades dos indivíduos, mediante o investimento massivo 

em determinadas representações em detrimento de outras.  

Trazendo para o caso da decoração como ofício, este fenômeno perpassa o 

processo de escolha desta profissão em detrimento de outras, considerando que a 

maioria de profissionais desta área é do sexo feminino. Isto denota que o público 

feminino se vê majoritariamente representado por profissões que ressaltam as 

características "femininas" e fazem crer que são mais recomendadas às mulheres 

pelo seu lastro histórico. Certamente estas escolhas são norteadas por outras 

questões em suas subjetividades, como trajetória de vida, criação familiar, 

características psicológicas, etc. Entretanto, as questões de gênero permeiam as 

escolhas pessoais, e o que é entendido como aptidão é também norteado dentro do 

que é reservado ao gênero feminino na sociedade patriarcal.  

O conceito de tecnologia de gênero, conforme Teresa de Lauretis, possibilita 

compreender que a construção das identidades de gênero acontece a partir da 

relação entre as materialidades e os sujeitos. As materialidades da decoração tanto 

informam as prescrições culturais do feminino, quanto, em lugar de profissão, 
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reforçam as representações de gênero, sendo a maioria dos profissionais desta 

área mulheres tendo frequentemente associadas suas imagens e exercício na 

decoração à futilidade, frivolidade, etc. Embora Teresa de Lauretis use o termo 

tecnologia de gênero para falar da maneira como a mulher é representada no 

cinema, utiliza-se o termo tecnologia de gênero para entender a forma como a 

decoração é associada à mulher, embora não se represente visualmente em seu 

exercício. 
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É necessário que se compreenda a construção do próprio sujeito mulher 

neste período para entender os processos que naturalizaram os conceitos 

“intrínsecos às mulheres” em diversos setores da sociedade – religião, política, 

economia, etc. – com suas formas de pensamento, subjetivação e formas de poder 

que passam necessariamente pelo controle do corpo feminino e sua inserção no 

ambiente doméstico.  

Uma das principais mudanças deste período é a consolidação, de fato, do 

capitalismo e suas relações com o fim da escravatura. Neste momento “os hábitos 

populares se tornaram alvo de especial atenção no momento em que o trabalho 

compulsório passava a ser um trabalho livre” (SOIHET, 2013, p. 362).  

As preocupações por parte da classe dominante convergiam para os 

assuntos referentes à organização da família e manutenção do poder entre seus 

membros. Bem como as preocupações para que a sociedade fosse cada vez mais 

dirigente e sólida, respeitosa das leis, costumes, regras e convenções. Das 

camadas populares era esperada uma força de trabalho adequada e disciplinada 

(SOIHET, 2013).  

Com o intuito de melhor instaurar esta nova ordem social, foi que as políticas 

públicas higienistas juntamente com os códigos de posturas das cidades reforçaram 

a noção de urbanização e civilidade que se estabeleceu ao longo do século. Foi 

especificamente sobre as mulheres que recaiu a maior carga de responsabilidade 

para manutenção dos ideais propagados neste período. Para tanto, foi necessário 

moldar uma nova representação do que significava a mulher neste novo século e 

quais eram suas funções num período de tantas mudanças. 

 

3.1. Modelo construído de mulher  

 

Em primeiro lugar, é preciso salientar que o ambiente urbano construído sob 

padrões europeus tinha a intenção, dentre outras, de desodorizar o espaço urbano 

de tudo o que não representava estes novos ideais de civilidade. E isto marginalizou 

os movimentos culturais e expressões sociais locais, sobretudo do povo afro-

brasileiro, e os levou para um espectro de ilegalidade. Conforme explica D’Incao 

(2009): 
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Visto que a cidade tinha se transformado num lugar de interesse público, 
em que todas as antigas formas de uso foram ou banidas ou ajustadas à 
nova ordem, muitas pessoas tiveram de mudar não só o local de 
residência, mas também as formas de diversão de raízes populares e 
grupais. Muitas delas e certos cultos religiosos retornaram às casas ou a 
lugares longe do centro da cidade. Inevitavelmente, essa nova condição 
deu um caráter ilegal a muitas das expressões sociais tradicionais, e 
também impôs uma espécie de restrição tanto à espontaneidade 
tradicional e cultural de certos grupos, quanto à sua sociabilidade 
correspondente (D’INCAO, 2009, p. 226-227).  

 
 

Apesar de a autora não se referir a nenhum grupo social específico, fica 

evidente que pessoas negras eram parcela, senão a totalidade, desta população 

marginalizada e rechaçada pelo processo de urbanização “europeizada”. 

Reconhecendo-se a grande influência que o discurso médico e intelectual vigente 

tinha para a classe burguesa, os conceitos higienistas e eugenistas se confundiam 

e eram propagados para o restante da sociedade. Estabelecendo, assim, uma 

perspectiva de exclusão social que usava como pretexto a higiene. 

A formação e a própria estrutura da casa e família burguesa brasileira foi 

construída sob os padrões de uma estética e comportamentos brancos com 

conceitos advindos da Europa que não só ignoravam como também marginalizavam 

a cultura local. O ideal de mulher também se forma nesta perspectiva de contexto 

higienizado, como evidencia D’Incao (2009): “ser mulher é ser quase integralmente 

mãe dedicada e atenciosa, um ideal que só pode ser plenamente atingido dentro da 

esfera da família burguesa e higienizada” (D’INCAO, 2009, p. 229).  

Para tal afirmação é preciso contextualizar a casa burguesa como lócus da 

mulher branca de elite, em função de estruturas sociais como a heterossexualidade 

compulsória e o matrimônio oficial (com dotes providos pela família destas 

mulheres), o modelo nuclear de família e a improbabilidade de casamentos inter-

raciais dentro das classes mais abastadas. 

Embora o discurso dominante pregasse a todas as mulheres os ideais 

elaborados pelas elites sobre o papel da mulher ideal: 

 
 

Pode-se dizer que foram sobretudo as mulheres das camadas abastadas 
das maiores cidades que se ligaram aos seus maridos pelos “indissolúveis 
laços do matrimônio” civil e religioso. E acabaram afastadas das atividades 
produtivas realizadas dentro de casa, usufruindo dos novos bens de 
consumo, e dedicando-se exclusivamente à administração da casa e aos 
cuidados dos filhos, sob a retaguarda de um marido provedor (MALUF; 
MOTT, 1998, p. 400).  
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Este contexto social em que a mulher dispunha de tempo para se dedicar às 

atividades da casa, mantendo-se ocupada com filhos e atividades como bordado e 

literatura, só é possível em uma família burguesa em que os maridos dispunham de 

trabalhos liberais, intelectuais e ainda políticos que os permitiam manter as suas 

casas financeiramente e deixar suas esposas a cargo das tarefas domésticas e 

referentes à família. 

Para evidenciar sobre quais mulheres se refere este trabalho converge-se 

com Araújo (2004): 

 
 

As intervenções modernizadoras, materializadas no longo processo de 
“europeização” que alcançou ruas, praças e edificações na cidade, 
transformaram o espaço público que passa a ser cenário de novas práticas 
sociais. A frequência da população baiana – que representa a Salvador 
“branca” nos teatros, cinemas, casas de diversão, clubes sociais e 
esportivos - vai ser comentada na imprensa (jornais e revistas), e nela vai 
ter destaque a “nova mulher”, apresentada anteriormente. Vale ressaltar 
que o termo “mulher” aqui designado, bastante abrangente, deve ser 
melhor especificado se quisermos entender sua presença no espaço 
urbano de Salvador. No início do século XX se dá uma espécie de adição 
do segmento feminino que, até o fim do século XIX, estava sempre 
presente na cidade em busca de sobrevivência, pelas mulheres dos 
segmentos médio ou abastado da população soteropolitana, isto é, das 
ganhadeiras, mulheres escravas, forras ou livres pobres pelas mulheres de 
elite (ARAÚJO, 2004, p. 115) (grifos nossos).  

 
 

Apesar de falar sobre o espaço urbano de Salvador, corrobora-se com esta 

autora, quando salienta que as mulheres de elite eram o modelo de “nova mulher”. 

Ainda que outras mulheres circulassem no contexto urbano das capitais brasileiras, 

elas não eram o foco do discurso dominante e sim as mulheres brancas e 

abastadas. Sendo assim, a família era o tema central na vida destas mulheres e 

referência principal de sua identidade. Como reitera Pinsky (2013): “uma moça 

solteira era, sobretudo, ‘a filha’, uma senhora casada ‘a esposa” (PINSKY, 2013, p. 

471).  

A propagação da ideia de que a mulher era naturalmente pura, delicada, 

obstinada aos assuntos do lar e da família, acontecia de forma tal que a sua 

subjetividade como sujeito era negligenciada em contraponto às expectativas 

demandadas de seus corpos e atitudes perante à sociedade. 

Estas ideias eram sustentadas pelas instituições formais da elite (NEEDELL, 

1993) como a Igreja através dos colégios católicos de educação secundária e do 

seu próprio espaço físico e simbólico; os clubes, salões, teatros e demais espaços 
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de socialização na cidade e mais ainda, pelos médicos e juristas que se valiam de 

instrumentos legais e científicos para sustentar seus discursos (SOIHET, 2013). 

Instituições estas, que faziam valer os seus discursos para manter 

funcionando a estrutura vigente que as favorecia. Estes pressupostos também vão 

de encontro à teoria foucaultiana e completam o sentido de sua microfísica do 

poder, que atua de forma sutil, controlando as subjetividades desses sujeitos 

mulheres, de forma a dominarem seus corpos e modos de ser. 

De acordo com Needell (1993), as instituições domésticas da elite seriam a 

família e o matrimônio, representadas no espaço da casa pelas mulheres e as 

crianças. Segundo este autor, a família pode ser melhor compreendida quando é 

considerada “um instrumento de sobrevivência e de triunfo em um ambiente hostil 

e relativamente intocado pela intervenção do Estado” (NEEDELL, 1993, p. 143). No 

Brasil colonial e monárquico, “o Estado (...) delegava sua autoridade às famílias, 

que na costa e no interior exerciam o poder de maneira informal, controlando os 

vitais recursos humanos e fundiários” (NEEDELL, 1993, p. 143). O Estado no 

período republicano continuou a utilizar desta prática de transferência de 

responsabilidade cívica para as famílias para a manutenção da ordem social. 

O código Civil de 1916 foi uma das principais leis que apresentavam uma 

série de prescrições do vínculo conjugal e define que o homem deveria ser o 

provedor e a mulher a encarregada dos cuidados com a casa e com os filhos. 

Conforme exposto no Art. 240. que institui que: 

 
 

A mulher assume, com o casamento, os apelidos do marido e a condição 
de sua companheira, consorte, colaboradora dos encargos da família, 
cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta (Art. 240. Código 
Civil de 1916) (grifo nosso).  

 
 

A premissa que norteava este pensamento era a crença em naturezas 

diferentes para homens e mulheres. 

 
 

As mulheres, biologicamente dotadas para gerar filhos, estariam 
destinadas ao mundo doméstico. De acordo com esta ótica, não existiria 
realização possível para as mulheres fora do lar; nem para os homens 
dentro de casa, já que a eles pertenceria a rua e o mundo do trabalho. O 
Código Civil também afirmava a inferioridade da esposa perante seu 
marido, concebendo-a como dependente e subordinada ao “chefe da 
família” (SANTOS, 2010, p. 53-54).  
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Conforme o Art. 242 do Código Civil de 1916, “a mulher não pode sem 

autorização do marido: VII – exercer profissão; [...] IX- aceitar mandato”. Entre 

outras atribuições, este artigo evidencia a falta de autonomia legal que a mulher tem 

sobre si perante a sociedade, tendo que recorrer sempre à figura do marido para 

ser representada.  

Ainda que as suas motivações sejam pessoais para exercer uma profissão, 

por exemplo, a esposa teria de ser autorizada pelo marido. Pois conforme o Art. 

233: “o marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete-lhe: [...] IV. O direito de 

autorizar a profissão da mulher e sua residência fora do tecto conjugal; V. Prover a 

manutenção da família” (Art. 233, Código Civil de 1916). Dito isto, verifica-se que a 

responsabilidade de prover a família era do homem, portanto, não fazia sentido que 

a mulher trabalhasse, a ela era dada a responsabilidade de “velar pela direção 

familiar e moral desta” (Art. 240, Código Civil 1916). 

Para citar mais um dos privilégios dos homens sobre as mulheres na relação 

matrimonial, Santos (2010) salienta: 

 
 

Ao homem cabia o direito à representação legal do grupo familiar e à 
administração dos bens, que podia englobar além do patrimônio comum 
do casal o patrimônio particular da esposa, conforme o regime legal 
adotado no contrato de casamento. Esta assimetria contribuiu para a 
valorização social das atividades masculinas, reconhecidas como mais 
importantes do que as exercidas pelas mulheres (SANTOS, 2010, p. 53-
54).  

 
 

Esta ideia sacramentava a inferioridade da esposa em relação ao marido e 

autenticava a mulher casada como “relativamente inabilitada para o exercício de 

determinados atos civis, limitações só comparáveis às que eram impostas aos 

pródigos, aos menores de idade e aos índios” (MALUF; MOTT, 1998, p. 375).  

Esta declaração demarca o lugar da população indígena nesta sociedade, 

colocando-a em lugar de ignorância e falta de responsabilidade por seus atos. Fato 

que até hoje se comprova na sociedade brasileira. 

Voltando à questão do Código, de acordo com Santos (2010): 

 
 

Temos, aqui, o privado, ou seja, a família entendida como o principal 
suporte do Estado, representante da esfera pública. Temos, também, a 
iniciativa pública de legislar sobre o privado com o intuito de garantir a 
almejada sustentação. A regulação vem na contramão de alterações tidas 
como indesejadas nas formas de conduta da vida privada. Modificações, 
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estas, interpretadas como fenômenos capazes de desestabilizar a ordem 
pública (SANTOS, 2010, p. 55).  

 
 

Neste sentido, o Código Civil de 1916 foi importantíssimo para proteger os 

valores tradicionais que estavam sendo ameaçados por um possível abrandamento 

face à modernização das cidades. 

Deste modo, a alternativa de controle para as mudanças que já estavam 

ocorrendo foi encarar os “perigos e incertezas geradas pelo ambiente urbano” e 

converter “o amanho do lar e da família em um ancoradouro da moral sagrada” 

(MALUF; MOTT, 1998, p. 389).  

Corrobora-se neste estudo com as ideias de Michel Foucault sobre a forma 

com que os discursos são fornecidos e estabelecidos nos âmbitos médicos e 

jurídicos para disciplinarização das massas, passando necessariamente pelo corpo 

e a sexualidade, constituindo-os em mecanismos de poder e controle. Mais 

especificamente no que toca às questões tratadas anteriormente e que incidiram 

diretamente sobre a casa burguesa, a mulher de elite é vista como principal peça 

da engrenagem de eficiência para uma nova ordem social que estava se 

instaurando no país.  

 
 

A constituição de valores e ideais fundamentais – os quais incidiram 
diretamente sobre a casa burguesa e foram elaborados no mesmo período 
da reestruturação da cidade – contou com os saberes ligados à medicina 
e ao direito (...) pois a burguesia, como assinala Foucault, trabalhou a si 
mesma, desenvolveu seu próprio tipo de indivíduo: para que certo tipo de 
liberalismo burguês se tornasse possível ao nível das instituições, foi 
necessário realizar, ao nível do que ele denominou micropoderes, um 
investimento muito mais rigoroso, cuidadoso, nos corpos e 
comportamentos. A preocupação maior foi então com a ordem dentro da 
rede de relacionamentos na família, para que fosse possível manter a 
ordem na sociedade (ARAÚJO, 2004, p. 12).  

 
 

Deste modo, a sociedade deveria funcionar como engrenagem perfeita e 

eficiente quando os dois cumprissem fielmente os papeis designados para si, 

ajudando manter a ordem social desejada pelo Estado e pela Igreja. Como já 

esclarecido anteriormente, o papel da mulher foi criado em oposição ao papel social 

do homem, fazendo com que as funções do marido e da mulher fossem 

complementares. 

Especificamente sobre os códigos sociais dentro do matrimônio, pode-se 

dizer que a ideia da mulher submissa ao modelo de mulher desejável é um padrão 
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antigo que vem sido reproduzido durante a história ocidental desde a Grécia Antiga. 

Como demonstra Bittencourt em seus estudos sobre o filósofo grego Xenofonte (430 

a.C - 354 d.C): 

 
 

A mulher digna que honra o nome do marido é aquela que não deseja 
suprimir essa diferenciação radical, mas que de bom grado se submete ao 
seu crivo normativo, ou ao menos não deixa transparecer qualquer 
insatisfação com essa situação e assim absorve a opressão patriarcal 
como um fato natural que organiza de maneira justa e conveniente as 
relações entre os sexos (BITTENCOURT, 2017, p. 76). 

 
 

Sabe-se que a opressão de gênero não é um artifício novo na sociedade. 

Longe de ser matéria de novidade, os mecanismos de adaptação desta opressão 

ao longo do tempo é que se renovam e sofisticam a fim de substituir sempre que 

necessário, normas antigas por novas, de forma conservadora. 

Nesta perspectiva, forja-se uma nova representação de mulher desejável que 

passa a representar os anseios burgueses para a defesa da pátria dentro do lar, em 

oposição à função masculina, que defendia a pátria nos espaços públicos. A mulher 

é a principal representante da honra do marido não só dentro dos espaços 

domésticos, mas também os representava fora dos limites da propriedade privada, 

isto é, nas ruas, cafés e teatros. Como coloca Maluf e Mott (1998): 

  
 

Ou seja, em troca de ter o seu sustento garantido, a mulher casada deveria 
se distinguir socialmente, respeitando os ditames da moral e bons 
costumes, evitando assim incorrer em injúria grave, definida como 
procedimento que ‘consiste em ofensa à honra, respeitabilidade ou 
dignidade do cônjuge’. Isso significa que o julgamento do comportamento 
do marido pela sociedade dependia em grande parte do comportamento 
da mulher (MALUF; MOTT, 1998, p. 382) (grifo nosso).  

 
 

Ao mesmo tempo em que precisa satisfazer à pátria com o lar eficiente e 

família perfeita precisa corresponder às demandas sociais de representação da 

família nos espaços públicos. Como demonstra Rago (1997):  

 
 

Por caminhos sofisticados e sinuosos se forja uma representação 
simbólica de mulher, a esposa-mãe-dona de casa, afetiva mais assexuada, 
no momento mesmo em que as novas exigências da crescente 
urbanização e do desenvolvimento comercial e industrial que ocorrem nos 
principais centros do país solicitam sua presença no espaço público das 
ruas, das praças, dos acontecimentos da vida social, nos teatros, cafés 
(RAGO, 1997, p. 62) (grifos nossos).  
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Needell (1993) agrega-se com as autoras quando diz que “as mulheres eram 

as estrelas no palco da alta sociedade (...) as atividades sociais requeriam 

necessariamente a presença das mulheres. Portanto, a maneira como eram 

preparadas para desempenhar seu papel na cultura e sociedade é fundamental 

nesta discussão” (NEEDELL, 1993, p. 159-160).  

A imagem do burguês encontrava seu complemento perfeito na imagem da 

esposa com suas roupas luxuosas e entre eles “ocorria uma contaminação de 

prestígios, em que o triunfo da mulher repercute vivamente na posição masculina – 

e vice-versa” (SOUZA, 1996, p. 83). Reiterando, assim, a ideia de que os papeis de 

gênero masculino e feminino são complementares e não funcionam um sem o outro. 

Conforme Needell (1993), em 1910 na cidade do Rio de Janeiro “já era 

possível para as mulheres caminharem sozinhas enquanto iam às compras no 

centro (desde que elas não olhassem nem falassem com homens, conhecidos ou 

não)” (NEEDELL, 1993, p.164).  

Nesta perspectiva, é preciso considerar os novos hábitos de consumo 

adquiridos pela burguesia. Entre eles o hábito de “flanar pela cidade”, à inspiração 

baudelairiana, era justificado pela quantidade de serviços “como as lojas de moda, 

casas importadoras de móveis, objetos de arte decorativas, artigos de uso 

doméstico (...) cafés e restaurantes” (CARVALHO, 2008, p. 220).  

Em meio a tantas opções de consumo, a demanda de exposição da figura 

feminina pelos espaços públicos se tornou uma atração do espaço público moderno. 

Fazendo com que as saídas para o cinema ou praças da cidade, fossem 

oportunidades para os flertes entre os mais jovens, prática conhecida como footing. 

Como se vê na figura 8 (p.76), como hábito incorporado e publicada na 

revista baiana A Luva, em 1929.  

Maluf e Mott (1998) ressaltam que era recomendado que “a mulher sensata 

e principalmente se fosse casada evitasse ‘sair à rua com um homem que não seja 

seu pai, o seu irmão ou o seu marido” (MALUF; MOTT, 1998, p. 369), sob pena de 

serem consideradas mulheres perdidas ou causar instabilidades nos costumes 

vigentes. Quando acompanhadas pelos homens da família, esposo, pai, irmãos 

faziam cumprir sobretudo os interesses familiares e culturais de benemerência, isto 

é, trabalhos geralmente voluntários, de cunho religioso, ligados à caridade aos mais 

pobres. 
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Figura 8 –  Instantâneos na Rua Chile 

 

Fonte: A Luva, mar. 1929 (s/p) 

 

Contudo, existiam regras sociais a serem seguidas a respeito dos percursos 

nas ruas da cidade. As mulheres de elite circulavam em ruas específicas das 

cidades, “particularmente daquelas que foram beneficiadas com as modernizações, 

novos calçamentos, infraestrutura e iluminação nos moldes europeus (...) e que vão 

ser utilizados pela elite citadina” (ARAÚJO, 2004, p. 116). 

Conforme coloca Souza (1996), o papel do homem e da mulher são 

complementares e não antagônicos. Pois sem um, o outro não consegue se 

desenvolver e prosperar nas suas funções, e a partir da representação de um, o 

outro se afirma por oposição. Principalmente sobre a classe burguesa do século 

XIX, ela infere que as representações de homens e mulheres “são parcelas que se 

somam na contabilidade astuciosa da ascensão” (SOUZA, 1996, p. 83).  

Através do seu rebuscamento, elegância e cultura, a mulher deveria “elevar” 

o padrão social e orgulhar seus esposos em reuniões públicas e festas da alta 

sociedade. Neste sentido, as atividades que tirassem as mulheres do ócio eram 

amplamente recomendadas pelos seus maridos e pelos médicos da época: 
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Percebe-se o endosso desse papel por parte dos meios médicos, 
educativos e da imprensa na formulação de uma série de propostas que 
visavam "educar" a mulher para o seu papel de guardiã do lar e da família 
- a medicina, por exemplo, combatia severamente o ócio e sugeria que as 
mulheres se ocupassem ao máximo dos afazeres domésticos (D’INCAO, 
2009, p. 230).  

 
 

Apesar de sua elegância e rebuscamento perante a sociedade, a mulher 

deveria buscar o culto à beleza partindo de um princípio médico e não ligado à 

sedução, 

 
 

Com isso o discurso higienista procurava assegurar os limites entre a 
vaidade das mulheres honradas, e a libertinagem de mulheres de conduta 
duvidosa que desfilavam pelos teatros e cafés da cidade. Conter os 
excessos masculinos e equilibrar a contabilidade de afetos para a 
preservação do lar faziam parte dos deveres da mulher (MALUF; MOTT, 
1998, p. 392).  

 
 

A beleza é considerada pelos higienistas como sinônimo de saúde, mas além 

da beleza saudável, a mulher deveria ter inteligência, conforme demonstrado nos 

anúncios de produtos Creme de Cera Frank Lloyd (figura 09) e Cutisol Reis (figura 

10). Segundo Kehl (1925), “as mulheres sem nenhum atrativo são raras; quando 

não mais a apresentam, tem a mocidade, que também é beleza” (KEHL, 1925 apud 

CUPELLO, 2013, p. 64). Elas deveriam então “preocupar-se com os toucados, com 

os perfumes, com o trato da pele e unhas” como forma de aproximar-se deste ideal 

“saudável” de beleza. 
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Figura 09 – “Sempre a mulher!” Anúncio do produto Creme de Cera Frank Lloyd 
 

 
 

Fonte: A Cigarra, 1926 (s/p) 
 
 

Figura 10 – “Belleza?” Anúncio do produto Cutisol 
 

 
 

Fonte: A Cigarra, 1926 (s/p) 
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Acreditava-se que a mulher era a maior responsável pela determinação 

genética na formação dos filhos, como exposto:  

 
 
De acordo com o historiador Vanderlei Souza, no final dos anos de 1920, 
Renato Kehl argumentava, através do jornal carioca A Ordem, que, ‘em 
relação à biologia humana’, a mulher representava 75% da determinação 
sobre a constituição da prole, ao passo que a influência do homem era de 
25% (CUPELLO, 2013, p. 63). 

 
 

De acordo com o pensamento de Kehl “são as mulheres belas que garantem 

a beleza de uma raça forte” (KEHL, 1925 apud CUPELLO, 2013, p. 63) e conforme 

cita o filósofo Kant, o eugenista descreve uma “bela mulher”:  

 
 
Para o homem do povo, é a mulher grande, vigorosa, de cores frescas, de 
amplas formas, e é também aquela que pode melhor satisfazer o instinto 
sexual. Nas classes elevadas da sociedade, a ideia do belo não 
corresponde, exatamente, às necessidades primitivas da raça e do 
indivíduo, é que essas necessidades se modificaram, de um modo geral, e 

se depuraram pouco a pouco (KEHL, 1925 apud CUPELLO, 2013, 
p. 63). 

 
 

Considera-se tais padrões de beleza questionáveis não só por serem regras 

rígidas a serem seguidas e moldadas exclusivamente para as mulheres, mas 

também pelo teor racista e elitista que ancorava este discurso sobre a beleza.  

Ficam evidentes estas motivações ao se referir ao padrão de beleza e tipos de 

mulheres que seriam ideais para o “homem do povo” e para as classes elevadas da 

sociedade.   

Há ainda concepções de beleza que apareceram nos periódicos populares, 

que relacionam a beleza feminina com o comportamento prudente e moderno, 

respectivamente, além da inteligência como demonstrada nos parágrafos 

anteriores. É o caso da publicação na Revista Feminina, de 1923 (figura 11) e da 

publicação de A Cigarra, de 1926 (figura 12). 
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Figura 11 – “Paginas de esthetica feminina: segredos da belleza”  
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, 1923 (s/p) 
 
 

Logo no primeiro trecho, o(a) autor(a) associa a beleza ao comportamento 

da mulher: 

 
 

A beleza da boca, mais que de outra qualquer parte, depende da mulher. 
O nariz, por exemplo, tem que acceital-o pouco mais ou menos como Deus 
lh’o deu. O pensamento e a emoção porém, são os únicos esculptores da 
boca (Revista Feminina, 1923, s/p). 
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Figura 12 – “La beauté est une femme em marche...” 
 

 
 

Fonte: A Cigarra, 1926 (s/p) 
 

 

Na figura 12, o texto diz: 

 
 
A uma phrase bonita, de um escriptor moço de França, que faz pensar: “La 
beauté es une femme em marche: elle déplace les lignes55”. Um novo 
conceito de beleza? Talvez. A linda mulher que os agypcios sonharam em 
terra cosida, os assyrios em tijolos esmaltados, os árabes em mosaico, e 
os gregos em mármore; que os pedreiros da Ilha de França cortaram em 
pedra e armaram em vidro e estanho; que os Luizes empoaram, 
perfumaram, espartilharam e pannejaram em sedas; que os 1830 amaram 
com olheiras, na alvura tysica dos hospitaes lyricos – a linda mulher que 
era uma mulher quieta, parada, imóvel, sentada num throno. De repente 
ella viu qualquer coisa que poderia ser mais fascinadora do que ella – a 
Civilização – e, ciumenta, inquieta de vaidade, querendo expôr-se mais, 
exhibir-se bem, moveu-se, levantou-se e começou a andar. A mulher 
estática ficou sendo a mulher dynamica. E ella está agora andando por ahi, 
pelos écrans dos cinemas, pelos tablados dos dancings, pelos hangars dos 
campos de aviação, pelos tombadilhos dos hiates, pelas calçadas à 
sombra cinzenta dos fura-céos de 30 andares. Por ahi. E quando ella 
passa ninguém mais exclama: “Bela mulher!” Não. Não é bela: é original, 
é exquisita, é interessante. INTERESSANTE: isto é, nova, actual (A 
Cigarra, 1926, s/p). 

 
 

O texto defende a mulher bela como “a mulher interessante” e “dynamica”, 

que seria o modelo de mulher moderna, a mulher em movimento na cidade. O texto 

                                                           
55 A beleza é uma mulher em movimento: ela move as linhas (tradução nossa).  
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supracitado indica também que o padrão de mulher interessante substituiu o bonito 

ou gracioso.   

Voltando para os aspectos relacionados ao matrimônio, além de se submeter 

aos pressupostos básicos do casamento previstos em lei, a “esposa virtuosa”, 

deveria fazer muitos ajustes e concessões para aliar o ideal de pureza e 

complacência exigidos à época (figura 13).  

 

Figura 13 – “A Mulher como esposa ideal”, texto escrito por Maria Patria Soares para a revista 
Brasil Feminino 

 

 
 

Fonte: Brasil Feminino, 1932 (s/p). 

 

Já no primeiro parágrafo da matéria publicada na revista Brasil Feminino, o 

texto diz:  

 
 

Em todos pontos da vida, é a mulher que ocupa o lugar de maior destaque. 
A dedicação da mulher não tem limites: tudo quanto é lícito cumpre-lhe 
sacrificar. Os deveres para ser esposa ideal são muitos e não se limitam 
em ser boa dona de casa, econômica, modesta, desempenhar um papel 
mais elevado na ordem moral, qual seja o de suavizar o mais possível a 
existência do marido; com seus carinhos, com essa doce amizade que 
rodeia velar incessantemente sobre a sua saúde e pela tranquilidade de 
seu espírito. À esposa compete acompanhar passo a passo, dia por dia, a 
vida physica e moral de seu esposo. E no desempenho dessa parte de sua 
missão que a mulher assume o papel mais importante e que, por isso 
mesmo nelle deve pôr todo cuidado e critério (Brasil Feminino, 1932, s/p).  
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O trecho evidencia as condições de esposa como amiga e condutora na vida 

do marido, acompanhando todos os seus passos para que ele tivesse uma vida 

tranquila e saudável. O perfil de esposa desejável contava ainda com “indefiníveis 

qualidades tais como simplicidade, justiça, modéstia e humor” (MALUF; MOTT, 

1998, p. 390). A esposa deveria: 

 
 

Prever e satisfazer os desejos do marido sequer expressos; dedicação, 
para acompanhar abnegadamente com o cônjuge os deveres que o 
casamento encerra; paciência, para aceitar as fraquezas de caráter do 
cônjuge. E, enlaçando tamanhas disposições, a virtude maior da amizade 
indulgente (MALUF; MOTT, 1998, p. 390). 

 
 

O ideal de “esposa satisfatória” foi desenvolvido pelo discurso médico 

higienista em extensão ao ideal materno, pois a esposa deveria fazer o seu esposo 

e filhos felizes através de “seus carinhos e cuidados verdadeiramente maternais” 

(CUPELLO, 2013, p. 60). Desta forma, a mãe-esposa era tida como o modelo de 

mulher normal ou mulher saudável.  

De acordo com o discurso sanitarista, o termo mulher normal elaborado 

posteriormente pelo médico Porto-Carrero se associava intrinsecamente à mulher, 

ao matrimônio e à reprodução. Para tal construção, o psiquiatra apropriou-se das 

teorias freudianas sobre o feminino e sexualidade para indicar os caminhos 

possíveis para a “dissolução do complexo de castração”. Para Porto-Carrero a 

passividade da mulher era algo natural e saudável de sua condição feminina, 

segundo ele “a mulher é o ser que espera, que a princípio se esquiva ou resiste, 

que por fim se entrega, se abre, suporta a agressão; o homem é o ser que procura, 

que excita, que penetra, que agride” (PORTO-CARRERO, 1930 apud CUPELLO, 

2013, p. 60).  

Devido à naturalização de certas características como essencialmente 

femininas, a mulher normal “foi concebida pelo doutor como a imagem da bondade, 

da ternura, da fragilidade, do amor da ‘abnegação’, ‘do apagamento de si mesma’ 

em prol dos desejos dos filhos e do marido” (CUPELLO, 2013, p. 60).  

O casamento não só era o único caminho esperado para as mulheres da elite 

como também era o comportamento exigido para as de classes mais baixas. Tal 

“processo civilizador das relações interpessoais, moldado conforme o padrão das 
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elites, deveria contaminar a todos e de todas as classes” (MALUF; MOTT, 1998, p. 

392).  

Conforme explica Rago (1997), existia um projeto de “domesticação” do 

operariado por parte dos intelectuais higienistas da época para que se adequassem 

e se nivelassem incorporando em suas práticas e discursos os valores dominantes 

da burguesia. Em suas palavras: 

 
 

Mais do que o discernimento pelo olhar analítico e classificador de 
médicos, higienistas, criminologistas e inspetores públicos, é o desejo de 
eliminação da diferença, de normalização do outro que se coloca como 
motivação primeira das investidas do poder sobre a classe operária fora 
das fábricas. Na empresa de construção de um mundo à sua imagem, a 
domesticação do novo operariado implicou a imposição do modelo 
imaginário de família criado pela sociedade burguesa (RAGO, 1997, p. 16). 

 
 

Concordando com essa visão, Rachel Soihet (2009) complementa:  

 
 
A implantação dos moldes da família burguesa entre os trabalhadores era 
encarada como essencial, visto que no regime capitalista que então se 
instaurava, com a supressão do escravismo, o custo de reprodução do 
trabalho era calculado considerando como certa a contribuição invisível, 
não remunerada, do trabalho doméstico das mulheres (SOHEIT, 2013, p. 
362). 
 
 

As camadas mais baixas da população – operários, imigrantes, mulheres 

pobres, mulheres solteiras e pessoas negras – tiveram o comportamento mais 

fiscalizado em relação às cobranças sobre as suas múltiplas e improvisadas formas 

de união, como reiteram Maluf e Mott (1998): 

 
 

Decididas a institucionalizar o amor com vistas a sustentar uma 
determinada ordem social, as elites transformaram em ameaças os 
relacionamentos ajustados por padrões mais flexíveis e simétricos, 
classificando de imorais as uniões cujo epílogo não coincidia com o 
casamento (MALUF; MOTT, 1998, p. 387). 

 
 

A maioria das mulheres pobres viviam relações conjugais consensuais sem 

uma presença masculina efetiva no lar ou convivia com companheiros que não 

tinham um trabalho nem efetivo nem regular, o que fazia com que elas realizassem 

uma série de atividades produtivas dentro do espaço da casa (MALUF; MOTT, 

1998). 
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É importante considerar que o casamento nas famílias ricas significava 

também unir as propriedades das famílias. Nas camadas populares havia um 

desinteresse em contrair matrimônio causado pela ausência de propriedades e em 

“alguns casos a pretensão de algumas mulheres de garantir autonomia” (SOIHET, 

2013, p. 368) e mais liberdade. 

Outra dificuldade além da impossibilidade do dote eram os entraves 

burocráticos e a insegurança do homem pobre em se estabelecer como mantedor 

da família. Todos estes percalços levavam as mulheres pobres a viverem em regime 

de concubinato, em que muitas vezes abandonavam seus sobrenomes, adotando 

apenas o primeiro nome. “Assim, concubinas, mães solteiras ou filhas ilegítimas 

viviam em sua maioria no anonimato” (SOIHET, 2013, p. 368).  

De toda forma, o casamento formal e oficial não era uma realidade para 

todos, embora: 

 
 

O processo civilizador das relações interpessoais, moldado conforme o 
padrão das elites, deveria ‘contaminar a todos e de todas as classes. (...) 
As camadas mais baixas da população, gente a ser educada, pois era vista 
como cinturão da desordem e do terror (MALUF; MOTT, 1998, p. 392).  

 
 

Nesse sentido, as ações reguladoras baseavam-se “não só a violência 

estrutural que incidia sobre as mulheres (pobres), mas também aquelas formas 

específicas decorrentes da sua condição de gênero” (SOIHET, 2013, p. 363).  

As ações eram coercitivas com casos de agressões físicas ou morais pela 

polícia e demais instituições reguladoras. Eram indicados desde a moderação da 

linguagem até restrições de horário ou determinadas áreas para o uso do espaço 

público por essas mulheres (SOIHET, 2013).  

Apesar de serem mulheres mais livres e que fugiam aos estereótipos 

atribuídos às mulheres de elite, elas reproduziam o discurso dominante sobre os 

seus papeis sociais. Além de assumirem integralmente a responsabilidade na 

criação dos filhos, bem como o sustento dos mesmos através do seu trabalho nas 

mais diversas atividades comerciais. 

 
 

Mantinham, por exemplo, a aspiração ao casamento formal, sentindo-se 
inferiorizadas quando não casavam; embora muitas vezes reagissem, 
aceitavam o predomínio masculino; acreditavam ser de sua total 
responsabilidade as tarefas domésticas ainda que tivessem que dividir com 
o homem o ganho cotidiano (SOIHET, 2013, p. 367).  
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Através da divulgação dos princípios morais hegemônicos na sociedade 

através dos mais diversos meios, conforme tratados aqui anteriormente, as virtudes 

burguesas da laboriosidade, da castidade e do esforço individual eram enaltecidas 

neste modelo ideal feminino. A mulher deveria se mostrar frágil, mas soberana nos 

assuntos referentes à casa e à família, estando a ela dedicada e vigilante cumprindo 

assim o seu papel de guardiã do lar. 

Sobre a origem deste termo é possível contextualizar o caso das amas de 

leite e do aleitamento mercenário56, ocupação comum no final do século e que 

passou a ser entendida como inapropriada a partir do início do século XX. Dois 

fatores principais circundam este curioso fato: a necessidade de criação do amor 

materno e a questão higienista/eugenista. 

A valorização do papel materno é difundida pelo saber médico desde o século 

XIX e se intensificou naquele início de século, fazendo-se convencer através das 

“recompensas da carreira do casamento e da maternidade” ou das “punições: 

sentimento de culpa, frustração, castigos da natureza contrariada” (RAGO, 1997, p. 

79).  

 
 

Assim aquela que não preenchesse os requisitos estipulados pela 
natureza, inscrevia-se no campo sombrio da anormalidade, do pecado e 
do crime. Não amamentar e não ser esposa, desobedecia a ordem natural 
das coisas, ao mesmo tempo que se punha em risco o futuro da nação 
(RAGO, 1997, p. 80).  

 
 

Era preciso fortalecer a ideia de que seria melhor para a mulher e para o 

“modelo imaginário de família” orientado pela intimidade do lar, que ela entendesse 

sua “missão sagrada” (RAGO, 1997, p. 75). Parte desta missão seria zelar pela 

saúde dos filhos a começar por sua alimentação desde bebês: o leite materno. 

Neste sentido, o discurso médico passou a condenar “qualquer alimento que não o 

leite materno – tanto pelos nutrientes como porque por meio do aleitamento materno 

a mãe transmitia sua herança moral e o amor materno” (RAGO, 1997, p. 75).  

Um dos objetivos era evitar-se o aleitamento mercenário com o principal 

argumento de que existia uma elevada taxa de mortalidade infantil e que as mães 

                                                           
56 O aleitamento, chamado de mercenário, deveria acontecer quando não fosse possível o materno, 

“quer por impossibilidade, quer por má vontade das mães”, frisou Celso Reis (1882, p. 25). 
Demandava os trabalhos de escolha da ama por parte dos pais e de inspeção por parte do médico, 
que deveria ser chamado para examinar com rigor e atenção as condições de saúde da candidata. 
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poderiam evitar tal fatalidade provendo aos seus filhos o leite materno, alimento 

mais adequado. Em contrapartida, de acordo com Rago (1997), as razões por trás 

desta campanha, divulgada em teses de doutoramento57, com duras críticas a este 

tipo de prática podem ser variadas e destinadas à um certo grupo de mulheres “das 

famílias mais abastadas e que possuíam escravas, empregadas também em função 

de amas-de-leite (RAGO, 1997, p. 75).  

O leite da nutriz, da escrava à ama-de-leite assalariada, consiste em ameaça 

de infecção de germes que poderiam afetar o organismo da criança ou a 

degeneração da família. O leite poderia transmitir doenças e para além deste 

aspecto físico, poderia contaminar moralmente o ambiente da casa e da família. Já 

que as mulheres que eram amas-de-leite eram mulheres brancas pobres ou 

mulheres negras, eram consideradas “como pessoa de hábitos duvidosos, 

impregnada de vícios”, “portadora do vírus físico e moral” que poderia entrar “como 

elemento estranho e pernicioso penetrando e destruindo a intimidade da família” 

(RAGO, 1997, p. 78).  

Por este motivo é que se faz, mais importante que nunca, a instauração 

quase literal do termo “guardiãs do lar” que tinha como objetivo fazer da mulher-

esposa-mãe uma barreira de proteção entre o ambiente insalubre da rua e a casa 

higiênica e higienizada. E por ser este limiar é atribuição desta mãe tratar para que 

os assuntos familiares e da casa não saiam dos seus domínios. 

A prática do aleitamento mercenário foi duramente criticada e desencorajada 

socialmente, mas apesar dos esforços não pôde ser erradicada neste período, 

fazendo como única alternativa possível a sua inspeção e regulamentação. 

Os médicos sociais sugeriam em suas teses de doutoramento que as amas 

fossem examinadas e a partir dos exames autorizadas ou não para o exercício da 

sua função, como corroboram Maluf e Mott (1998): 

 
 

Como garantia foi criado um serviço de inspeção da boa saúde das amas. 
Muitas foram recusadas pelos médicos pois eram portadoras de doenças 
como corrimento vaginal, infecção urinaria, tuberculose, má qualidade do 
leite, anemia, infecção na pele, sífilis entre outras (MALUF; MOTT, 1998, 
p. 387).  

                                                           
57 Em suas teses, os doutores em Medicina no Brasil do século XIX normalmente dividiam o 
aleitamento em quatro tipos: materno, artificial, mercenário e misto feminino. O aleitamento materno 
seria fruto do amor materno, “o impulso mais sublime e generoso que emana do instinto da 
reprodução, e existe em todo o coração bem formado”, escreveu o higienista Celso Reis (REIS, 1882 
apud X, p. 15), em concordância com os demais doutores. 
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Há ainda uma hipótese de que o caso do aleitamento mercenário constituía, 

além da preocupação sobre as mortes infantis, em uma preocupação de ordem 

econômica apesar de tratado mais com argumentos de cunho moral que financeiros 

ou sociais (RAGO, 1997, p. 76).  

Corroborando com o mito do amor materno58, o discurso operário reproduzia 

a exigência da elite de que a mulher operária correspondesse o ideal de mãe e 

saísse das fábricas. Conforme Rago (1997), este movimento, liderado por homens, 

“embora a classe operária do começo do século fosse constituída em grande parte 

por mulheres e crianças” (RAGO, 1997, p. 63-64), também contribuiu para que a 

mulher saísse do ambiente fabril no início do século e voltasse par o lar. 

Antes que isto acontecesse, as mulheres já trabalhavam em regime de horas 

diferente das dos homens para que pudessem se dedicar também ao seu lar. Mas 

outros artifícios foram desenvolvidos para que elas voltassem definitivamente ao lar 

em tempo integral: incluindo a construção simbólica da mulher comparada à criança.  

 
 

Estabelece-se então uma relação pedagógica, paternalista, de 
subordinação da mulher frente ao homem, exatamente como no interior do 
espaço doméstico. Não raro a figura da mulher aparece nesta linguagem 
associada à criança, o que sugere a medida em que ela é infantilizada 
através da imagem de desamparo, de incapacidade de pensar e agir, 
espírito servil por natureza. A imagem da mãe sacrifício e da criança 
inocência completam-se numa mesma construção simbólica (RAGO, 
1997, p. 67-68).  

 
 

Como parte de uma articulação engenhosa, os líderes obstaculizaram a 

participação das operárias nas entidades de classe e no próprio espaço de 

produção demandando o seu retorno ao lar com intenção de: 

 
 

Afirmar sua própria posição social, valorizando a força de trabalho 
masculina, qualificada ou não. Com muita frequência, as informações 
veiculadas pela imprensa operária testemunham a indignação e o 
sentimento de humilhação dos homens, quando substituídos pelas 
mulheres no processo de produção (RAGO, 1997, p. 64).  

 
 

Há dúvidas, porém, se esta pode ser considerada apenas como uma 

manobra estratégica para retirar as mulheres do ambiente fabril ou se a classe 

operária (masculina) estava também alinhada aos ideais burgueses neste sentido.  

                                                           
58 Cf.: BADINTER, 1985. 



89 
 

 

Friedrich Engels, sociólogo alemão, defendia que o trabalho feminino nas 

indústrias desorganizava a família, sendo prejudicial para os pais e para os filhos. 

E ainda que “o sistema fabril impedia que a mulher aprendesse os trabalhos 

domésticos e se tornasse uma boa dona de casa” (RAGO, 1997, p. 67). Sem 

podermos concluir a partir destes fatos, certo é que contribuiu sistematicamente 

para o fortalecimento do pensamento hegemônico sobre a existência de uma 

essência feminina e para o afastamento das mulheres das fábricas neste período. 

É neste contexto da busca pela civilidade, baseados em princípios que 

naturalizam e buscam homogeneizar uma suposta essência feminina, que o modelo 

de mulher ideal está inserido. Os manuais de boas maneiras e mais tarde as revistas 

femininas seriam grandes responsáveis pela divulgação destes princípios para toda 

a população. Conforme deixa bem explícito o manual de economia doméstica 

quando diz: 

 
 

Se o lar tem por administrador uma mulher, mulher dedicada e com amor 
à ordem, isso então é saúde para todos, é a união dos corações, a 
felicidade perfeita no pequeno Estado cujo ministro da fazenda é o pai, 
cabendo a companheira de sua vida a pasta política, os negócios do 
interior (Manual de economia doméstica ‘O lar feliz’, 1916 apud MALUF; 
MOTT, 1998, p. 374) (grifo nosso).  

 
 

Esta analogia da figura do pai e da mãe é essencial para o entendimento dos 

papeis sociais de ambos como complementares (SOUZA, 1996). Desta forma, o 

papel da mulher, ainda que subordinado ao papel do homem na sociedade, não 

pode ser visto com falta de importância pois “dentro de um patriarcado tradicional, 

a posição da mulher era ao mesmo tempo dependente e central” (NEEDELL, 1993, 

p. 159). A ela cabia fazer com que os ideais burgueses funcionassem no espaço da 

casa, como espaço de seu domínio, no pleno exercício do seu papel para com a 

pátria.  

Este novo modelo de feminilidade (a esposa-dona-de-casa-mãe-de família) 

e a preocupação com a infância se converteram em “peças mestras deste jogo de 

agenciamento das relações intrafamiliares” (RAGO, 1997, p. 62) e mais: 

 
 

À mulher cabia, agora atentar para os mínimos detalhes da vida cotidiana 
de cada um dos membros da família, vigiar seus horários, estar a par de 
todos os pequenos fatos do dia-a-dia, prevenir a emergência de qualquer 
sinal da doença ou do desvio (RAGO, 1997, p. 62).  
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Esta relação da mulher com o ambiente doméstico a depender da classe 

social será aprofundada no próximo item. Já se adianta que a imagem da mãe-

esposa-dona de casa consistia na função da mulher e, mais que isso, sua razão de 

existência. “Tal representação acabou por recobrir o ser mulher (...) pelas 

prescrições do dever ser” (MALUF; MOTT, 1998, p. 374).  

 

3.2. A mulher enquanto dona de casa 

 

A relação entre a mulher e o trabalho de manutenção, limpeza e arrumação 

do ambiente doméstico aparece nos estudos desde a Grécia antiga. O termo 

“mulher-abelha” empregado por Xenofonte ilustra o que se espera da mulher em 

relação da casa: que ela produza para o seu “reino” e reine apenas dentro dele. 

 
 
Para Xenofonte, o modelo de mulher é a dita “Mulher-Abelha” (Melissa), a 
mulher submissa, que fica dentro do interior da colmeia, isto é, cuidando 
dos afazeres da casa. A abelha-rainha/boa esposa apenas reina no espaço 
privado da casa (BITTENCOURT, 2017, p. 76).  

 
 

Como concorda Carvalho (2008), “em casa a mulher estava obrigada a 

trabalhar, fosse gerenciando os empregados e supervisionando as tarefas, fosse 

efetuando o serviço ela mesma, ao lado da filha ou de uma única empregada” 

(CARVALHO, 2008, p. 241).  

A depender da configuração da família em relação a posses e status social 

as atividades domésticas variariam. Para compreender os aspectos dessas 

diferenças é necessário debruçar-se na construção social sobre trabalho para as 

mulheres (populares e de elite) do início do século. 

As mulheres proletárias que foram prejudicadas nas fábricas pelas 

circunstâncias apresentadas no item anterior tiveram suas saídas referendadas pelo 

discurso operário principalmente dos militantes homens. Para estas que tiverem sua 

estadia comprometida no ambiente fabril, o modelo da esposa-mãe-dona-de-casa 

“deveria atuar no sentido de introduzir o sentimento de intimidade do lar, recolhendo 

todos os seus membros, nos momentos de não-trabalho, para a privacidade da 

estreita vida doméstica” (RAGO, 1997, p. 206).  

Enquanto que das mulheres ricas eram demandadas a presença cada vez 

mais forte nos eventos dos novos espaços da cidade e que sua educação era 
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voltada para o casamento e o gerenciamento da casa bem como para questões 

relativas à moda, “às mulheres pobres e miseráveis, as fábricas, os escritórios 

comerciais, os serviços em lojas, nas casas elegantes ou na Companhia Telefônica 

apareciam com alternativas possíveis e necessárias” (RAGO, 1997, p. 63).  

A partir de 1919, como declara Borelli e Matos (2013), o trabalho fora de casa 

passou a ser visto como “uma atividade transitória que deveria ser interrompida por 

ocasião do casamento ou nascimento de um filho” (BORELLI; MATOS, 2013, p. 

134) ou tolerado em casos de extrema pobreza. 

As mulheres populares executavam “os serviços domésticos realizados de 

maneira mais dura e tradicional, cuidavam dos filhos e exerciam várias atividades 

ao mesmo tempo, para prover a própria subsistência e a da família” (MALUF; MOTT, 

1998, p. 400-401). 

Uma dessas atividades era a “atividade doméstica realizada no espaço 

público” (referência) pelas lavadeiras. “Para elas, o espaço da rua era o da 

sobrevivência, numa economia que não oferecia alternativas formais de emprego” 

(VIEIRA, 2013, p. 204). A lavagem das roupas no espaço público consistia em um 

processo trabalhoso dividido em: 

 
 

Diversas etapas que envolvem a lavagem de roupa, grosso modo: tirar 
primeiro o grosso da sujeira da roupa, depois colocá-las para quarar 
(estendidas expostas ao sol), tornar a esfregar, enxaguar e pôr para secar 
ao sol (VIEIRA, 2013, p. 204).  

 
 

Importante salientar que muitas mulheres negras eram lavadeiras, ratificando 

o lugar que a sociedade desta época às reservava: a do trabalho doméstico pesado, 

ainda que realizado na maior parte fora das residências. Às mulheres pretas, a rua 

e o ambiente público às brancas, a reclusão no lar. 

Outras oportunidades de trabalho oferecidas às mulheres das camadas 

médias e pobres até a década de 1940 em Salvador eram de cozinheiras, 

arrumadeiras, chapeleiras, costureiras, professoras e vendedoras (VIEIRA, 2013, p. 

209), reiterando o lugar da mulher sempre no lar, no seu ou de outrem. 

Em âmbito nacional, Borelli e Matos (2013) mencionam também as 

verdureiras, em sua maioria mulheres imigrantes e as leiteiras, além dos trabalhos 

no ambiente das fábricas e das amas de leite, conforme apresentada por Rago 

(1997) e abordada no item anterior. 
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As empregadas domésticas eram também uma opção para as mulheres mais 

pobres, que deveria seguir as ordens da dona de casa, mulher abastada e superior 

em posição hierárquica nestas circunstâncias.  

Embora de forma não tão visível, um bom número de mulheres trabalhava 

em domicílio sob contratação e controle de suas produções por parte das empresas. 

Estes trabalhos eram principalmente os “de agulha” que envolviam bordados, 

rendas, costuras, tricô e também “a ‘costura de carregação’ de produtos, como os 

sacos de juta para o café e uniformes fabris” (BORELLI; MATOS, 2013, p. 130) e 

permitiam que tais mulheres não precisassem sair do seu lar, podendo dedicar-se 

também aos cuidados das suas próprias casas. 

De uma maneira geral, a rotina da dona de casa exigia das mulheres 

constante movimento em ações coordenadas com os empregados ou filhas, como 

por exemplo para manutenção, produção de trabalhos manuais, reposição de 

alimentos e educação da filha para a reprodução desta educação doméstica. Uma 

vez “implantada a rotina, a mulher estará totalmente mobilizada para o seu 

funcionamento”. (CARVALHO, 2008, p. 242).  

Além disso, as atividades cotidianas incluíam “características consideradas 

masculinas” como “uso da força física, sistematicidade, racionalização, 

funcionalidade, controle do conjunto de atividades” (CARVALHO, 2008, p. 241). Por 

isso mesmo a mulher deveria ser dedicada e obstinada para conseguir realizar 

todas as tarefas. 

 
 

Muitas dessas atividades eram extremamente pesadas, em nada 
correspondendo à frágil natureza feminina ensinada pelos médicos e 
juristas, como a derrubada das matas, a construção civil, além de outras 
mais conhecidas, como a confecção de produtos manufaturados, o 
pequeno comércio e o artesanato doméstico (MALUF; MOTT, 1998, p. 
400-401).  

 
 

As tecnologias para facilitar o serviço doméstico ainda eram escassas e/ou o 

acesso restrito para a maior parte das mulheres, principalmente aquelas menos 

abastadas economicamente. 

 
 

Apesar da aparente facilidade, traduzida por uma gama variada de 
aparelhos elétricos oferecidos ao público e por anúncios, nos quais as 
mulheres executavam os mais difíceis e sujos serviços domésticos sempre 
sorrindo, ainda era muito restrito o acesso a novos utensílios e a serviços 
como eletricidade e água encanada. Os novos bens de consumo 
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beneficiaram apenas uma parcela da população, composta daqueles que 
podiam pagar e aqueles que decidiram pela novidade, já que a relação dos 
consumidores com o novo não foi automática e nem sem conflitos (MALUF; 
MOTT, 1998, p. 403). 

 
 

Em 1900, a vida urbana nas grandes cidades da Europa e dos Estados 

Unidos já contava com várias companhias elétricas. Dessa forma, a luz elétrica não 

era mais uma grande novidade nestas regiões. Entretanto, o uso da eletricidade em 

larga escala só estava aplicado na iluminação pública nesta época.  

Simultaneamente à iluminação, outras aplicações em pequena escala foram 

também inovadoras e de efeito significativo, a exemplo da máquina de costura 

elétrica lançada por Isaac Singer em 1889, do primeiro aspirador de pó elétrico que 

foi patenteado em 1901 e do ferro elétrico lançado em 1909 pela Westinghouse, 

marca americana. 

Apesar de na década de 1920, os aspiradores de pó, geladeiras, máquinas 

de lavar roupas e louças já estarem sendo comercializadas em larga escala pelo 

menos nos Estados Unidos, é oportuno lembrar que estes eletrodomésticos 

demorariam de chegar amplamente e a preços acessíveis para a maior parte da 

população brasileira. Estas facilidades já eram divulgadas em algumas revistas da 

época, como é o caso da Revista Careta e Revista Feminina que anunciavam ferros 

elétricos, lâmpadas e enceradeiras, demonstrados nas figuras 14 e 15. 

 

Figura 14 – Anúncio da Enceradeira Hobby 
 

 
 

Fonte: Revista Careta, 24 nov. 1928 (p. 03) 
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Figura 15 – "Ha uma certa diferença entre diferentes ferros de engommar elétricos”  
Anúncio da marca Westinhouse. 

 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 139, 1925 (s/p) 

 

 

O emprego da força física faz-se então essencial para a realização dos 

serviços domésticos, apesar de ser considerada característica masculinizada. Esta 

questão parece ser paradoxal quando Rybczynski (1996) argumenta que “a noção 

masculina da casa era primordialmente sedentária” enquanto que “a noção feminina 

da casa era mais dinâmica” (RYBCZYNSKI, 1996, p. 168).  



95 
 

 

Ou seja, apesar do uso da força física ser considerada como uma 

característica masculina, quando utilizadas pelas mulheres para o serviço 

doméstico, são qualificadas como laboriosidade e devoção, conforme exigência do 

ideal burguês. Salientando que apenas neste espaço tal qualidade é aceitável, pois 

o lugar da mulher é no espaço da casa e apenas ali, a força física está, neste 

sentido, associada à dinâmica feminina dentro do espaço da casa. 

Este modelo de abnegação e vigilância para as mulheres, segundo Rago 

(1997) começou a ser elaborado desde meados do século XIX e: 

 
 

Prega novas formas de comportamento e de etiqueta, inicialmente às 
moças mais abastadas e paulatinamente às das classes trabalhadoras, 
exaltando as virtudes burguesas da laboriosidade, da castidade e do 
esforço individual (RAGO, 1997, p. 62). 
 
 

 

Segundo Carvalho (2008), houve também dificuldades em se implementar 

efetivamente este modelo, mesmo que tenha sido elaborado anteriormente, pois as 

mulheres de elite até então ligadas às relações escravocratas herdadas dos 

períodos anteriores, associava o trabalho doméstico com o trabalho braçal realizado 

pelos escravos. Por conta deste lastro: 

 
 

O trabalho doméstico (no século XX) é valorizado e esquadrinhado nos 
manuais de economia doméstica em contraposição a um comportamento 
feminino dentro da casa colonial interpretado como ocioso (CARVALHO, 
2008, p. 244).  

 
 

Os cuidados com os modos de apresentação (roupas e conduta) das 

mulheres dentro da residência no final do século XIX eram praticamente nulos e os 

trabalhos domésticos vigoraram ao longo do século XX com intenção de consertar 

as condutas das mulheres de então.  

 
 

O disciplinamento feminino por meio do trabalho surge como antídoto 
desta péssima herança cultural identificada à preguiça, à indolência e à 
falta de civilidade. A casa em desordem, refeições mal coordenadas, 
roupas acumuladas aguardando passagem ou reposição eram o sinal 
degradante da preguiça que levaria a miséria e ao rebaixamento moral e 
físico. (CARVALHO, 2008, p. 244).  

 
 

Para cumprir este objetivo de disciplinamento, o tripé formado pela figura da 

mãe-esposa-dona-de-casa formava um amálgama indestrutível. Ela deveria 
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observar e entender os hábitos e gostos do marido para que pudesse com a sua 

rotina doméstica de trabalho, agradá-lo nos mais diversos aspectos. Como 

corroboram Maluf e Mott: 

 
 

A esposa, a boa dona de casa sabe perfeitamente quais são os gostos do 
marido, seus pratos preferidos e a maneira como os quer arranjados. Ela 
sabe tudo: o lugar que o marido gosta mais de estar, a cadeira escolhida, 
o descanso para pôr os pés. (...) Quando o marido lê não o interrompe, 
nem deixa perturbá-lo sem motivo. Mas se ele lhe fala do que a leitura 
sugere, a esposa mostra-se interessada - ou procura interessar-se pelo 
assunto - porque em tudo quer ser agradável ao marido, e isso agrada-lhe 
sem dúvida. Tudo isso são pequeninos nadas. Pois esses pequeninos 
nadas é que tem maior importância na vida (O menu do meu marido, 1920, 
Revista Feminina) (MALUF; MOTT, 1998, p. 389) (grifos nossos). 

 
 

É nos menores detalhes do cotidiano na casa e junto à família que a mulher 

deve fixar sua atenção a estes “pequeninos nadas” “que tem maior importância na 

vida”. Dessa maneira, o seu papel de atenta cuidadora para os assuntos referentes 

à arrumação dos móveis e utensílios domésticos ao gosto do marido é reforçado. 

Tais atividades são consideradas importantes nesta configuração familiar apesar de 

claramente subjugadas às atividades menores por estarem fora de foco do interesse 

masculino. 

Em uma época em que os cuidados para higiene eram supervalorizados e 

vinculados aos cuidados morais, a casa é considerada como local de formação da 

saúde e do caráter dos futuros cidadãos do país e a mulher-mãe como a 

responsável por esta missão. 

 
 

Vigilante, atenta, soberana no seu espaço de atuação, ela se torna a 
responsável pela saúde das crianças e do marido, pela felicidade da família 
e pela higiene do lar, num momento em que cresce a obsessão contra os 
micróbios, a poeira, o lixo e tudo o que facilita a propagação das doenças 
contagiosas. A casa é considerada como o lugar privilegiado onde se forma 
o caráter das crianças, onde se adquirem os traços que definirão a conduta 
da nova força de trabalho do país. Daí a enorme responsabilidade moral 
atribuída à mulher para o engrandecimento da nação (RAGO, 1997, p. 80) 
(grifo nosso).  

 
 

De cunho altamente religioso, cristão, a expressão “anjos do lar” viria a fixar 

ainda mais a noção de que as obrigações domésticas seria a missão da vida para 

as mulheres, conforme evidenciado na figura 16, extraída da Revista Feminina, que 

traz um conto para divertimento de suas leitoras.  
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Figura 16 – “Os anjos do lar” 

 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 115, 1923 (p. 79) 
 

 

3.2.1. Manuais para a nova mulher 

 

Com o objetivo de emancipar as mulheres politicamente através do voto e 

trabalhar para o avanço da sua educação e profissionalização, o movimento 

feminista de primeira onda, como ficou conhecido posteriormente, se constituía 

através de organizações formadas por mulheres de elite que pensavam estes atos 

políticos. Uma dessas organizações brasileiras é a Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino – FBPF, da qual fazia parte a dirigente intelectual Bertha Lutz, 

mulher letrada licenciada em Sciences na universidade da Sorbonne em 1918 onde 

entrou em contato com o movimento das sufragettes inglesas. 

Conhecidas também como as sufragistas brasileiras, consistiram no 

movimento feminista que mais teve penetração no território brasileiro com 

estratégicas de expansão para estabelecer filiais nos diversos estados brasileiros e 

somar forças políticas. Além de Bertha Lutz, outras mulheres como Leolina Daltro e 

Gilka Machado, fundadoras do Partido Republicano Feminino – PRF no Rio de 

Janeiro em 1910, tinham pretensões não só para o debate do voto feminino, mas 

também para cargos políticos ocupados por mulheres (SIQUEIRA, 2009). 
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Tratando-se da perspectiva de táticas políticas, a FBPF tinha como principais 

fins principalmente “promover a educação da mulher e elevar o nível da instrução 

feminina” e “proteger as mães e a infância” (Publicação nº 01 da FBPF, 1931) 

conforme visto nas imagens abaixo (figuras 17 a 19). 

 

 

Figura 17 – Capa da “Publicação da Federação Baiana pelo Progresso Feminino” 
 

 
 

Fonte: Publicação da Federação Baiana pelo Progresso Feminino, 1931 
Acervo do Instituto Feminino da Bahia 
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Figura 18 e 19 – Ideais ou “fins” da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 1931 
 

   
 

 
 

Fonte: Acervo do Instituto Feminino da Bahia 
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É parte também dos propósitos da Federação: 

 
 

Obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino; Auxiliar as 
boas iniciativas da mulher e orientá-la na escolha de uma profissão; 
Estimular o espírito de sociabilidade e de cooperação entre as mulheres e 
interessa-las nas questões sociais e de alcance público; Assegurar à 
mulher os direitos políticos que a Constituição confere e prepara-la para o 
exercício inteligente destes direitos; Estreitar os laços de amizade com os 
demais países americanos, a fim de garantir a manutenção perpétua da 
paz e da justiça no hemisfério ocidental (SIQUEIRA, 2009, p. 52).  

 
 

Os ideais feministas junto com os discursos sanitarista e operário que fizeram 

com que o trabalho fora de casa realizado por mulheres fossem discriminados e 

paulatinamente abandonados, deram força a um gênero literário inspirado ao gosto 

europeu conhecido como manuais domésticos. Estes livros funcionavam como 

guias e fortes aliados para fazer sentir uma certa “profissionalização” e 

reconhecimento da mulher como trabalhadoras dentro das suas próprias casas. 

De acordo com Malta (2011), os manuais de orientação doméstica têm sua 

origem nos manuais de decoração herdados da Europa dos livros especializados 

em moda e decoração do século XIX “dados a ler pelo viés Europeu, e com eles, 

somados à nossa interpretação (brasileira) construímos um juízo e conhecimento 

acerca da decoração e dos objetos decorativos” (MALTA, 2011, p. 35).  

Em muito dos casos, estes livros eram endereçados a um “público não 

especializado e distante do fazer profissional”: às donas de casa ou aspirantes. 

Originando os famosos Manuais de Orientação Doméstica, mais populares no 

Brasil, que incluíam também a decoração dos interiores (MALTA, 2011). Outros, 

mesmo estrangeiros, foram encontrados por Malta em sua pesquisa nas bibliotecas 

do Rio de Janeiro, o que faz “crer que circulavam por casas de famílias letradas” 

(MALTA, 2011, p. 38).  

Por conter assuntos ligados à decoração de interiores e de savoir-vivre59, 

estes livros “priorizavam um modo de etiqueta portas adentro” e “mostravam a 

importância do conhecimento, pelas donas de casa, de regras para bem receber e 

bem conservar seus lares, mantê-los em ordem e aprazíveis” (MALTA, 2011, p. 37).  

Sobre a autoria dos manuais de decoração e economia doméstica segundo 

Malta (2011), “à medida que um novo século se descortinava, a autoria dos manuais 

                                                           
59 Boas maneiras (tradução nossa). 
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domésticos passou a ser majoritariamente feminina, e tudo aquilo concernente à 

domesticidade, incluída a decoração, era coisa de mulher” (MALTA, 2011, p. 40).  

 

Figuras 20 e 21 – Exemplos de manuais domésticos brasileiros evidenciando o modelo mãe-
esposa-dona de casa e o direcionamento ao público feminino 

 

 
 

Fonte: Instituto Feminino da Bahia 

 

Na figura 22, a imagem extraída da publicação da Revista Feminina, “Como 

é tomado em consideração nos Estados Unidos o importante problema da 

Economia Doméstica”, evidencia a atualidade dos temas internacionais trazidos 

para as mulheres da sociedade brasileira através da Revista Feminina. 
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Figura 22 – “Economia doméstica: como é tomado em consideração nos Estados Unidos o 
importante problema da Economia Doméstica” 

 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 115, 1923 (p. 52) 

 

A educação doméstica era considerada como o trabalho da mulher a serviço 

da inteligência em gerir sua família, e, portanto, poderia ser aprimorada nas escolas 

domésticas e utilizada como ferramenta útil para a família e sociedade, como fica 

claro na imagem acima e no trecho da Revista Feminina: 

 
 

Para ser hoje a boa dona de casa é preciso receber uma educação tão 
perfeita e difícil, como de uma advogada ou de uma médica. É preciso que 
a educação seja cuidada pelo ponto de vista do trabalho material. Também 
é importante que a inteligência feminina se desenvolva e cultive, de modo 
que ela se torne um valor real dentro do lar, uma companheira do homem 
moderno e sobretudo a educadora dos filhos. Como ninguém nasce 
ensinado, apesar da hereditariedade ajudar, é preciso criar escolas 
domésticas e profissionais, dando à mulher meios de se tornar um fator útil 
para si e para os outros (Revista Feminina, jan. 1926, s/p). 
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Figura 23 – “O que uma boa dona de casa não deve ignorar: princípios de arte culinária” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 115, 1923 (s/p) 

 

Diversos cursos e escolas especializadas em economia doméstica passam 

a surgir e oferecer seus conhecimentos para mulheres a exemplo do Instituto 

Feminino da Bahia sob comando da investidora e socialite Henriqueta Martins 

Catharino (CERAVOLO, 2016) nas mais diversas áreas: despesas domésticas e 

equilíbrio orçamentário; enfermagem, puericultura e saúde das crianças; habitação; 

ornamentação; reforma de mobiliário; costura e orientações gerais de moda e 

vestuário; horas de lazer; educação para as crianças, dentre outros.  

A emancipação feminina apesar de não ser tratada como um fim nos 

periódicos e manuais voltados ao público feminino, era trazida como meio de atingir 

um ideal de mulher ainda mais eficiente no lar, mais generosa e independente para 

manutenção da harmonia do lar e da família. 

Também a exemplo deste mesmo aspecto, Bertha Lutz, quando assumiu em 

1936 a cadeira de líder no Congresso Nacional com a ocasião da morte do deputado 

Cândido Mendes, proferiu um discurso que evidencia a tônica do pensamento 

feminista do início do século (SIQUEIRA, 2009): 
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O lar é a base da sociedade e a mulher estará sempre integrada ao lar. 
Mas o lar não cabe mais no espaço de quatro muros. Lar também são a 
escola, a fábrica, a oficina. Lar é principalmente o Parlamento, onde se 
elaboram as leis que regem a família e a sociedade humana. [...] É dentro 
desse espírito essencialmente feminino, essencialmente humano que vos 
trago hoje, como mandatária do povo carioca, a colaboração modesta e 
despretensiosa, mas bem-intencionada e sincera da mulher (SIQUEIRA, 
2009, p. 55).  

 
 

Segundo Siqueira (2009), a postura de Bertha foi conciliadora e a 

acompanhou em toda sua permanência no Congresso Nacional. A Fundação da 

qual Bertha fazia parte não pautava em seus ideais o questionamento da “natureza 

feminina” ou sua predestinação ao mundo doméstico (SIQUEIRA, 2009, p. 55).  

Tomando a colocação desta autora e com base nos fins da FBPF 

(demonstrado nas figuras 17, 18 e 19) a força do tripé mãe-esposa-dona-de-casa 

se mostra indestrutível no imaginário popular pois faz com que a líder mais 

representativa do movimento feminista do período não consiga expressar as 

implicações da naturalização do papel social feminino. Ora porque o pensamento 

hegemônico continha seus questionamentos e a configura como mulher do seu 

tempo, ora porque ideias como estas seriam incabíveis para o momento político e 

desestruturaria o discurso político que a FPBF havia construído até então.  

Em último caso, sua fala poderia ser considerada estratégica, quando diz que 

“o lar não cabe mais no espaço de quatro muros”. Estratégica, pois talvez esta tenha 

sido a forma cabível de se apropriar – por meio do discurso – deste mundo público, 

reservado aos homens. Já que a ideia principal era assumir lugares de poder dentro 

da política para atuar, principalmente pelo direito ao voto feminino e pela educação 

das mulheres, com posse deste argumento de analogia ao lar e ao mundo privado 

seria possível negociar politicamente pelas mulheres deixando explícito que as suas 

reinvindicações não ameaçavam tomar o lugar dos homens e prezavam pela moral 

familiar do período.  

Com o mesmo caráter do discurso de Bertha e da FBPF, os manuais de 

orientação feminina não questionavam se as mulheres podiam ter outros locais de 

trabalho além das suas próprias casas, pelo contrário, propunham melhoras para 

que os ambientes da permanência feminina fossem mais agradáveis e eficientes 

para o seu trabalho. Como comprova a análise de Rybczynski (1996) sobre as 

precursoras deste gênero literário nos Estados Unidos: 
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Catherine Beecher já foi descrita como precursora da arquitetura moderna 
por historiadores como James Marston Fitch e Siegfríed Giedion, mas, 
como indicou Douglas Handlin, chamar Beecher de revolucionária é 
ignorar a mensagem fundamentalmente conservadora dos seus livros. 
Apesar dela ter sido uma abolicionista como toda a sua família (sua irmã 
era Harriet Beecher Stowe), ela não era radical nem feminista, sendo na 
verdade contrária ao sufrágio feminino. Beecher não discutia que o lugar 
da mulher era em casa; o que afirmava era que a casa não era um lugar 
muito bem pensado para ela ficar (RYBCZYNSKI, 1996, p. 167).  

 
 

Pelo exposto, demonstra-se como foi estabelecido o papel da mulher 

enquanto dona de casa no Brasil do início do século XX, para compreender os 

lugares ainda enquadrados como femininos na atualidade.   
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A partir da concepção de sociedade como um produto humano e dialético – 

em que ao mesmo tempo em que ela é construída, também constrói indivíduos 

social e historicamente – a comunicação se torna um problema a ser investigado, 

compreendendo-se como comunicação os processos de divulgação das 

representações sociais nas mídias impressas e demais meios de comunicação de 

massa. 

Tomando como representação social o conceito interdisciplinar advindo de 

várias áreas do conhecimento60, as representações instituem o mundo em seus 

juízos de valor que definem as categorias de percepção, análise e definição da 

configuração social. Ou seja, as representações são também construções sociais 

(SWAIN, 2001, p. 68).  

A pesquisadora Tania Navarro Swain em seu artigo Feminismo e recortes no 

tempo do presente - Mulheres em revistas femininas, baseando-se no pensamento 

de Denise Jodelet (1994), aborda a interrelação entre as formas de comunicação 

social e as modalidades de pensamento social, e segundo ela, essas duas formas 

são ingredientes básicos para o estudo das representações sociais. Em outras 

palavras, as representações sociais estão desde o senso comum até o discurso 

científico; podemos percebê-las em tudo que é impresso e falado, quer seja na 

imprensa formal, quer seja em conversas casuais. 

Bianca Alighieri, autora de Revistas femininas e seus contratos de leitura no 

ambiente da midiatização coloca a midiatização61 como centro das análises de 

representações sociais na contemporaneidade e afirma que “os meios de 

comunicação travam disputas de sentido com os demais campos sociais, novos 

meios e novos atores sociais” (ALIGHIERI, 2012, p. 06).  

São muitos os trabalhos da área da Comunicação que detalham as revistas 

na complexidade de seu gênero62, bem como aqueles que aprofundam sobre a 

história da sua origem e evolução. Para citar alguns, os livros de Ana Luiza Martins 

                                                           
60 Sobre os aspectos da Psicologia social, cf.: ALEXANDRE, 2010.  
61 Segundo esta autora, o conceito de midiatização é principalmente pautado na comunicação 
através dos dispositivos tecnológicos, que permitindo a comunicação em tempo real, criam novas 
zonas de interação. Lojo, a midiatização originou novos modos de produção de sentido numa 
sociedade em que não se estabelece apenas através das ligações sociais, mas também das sócio-
técnicas (ALIGHIERI, 2012, p.03) 
62 Ou conforme consideração da pesquisadora Nukácia Meyre Araújo Almeida a revista é "um 

suporte de gêneros do discurso", "é um suporte textual que permite a circulação social de diversos 
gêneros do discurso (artigos, anúncios, editorial, contos, reportagens, conselhos etc.) ao mesmo 
tempo e em um mesmo espaço" (ALMEIDA, 2008, p.96) 
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(2008), Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em tempos de República, 

São Paulo (1890-1922), de Marília Scalzo (2013), Jornalismo de revista; de 

Frederico Mello Tavares e Reges Schwaab (2013), A Revista e seu jornalismo; de 

Maria Celeste Mira (2001), O leitor e a banca de revistas: a segmentação da cultura 

no século XX; e de Marcelo Freire (2016), Jornalismo de Revista em Tablets. Neste 

trabalho, em particular, interessa analisar as revistas, sobretudo as femininas, 

enquanto ferramenta de reprodução da hegemonia no início do século XX e por isso 

é dada maior atenção para os aspectos sociais e culturais e não tanto para os seus 

aspectos de análise do gênero revista como tal.  

Este capítulo trata de desvelar o papel central que tem a imprensa na 

construção das representações sociais e quais são suas disputas de sentido 

principalmente no que tange aos modelos de feminilidades apresentadas pelas 

revistas femininas durante as primeiras décadas do século XX.  

Tem-se para tanto algumas questões as quais se pretende responder neste 

capítulo, tais como: quem eram os leitores das revistas deste início de século? Qual 

era o impacto causado pelas informações divulgadas nestas revistas para esta 

sociedade? Como as revistas contribuíram para formar a mentalidade das mulheres 

deste período? O quanto as revistas femininas contribuíram para manutenção das 

mulheres em um lugar subalterno? O quanto contribuíram para a formação do 

pensamento hegemônico (machista63, racista e normativo64) naquela sociedade?  

Inicia-se, portanto, com o item Entendendo o universo das revistas, que 

trata a complexidade do gênero “revista” em seus amplos aspectos, seguindo com 

o segundo item A imprensa enquanto agente da hegemonia, que aborda os 

mecanismos de censo e dissenso que legitimaram a imprensa do início do século e 

como impactaram a sociedade neste período, até chegar no item intitulado As 

revistas femininas e sua função disciplinar para a construção das 

feminilidades, que aprofunda-se sobre o periodismo feminino, entendendo o lugar 

de importância para as mulheres da época, passando por questões como 

alfabetização, consumo e hábitos de leitura. Procura-se salientar o impacto social 

que estas publicações tiveram para a população deste início de século, 

                                                           
63 Proveniente de machismo: conceito que se baseia na supervalorização das características físicas 
e culturais associadas às masculinidades, colocando-as em destaque e acreditando na inferioridade 
da mulher.  
64 Que segue às normas e convenções sociais alinhadas ao pensamento hegemônico. 
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principalmente para as mulheres e de que maneira forjaram tais representações de 

feminilidade. No último item, Decoração nas páginas das revistas, detalha-se as 

análises feitas nas revistas femininas confirmando as hipóteses e gerando os 

resultados acerca das mesmas. 

 

4.1. Entendendo o universo das revistas 

 

As definições do que vem a ser uma revista são muitas e seus critérios variam 

de acordo com o entendimento de cada autor. No entanto, um dos principais pontos 

de convergência nesta categorização é que a revista seja um veículo de 

comunicação periódico com textos sobre diversos assuntos. Outras questões 

técnicas colaboram ainda para a definição de revista: ser impressa em um papel de 

melhor qualidade do que jornais, ter a possibilidade de inovar na diagramação e uso 

de cores, tamanhos e formatos, ter primeira folha como capa e geralmente com 

papel de maior gramatura65 que as demais. 

Para resumir as características de uma revista, Frederico de Mello Brandão 

Tavares e Reges Schwaab, organizadores do livro A Revista e o seu jornalismo e 

também autores do capítulo Revista e Comunicação: percursos, lógicas e circuitos, 

postulam: 

 
 

O jornalismo de revista é um discurso e um modo de conhecimento que: é 
segmentado por público e por interesse; é periódico; é durável e 
colecionável; tem características materiais e gráficas distintivas dos 
demais impressos; exige uma marcante identidade visual; permite 
diferentes estilos de texto; recorre fortemente à sinestesia; estabelece uma 
relação direta com o leitor; trata de um leque amplo de temáticas e 
privilegia os temas de longa duração. Está subordinado a interesses 
econômicos, institucionais e editoriais; institui uma ordem hermenêutica do 
mundo; estabelece o que julga ser contemporâneo e adequado; indica 
modos de vivenciar o presente; define parâmetros de normalidade e de 
desvio; contribui para formar a opinião e o gosto; trabalha com uma 
ontologia das emoções. Complexo, diversificado e especializado, o 
jornalismo de revista engendra olhares e percepções sobre o mundo, sobre 
si e sobre o outro, e é nessa articulação que reside seu amplo e fecundo 
poder (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 55).  

 
 

                                                           
65 Gramatura ou Gramagem é a medida da massa pela área de um papel, denota-se como uma 

densidade de área ou densidade superficial, expressa em gramas por metro quadrado (g/m²). Sua 
especificação foi padronizada pela norma ISO 536. Quanto maior for a gramatura, mais grosso será 
o papel. 
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Esta definição de revista alcança de forma abrangente os aspectos materiais, 

de discurso e de análise das revistas, trazendo a complexidade e natureza 

tendenciosa destes periódicos, tanto para a leitura de mundo do indivíduo leitor, 

quanto (e principalmente) das leitoras, dada a conjuntura das revistas femininas no 

Brasil.  

Quanto à palavra revista, tem-se que é derivada da palavra review, entendida 

contemporaneamente como publicação periódica especializada. Na língua 

portuguesa, portanto, era vinculada antigamente à ação militar de “passar a tropa 

em revista” dissociando-se deste significado no final do século XIX e incorporando-

o às publicações periódicas (MARTINS, 2008). 

Por apresentar uma periodicidade semanal66, quinzenal ou mensal na maior 

parte das vezes, a revista se caracteriza como um espaço de análise e não de 

apresentação da notícia em primeira mão, como nos jornais. Nela, o conteúdo que 

já fora divulgado nos demais meios de comunicação não é simplesmente 

reproduzido, é revisto, como o próprio nome indica.  

Nas palavras de Marília Scalzo em seu livro Jornalismo de Revista, “a notícia 

‘nua e crua’ nunca teve lugar de destaque nas revistas (a não ser em lugares e 

períodos em que elas eram o único meio de comunicação que se dispunha)” 

(SCALZO, 2013, p. 42). Este aspecto da revista traz uma dimensão diferente da 

causada pelo jornal67. Neste outro, a sensação de neutralidade e imparcialidade é 

associada à notícia que, em uma visão leiga e superficial, seria a simples 

transmissão dos fatos.  

Contudo, sabe-se que a imparcialidade não é premissa nem de jornais e nem 

de revistas, ainda que o jornalismo tradicional por muito tempo tenha ostentado esta 

imagem de não se envolver com as questões políticas e sociais, ou dizer estar acima 

delas quando reporta algum aspecto sobre a sociedade68.   

A noção de imparcialidade e objetividade atreladas às notícias veiculadas 

nos meios de comunicação, são ideais, e, portanto, inatingíveis, tudo é pensado em 

                                                           
66 Periodicidade dos hebdomadários, publicações semanais de “cunho informativo, técnico e político” 
surgidos a partir de 1758 (MARTINS, 2008, p. 43).  
67 Esta ideia de que a revista é um veículo diferente e cheio de particularidades fez com que o 
pesquisador americano David Abranhmson desenvolvesse o conceito de magazine exceptionalism. 
Esta excepcionalidade seria atribuída a cobertura não fatual das revistas. 
68 Sobre este aspecto, Martins (2008) diz que “os jornalistas assumiram o papel de paladinos da 
verdade, colocando-se num olimpo intocável de formadores de opinião, apartidários, sendo 
"intérpretes de um poder impessoal", o que justificava sua atuação crítica e contestadora aos atos 
do governo” (MARTINS, 2008, p. 126).  
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uma postura parcial e convergente com os interesses políticos e econômicos do 

jornal ou revista em questão. Desde os motivos para transmitir certas notícias em 

detrimento de outras até a escolha e colocação de verbos e substantivos para dizê-

la; se a notícia será remetida de alguma forma na capa da revista, aparecerá na 

primeira página do jornal, se terá uma seção de cinco páginas com os seus 

desdobramentos ou terá uma simples nota de rodapé, e todo o seu agenciamento 

se dará muitas vezes de maneira tendenciosa para atender os seus próprios 

interesses.  

Não pretendo dizer com isso que o exercício do jornalismo é dissimulado ou 

que não presta serviços à sociedade, mas que, ao contrário disso, está atento para 

transmissão da notícia e seus desdobramentos, inclusive para que não perca sua 

relevância nesta mesma sociedade.  

Dessa forma, há de se considerar até mesmo os posicionamentos da 

imprensa que fazem parte do capital simbólico intrínseco à sua função e não apenas 

os que serão convertidos diretamente em capital econômico (BOURDIEU, 2003, p. 

119). Como é o caso, da divulgação da imagem dos jornalistas como “paladinos da 

verdade” (responsáveis pelo desenvolvimento social no contexto do início do século 

XX) e como "atenados" nas tendências da midiatização na contemporaneidade.  

Isto posto, a imprensa funciona como uma espécie de instituição social que 

joga com o que é convencional e aceito socialmente (hegemonia) para se 

estabelecer e atender aos seus próprios interesses enquanto campo social. Dessa 

maneira, pode-se negá-la ou afirmá-la dependendo de suas intenções e objetivos 

específicos. Por conta da sua influência social, advinda deste agenciamento, é 

considerada muito importante dentro de alguns movimentos sociais, funcionando 

como instrumento de expressão de segmentos específicos, como foi por exemplo 

com a imprensa operária e a imprensa feminista. 

Ainda sobre a diferença nas particularidades entre os jornais e revistas69, 

Luís Andrade em seu artigo Pensamento e actualidade: As revistas no século XX, 

acrescenta que “embora a informação e a opinião estejam presentes em ambos, a 

primeira foi, e é, preponderante nos jornais, enquanto a segunda prevaleceu, e 

prevalece, explícita ou implicitamente, nas revistas” (ANDRADE, 2009, p. 26).  

                                                           
69 É interessante ressaltar que no Brasil a diferença entre jornais e revistas do século XIX não eram 

estanques nas suas características técnicas e discursivas, como afirma Martins (2008): “nosso 
[brasileiro] primeiro jornal, seria uma revista” (MARTINS, 2008, p. 47).  
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Isto quer dizer que a revista sobre o artifício da análise, por não ter como 

enfoque principal a questão fatual, dá opinião de forma implícita e às vezes explícita. 

Com isso, forma mentalidades, educa, reproduz e fortalece costumes ou lançam 

modas, aspectos essenciais para o sucesso e pregnância das revistas femininas no 

século XX. 

A esta comunicação peculiar das revistas, Tavares e Schwaab (2013) 

reconhecem como “um processo cognitivo que orienta mais que informa” 

(TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 46). Ou seja, de forma geral os conteúdos das 

revistas têm caráter mais ideológico que meramente informativo. Tendo em vista 

que imparcialidade não existe, as informações vinculadas em uma revista têm 

inclinação ideológica convergente com os seus preceitos, suas formas de 

divulgação, seu público, seus anunciantes e investidores, seu corpo editorial 

(jornalistas, redatores e colaboradores) e principalmente seus dirigentes 

(representantes, donos, etc.).  

Conforme coloca Buitoni (1986), a imprensa feminina não é considerada 

jornalismo por muitos, pois esta não estaria “atrás dos fatos” (BUITONI, 1986, p. 

11). Esta concepção de jornalismo apenas como fatual é simplista70, pois, enquanto 

dispositivo de afirmação e negação da hegemonia e influenciador do 

condicionamento social, o jornalismo, especificamente o de revista, além de lançar 

mão da herança “fatual” advinda do jornalismo “tradicional” e do seu status de 

verdade sem margem para interpretações, traça também uma série de táticas 

discursivas para cativar o leitor e fazer mais efetiva as assimilações e produções de 

sentidos. Mais adiante, aprofunda-se nas estratégias de convencimento utilizadas 

pelas revistas para fazer valer as ideias propagadas nas revistas femininas. 

Dito isso, a revista é um veículo singular, com o intuito de entreter e ao 

mesmo tempo manter o público informado, sobretudo propiciando uma releitura de 

eventos e noção “panorâmica” sobre temas variados, mesclando em sua estrutura 

as reportagens, artigos de análise sobre temas específicos, a outros textos literários 

e artísticos, balanceando o lazer e a informação, de forma tendenciosamente 

apresentada. 

                                                           
70 Schwab e Tavares (2013) também falam sobre a credibilidade como principal capital do jornalismo. 

“É de Berger (1996, p. 190) a assertiva, com a qual concordo, de que o capital do campo jornalístico 
é a credibilidade” (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 48).  



113 
 

 

Com o aumento das tecnologias71, como por exemplo a popularização da 

prensa mecânica e da consolidação do capitalismo, houve uma transição de uma 

imprensa de menor escala e mais artesanal, para as chamadas “empresas 

jornalísticas”. Este impacto foi sentido no Brasil entre os séculos XIX e XX. Antes 

deste período, muitas publicações ainda eram produzidas em outros países e 

importadas para cá, primeiro por conta das limitações da coroa portuguesa à sua 

colônia72 e posteriormente pelo alto custo de produção local, falta de pessoal 

especializado e maquinário específico. Mesmo quando já eram produzidas em 

território nacional, a produção era mais artesanal, sem tanto aprimoramento e com 

caráter mais informativo, como é o caso da imprensa operária dos anos 190073. 

Os recursos de ilustração também fazem parte destas tecnologias que 

marcaram a trajetória da revista. Mesmo que há muito a ilustração se fizera presente 

nos textos com as iluminuras, xilogravuras, litogravuras e águas-fortes, neste 

período ela se evidencia cada vez mais, transformando as revistas em objetos 

atraentes e “acessíveis até mesmo ao público menos afeito à leitura, se não à 

população analfabeta, que recebia as mensagens através dos desenhos grafados 

de forma visualmente inteligível" (MARTINS, 2008, p. 40).  

Neste período foram desenvolvidas também outras técnicas de ilustração 

como a fotografia, o cliché em cores e a fotogravura74. Uma das primeiras revistas 

a incorporar em primeira mão a técnica de fotografia foi a A Revista da Semana 

(1900), especializada em fazer reconstituições de crimes em estúdios fotográficos. 

Dentro deste contexto, nasceram inúmeros veículos que se transformariam em 

verdadeiros fenômenos de vendagem (BAPTISTA; ABREU, 2007, p. 45).  

                                                           
71 Nesta transição, Nunes (2013) aponta por responsável quatro conquistas: “a máquina de papel, 

de Luis Robert, em 1798; a prensa mecânica, de Frederico Koning, em 1812; a prensa rotativa, de 
Marinoni, em 1850; e a linotipo, de Mergenthaler, em 1885” (NUNES, 2013, p. 46). Porém, outras 
tecnologias também foram indispensáveis para esta evolução, como a expansão das linhas 
ferroviárias, etc. 
72 Com a vinda da família real para o Brasil e publicação do decreto de 13 de maio de 1808, a 
imprensa brasileira foi autorizada e a partir de então evoluiu como imprensa local.  
73 “Após 1900, sindicatos, associações profissionais editam seus próprios periódicos, alguns durante 

vários anos” (BUITONI, 1986, p. 42). Como concorda Martins (2008): "no endereço gráfico, lidando 
com a graxa da máquina e os tipos de chumbo, estavam os operários da imprensa, agentes que 
'imprimiram a própria história', através dos quais se chega mais perto da produção periodística 
paulistana" (MARTINS, 2008, p. 182).  
74 Cf.: MARTINS, 2008. 
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A fotografia contribuiu para endossar o apelo das mensagens de progresso 

veiculado na revista ilustrada, num país em que o analfabetismo era presente e 

majoritário. Como explica Martins (2008):  

 
 

Naquela produção, a imagem resultou mais eficaz que a letra. A fotografia, 
com seu poder multiplicador, potencializava a informação, levando aos 
mais diversos públicos a informação até então subtraída ao analfabeto e 
às camadas desfavorecidas. Sua mensagem atingia indistintamente o 
letrado, o semi-alfabetizado e até o analfabeto. O alcance foi imenso, 
levando-se em conta a força da imagem, sempre procedente, no conjunto, 
da esfera do simbólico (MARTINS, 2008, p. 193).  

 
 

O impacto das ilustrações e fotografias nas revistas ainda é ainda maior se 

considerado o ineditismo de seu uso na imprensa brasileira, por conta dos atrasos 

de sua instalação. O pouco hábito da população frente às imagens e fotografias 

(mesmo para a população letrada), principalmente de cenas cotidianas, fazia com 

que o leitor se impressionasse facilmente. A própria revista constituía em um 

periódico leve, de custo baixo, cheio de imagens, considerado para a época 

acessível, versátil e divertido. Essa dimensão “ligeira” do periódico aproximava bem 

mais o leitor deste objeto e de suas imagens, na figura 24 um exemplo da 

visualidade deste gênero.  

 

Figura 24 – Anúncio da “Loteria só da Bahia” e Capa da revista baiana A Luva 

 

 
 

Fonte: A Luva, n. 24, 1926 (s/p) Instituto Histórico e Geográfico da Bahia 
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Formando o “casamento perfeito” entre texto e imagem, aliado ao olhar sobre 

as variedades do mundo e suas diferentes audiências, os magazines75 

consolidaram-se e ganharam a preferência da população leitora. Elas tomaram 

como potências próprias principalmente “a magia da ilustração enquanto embalava 

a publicidade de bens de consumo” (MARTINS, 2008, p. 42). No sucesso de vendas 

das revistas associado às ilustrações e as fotos atraentes, faz notar-se o poder das 

revistas ilustradas e traz um novo perfil à tona: o leitor-consumidor.  

É importante salientar sobre as relações de consumo envolvidas na produção 

de uma revista, principalmente nesta época de transição da pequena para grande 

imprensa, pois elas determinam muito do que é veiculado nas revistas femininas 

principalmente no que tange aos produtos vendidos e às representações a eles 

relacionados. Neste período foram intensificadas as estratégias para popularização 

destas revistas como: as vendas por assinaturas, a contratação de representantes 

autorizados para divulgar pelas cidades menores/do interior, a ampliação da 

divulgação estendendo-se a todo Brasil, com a colocação de pontos de venda e de 

exposição em charutarias, cafés e outros estabelecimentos menos usuais como 

saguões de hotéis e teatros e a mais exitosa de todas: o contrato com anunciantes 

para vender produtos e serviços em páginas específicas. 

Este processo foi gradual e concomitante ao avanço das tecnologias e à 

consolidação do capitalismo na mudança de mentalidade de colônia para a 

república entre os séculos. Pela própria lei de oferta e demanda do capitalismo, o 

aumento do consumo das revistas pelos leitores causado por essas estratégias 

combinadas, impulsionou o avanço que conferiu maior qualidade para as revistas, 

como o aumento de tiragem, maior distribuição, maior número de páginas, uso de 

ilustração diversificada e melhor qualidade de papel e de impressão.  

Por sua vez, a maior qualidade e profissionalismo, levaram ao acirramento 

da competição neste tipo de empreendimento. Abrir uma revista era muito mais 

                                                           
75 Segundo Buitoni (1986), “a palavra inglesa magazine, derivada da francesa magazine, de mesma 

origem árabe de armazém, designava as publicações de conteúdo diversificado, correspondendo ao 
que se chamava revista em português” (BUITONI, 1986, p. 17). A palavra magazine tanto em inglês, 
quanto em francês, abarca os conceitos de diversidade e variedade que compõe o sentido da palavra 
revista em português. Por volta de 1776, o magazine “de caráter ligeiro e de teor fortemente 
publicitário, confirmam as variações de periodicidade e de propósitos que o gênero conheceu" 
(MARTINS, 2008, p. 43), reforçando as características comerciais e a periodicidade rápida do 
gênero. 
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complicado que antes, visto todos os desafios para se estabelecer, haviam 

dificuldades de toda ordem, desde a divulgação e captação de assinantes até a 

obtenção do papel. Passando também pelas dificuldades inerentes ao apoio de 

capital inicial para o negócio, convocação de colaboradores, registros de 

funcionamento, contrato com os anunciantes, pontos de distribuição para as 

revistas, dentre outras (MARTINS, 2008, p. 226). 

Para sustentar este negócio que tinha uma complexa rede de funcionamento 

e muitos desafios para se manter76, achou-se necessário otimizar as estratégias de 

venda, tendo como solução mais rentável o investimento massivo no aporte da 

propaganda e da publicidade. Desde então: 

  
 

As publicações passaram a ser definidas por uma teia de novas relações, 
ditadas não apenas pelas preferências das comunidades consumidoras e 
pela incorporação de avanços técnicos, mas pela busca de lucro, numa 
sociedade em que o capital comercial dava o tom (MARTINS, 2008, p. 
137).  

 
 

Para garantir o sucesso de tiragem e público, que significava na maioria das 

vezes vida longa para o periódico, esta relação de consumo foi explorada ao 

máximo.  Combinando os discursos alienantes aos réclames77, obtinha-se como 

resultado uma ótima fórmula mercantil, fazendo com que os leitores consumissem 

cada vez mais e retroalimentassem o mercado de forma efetiva. Para a validação 

deste modelo de financiamento vinculado à publicidade, limitava-se ou mesmo 

restringia-se de forma significativa a liberdade de se dizer o que se queria, 

conciliando, por sua vez, os textos e publicações aos interesses dos anunciantes e 

patrocinadores do periódico. 

Neste processo de profissionalização e “sofisticação” da imprensa, surgiram 

também novas profissões dedicadas a atender demandas deste mercado 

crescente, antes inexistentes nos pequenos jornais e revistas, como por exemplo, 

as funções de redator, ilustrador, editor, entre outros.  

Além da especialização, no sentido de qualificação de processos, materiais 

e pessoal nos jornais, esse termo ainda significou a escolha por um público 

preferencial para dedicar às publicações, forte característica da imprensa desse 

                                                           
76 Muitas são as revistas de vida útil muito curta por conta da não superação destas dificuldades. 
77 Termo em francês para propaganda. 
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período (LUCA, 2005, p. 83). A “especialização”, tendo em vista o tipo de público e 

tema de interesse, começa a dar (no primeiro quartel do século XX) as primeiras 

nuances do que conhecemos hoje como “revistas especializadas”.  

Para Celso Agostinho Antonio, em sua dissertação Revistas Femininas e a 

Plasticidade do Corpo, a escolha de um público preferencial para direcionamento 

das mensagens das revistas é a principal característica que faz segmentar o 

mercado editorial permitindo diversidades de públicos e títulos. 

 O termo “especialização” é associado tanto à divisão dos periódicos em 

relação à sua temática quanto ao público, isto é, à adoção de uma linha temática 

voltada a uma audiência “consumidora” específica. Este termo causa estranheza, à 

primeira vista, na análise de alguns periódicos específicos como é o caso das 

revistas femininas. Explica-se o porquê: é uma das poucas revistas em que os 

conteúdos são voltados para o seu público, as mulheres, e não para uma temática 

específica. Outras revistas do período se intitulavam, por exemplo, como revistas 

literárias, revistas sobre esportes, revistas agrícolas, etc. Então, por que no caso 

das revistas femininas é diferente? 

Buitoni (1981) também questiona a adequação das revistas femininas como 

especializadas, já que as especializações deveriam ser segmentadas por temas e 

não por público. Esta autora indica que neste caso, o mais próprio para se 

enquadrar enquanto especialização seria chamá-las de revistas sobre maternidade, 

revistas sobre casa e decoração, revistas sobre moda e assim por diante.  

Contudo, essa diferenciação no caso das revistas femininas nada tem de 

ingênua. A revista feminina funciona como uma compilação temática destinada às 

mulheres e essa classificação está intimamente ligada ao contexto histórico-cultural 

no qual está inserida. Enquanto que os jornais e revistas em geral não tinham 

indicação específica de público em relação ao gênero, mesmo porque os seus 

principais leitores eram homens, as revistas femininas precisavam ressaltar no título 

a quem se destinava. Isto deixa claro que a maioria das publicações eram 

normalmente destinadas aos homens, enquanto que as que se intitulavam 

femininas, deveriam ser destinadas às mulheres. Sob o artifício de uma suposta 

neutralidade forjada a todos os outros periódicos que não os “femininos”, retifica-se 

e demarca a “extensão do território masculino” em seus muitos títulos disponíveis, 

entre jornais e revistas, a exemplo das revistas esportivas e literárias. 
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Para as mulheres, os temas já estão compilados em uma leitura apropriada 

que inclui moda, decoração, cuidado com os filhos, culinária e outros assuntos 

presumidos para que a mulher domine como parte do seu papel natural e 

fundamental. A revista feminina é uma miscelânea de temas que “interessam” e 

“devem interessar” às mulheres, por si só, e constituem-se em aparato ideológico, 

adequando o que uma mulher deve ler e pelo que deve se interessar, outrossim, 

existiriam revistas masculinas. Entretanto, para o homem não é necessário delimitar 

espaços (pelo menos não explicitamente), muito menos gêneros literários, pois dele 

é a liberdade, o livre acesso à informação e à escolha de informar-se. Estas 

conjecturas parecem óbvias, mas são essenciais para o entendimento do quanto 

estão enraizados na nossa cultura e nas relações de gênero certas tendências 

travestidas de neutralidade. Chega-se à conclusão, portanto, que a neutralidade, 

assim como a imparcialidade e objetividade, que já se provaram falsas, também é 

inatingível. Tudo o que se propõe a ser neutro, serve à hegemonia, pois ao não 

negar o sistema em que está inscrito, automaticamente aceita-o. Dessa forma, só 

existe enquanto conceito, mas não é executável. Este raciocínio é importante para 

entender as relações sociais intrínsecas às revistas femininas e que serão 

desenvolvidas posteriormente no item 4.3. 

O gênero revista neste período estabeleceu características muito próprias, 

se diferenciando em relação ao jornalismo “tradicional” e criando maneiras próprias 

“de dizer a sociedade e com ela se relacionar” (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 

29). Existia revistas para todos os temas e todos os gostos: revistas femininas, de 

variedades, cômicas, operárias, católicas78, esportivas e ainda as que divulgavam 

os produtos e a trajetória de lojas específicas79. 

Desta maneira, interessa entender o que se adota enquanto conceito de 

“hegemonia” e como a imprensa se instituiu enquanto formadora de mentalidades 

e mantedora do pensamento hegemônico, assim como estudar as relações de 

consumo as quais as revistas estão atreladas e qual o seu impacto na sociedade, 

sobretudo nas três primeiras décadas do século XX.  

 

                                                           
78 Como a revista A Ordem (1921) com o propósito de renovação católica ou “recatolicização” do 
país em meio à tendência laicizante estimulada pela instauração do regime republicano. Cf.: 
MAGALDI, 2008. 
79 Como é o caso da revista ilustrada O Eco, revista de divulgação dos produtos da Casa Edson 

(MARTINS, 2008). 
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4.2. A imprensa enquanto agente da hegemonia 

 

O período de transformações marcado pela passagem para o século XX 

somada à transição do Império para a República no Brasil não se deu sem conflitos 

internos no país. Pelo contrário, ao passo que se esperava rupturas significativas 

em relação a diversas insatisfações populares revelou-se “a permanência de 

práticas arcaicas numa sociedade que se queria moderna” (MARTINS, 2008, p. 

114).  

Recém-saído da escravidão, pelo menos em tese, o Brasil vivia por um lado, 

uma grande excitação por parte da elite e uma situação de grande desigualdade 

social para a população pobre e sobretudo aquela oriunda da escravidão. 

Para além do contingente de imigrantes que chegavam aos portos, 

principalmente ao Distrito Federal à época, muitos deles incentivados pelo Estado 

brasileiro com o projeto institucional de embranquecimento racial80 e que impactava 

diretamente em mudanças na mão de obra trabalhadora, outras aconteciam. O 

fortalecimento político dos estados brasileiros (antes, províncias), as eleições, a 

formação de uma classe operária, o crescimento da pequena burguesia e a 

crescente urbanização foram algumas das principais mudanças.  

A imprensa neste período procurava consolidar as representações de 

progresso para vender uma imagem fabricada de que o Brasil estava no seu auge 

político e econômico rumo à civilização junto às nações europeias. Martins ilustra 

muito bem a discrepância entre uma imagem de progresso e a realidade vivida 

naquele momento: 

 
 

Em princípio, o País livrara-se da mancha da escravidão, ocupava lugar 
privilegiado na balança internacional como primeiro produtor de café no 
mundo, alardeava a educação livre para todos e redesenhava suas capitais 
com empréstimos ingleses, à imagem e semelhança da França, tão 
civilizada. Em contrapartida, nesse mesmo País oligarca, monocultor, 
analfabeto, assistia-se à reorganização do trabalho e à transformação 
acelerada do capital (MARTINS, 2008, p. 115).  

 
 

As imagens estampadas nas revistas, no auge econômico do café para a 

comunidade internacional, funcionavam como propaganda nacionalista para 

aprovação de capital estrangeiro investido no país. Faziam parte de uma ambiência 

                                                           
80 Cf.: MAIA, 2018. 
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imaginada e utópica do Brasil de ordem e progresso fomentada pelos republicanos. 

Continua Martins (2008): 

 
 

Paradas militares e recepções a políticos ilustres, em cenas valorizadas 
pela arquitetura monumental que brotava na placidez de praças e jardins 
e na pujança da indústria ao retratar suas instalações e maquinário 
modernos. (...) A venda dessa imagem "fabricada" pela imprensa ilustrada 
era previsível naquele segmento que se fazia indústria (MARTINS, 2008, 
p. 261).  

  
 

Neste contexto, a educação e a alfabetização eram preocupações para que 

este novo homem (sempre o homem) moderno se alinhasse com o ideal de 

progresso da nação e endossasse o projeto até então bem-sucedido de civilidade, 

pelo menos nas páginas dos periódicos. A leitura e alfabetização frequentemente 

apareciam associadas a uma imagem de Brasil que buscava “evoluir” espelhando-

se em países estrangeiros como modelos de civilização.  

Frequentemente eram feitas comparações entre o nível de escolarização dos 

brasileiros e dos estrangeiros que aqui viviam, entre outras comparações entre a 

educação nacional e de outros países. 

Conforme dados do recenseamento populacional de 192081, na Bahia, 73,4% 

dos brasileiros (de ambos os sexos) maiores que 15 anos de idade eram 

analfabetos sendo que apenas 21,2% dos estrangeiros se encontravam em mesma 

condição. No Rio de Janeiro, encontra-se duas estatísticas, uma para o Distrito 

Federal82 e outra pro restante do estado, são elas: 23,7% de analfabetos brasileiros 

e 30,8% de analfabetos estrangeiros no Distrito Federal; 65,7% de analfabetos 

brasileiros e 44,1% de analfabetos estrangeiros no restante do estado do Rio de 

                                                           
81 O 4º Censo geral da População e 1º da agricultura e das indústrias, foi realizado em setembro de 
1920 e publicado como documento oficial da União em 1929 no Rio de Janeiro. Consiste em material 
bastante detalhado com dados populacionais, da indústria e agricultura do Brasil à época. O volume 
IV, sobre a população, contém tabelas comparativas entre este censo e o anterior (1872), além da 
classificação da população brasileira por idade, sexo, nacionalidade e quantidade por estados, 
capitais e demais cidades. 
82 É importante explicar a separação do Distrito Federal e a capital do Rio de Janeiro nos dados 

analisados. A partir de 1834, pós Independência do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser 
considerada Município Neutro, separada administrativamente da província, ao passo que Niterói 
tornou-se a capital da Província do Rio de Janeiro. Com a Instituição da República e primeira 
constituição brasileira, a província torna-se estado e o Município Neutro torna-se Distrito Federal.  
Entre os anos de 1893-1903 a capital fluminense migrou para Petrópolis e retornou para Niterói 
permanecendo até 1975. O Distrito Federal é uma divisão político-administrativa considerada a 
sede/capital do Brasil e no momento histórico compreendido por este estudo (até 1960, quando foi 
transferida para Brasília), estava localizada no território correspondente atualmente ao município do 
Rio de Janeiro. 
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Janeiro. Em São Paulo, 60,4% dos brasileiros e 53,6% dos estrangeiros eram 

analfabetos. Se mantém o índice maior de escolaridade (exceto o Distrito Federal) 

no estado do Rio Grande do Sul, com 45,4% de analfabetos brasileiros e 37,6% de 

estrangeiros; e índice menor de escolaridade no estado do Piauí com 81,4% de 

analfabetos brasileiros e 30,3% de analfabetos estrangeiros (CENSO, 1929, p. 21).  

De acordo com estes números, apenas no Distrito Federal da época, os 

brasileiros tinham melhor escolaridade que os estrangeiros, nas demais localidades 

o contrário se apresenta. Em vários trechos e tabelas deste censo há uma 

comparação recorrente entre o nível de escolaridade do Brasil e de outros países, 

o que demonstra a constante preocupação em se equiparar mundialmente, quer 

seja na educação ou em outros aspectos. Não há dados da separação desses 

estrangeiros por sexo, desta forma, não é possível saber quantos deles eram 

mulheres.  

Lê-se no trecho seguinte, extraído deste mesmo censo, uma justificativa aos 

baixos resultados de escolarização brasileira: 

 
 

No tocante á instrucção publica elementar, é forçoso reconhecer que o 
Brazil não attingiu ainda, no seu progresso, o lugar de destaque que deve 
occupar entre as grandes nações da America, desenvolvimento que 
certamente conseguirá realizar, em futuro proximo, graças á situação 
geographica que o favorece e ás condições de vitalidade e pujança de que 
é dotado o vasto território nacional. A demora desse glorioso surto se 
justifica, entretanto, não só por ser o Brazil um paiz relativamente novo, 
como tambem por circumstancias de ordem local, que difficultam a sua 
expansão demographica na extensa e enorme área que abrange no 
continente americano, área ainda mui escassamente povoada e pouco 
explorada em todas as suas fontes productoras de riqueza (CENSO, 1929, 
p. 54).  

 
 

Pelo trecho, nota-se que podem ser de ordem geográfica, referentes a clima, 

vegetação e outros aspectos, como também de ordem econômica ou social, apesar 

de não ficar nítido quais são as “circumstancias de ordem local que difficultam a sua 

expansão demográfica”83. O que fica evidente neste trecho é a manifestação do 

desejo de expansão e crescimento econômico do Brasil como uma das “grandes 

nações da América”, exclamação que se intensifica ainda mais pelo contexto político 

de modernização em que este período está inserido e é retratado. 

                                                           
83 É interessante ressaltar a tradução para o francês em quase todas as tabelas deste censo, que 
remete à grande influência francesa ao Brasil nesta Belle Époque como salienta Priore (2016) sobre 
a influência no Rio de Janeiro: “Paris dominava o mundo. O Rio de Janeiro se contagiava por 
imitação” (PRIORE, 2016, p. 273). 
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Sobre esta manifestação inflamada de defesa ao direito à educação, Martins 

(2008) salienta que “aparecia consecutivamente nos pronunciamentos oficiais (...). 

Na prática, porém, não havia correspondência às propostas" (MARTINS, 2008, p. 

198-199). Esta autora aponta também que a defesa da educação livre, gratuita e 

universal no Brasil se deu como instrumento de campanha dos republicanos não se 

dando posteriormente “conforme anunciaram seus arautos”. Como motivos do 

atraso para o enfrentamento desta questão em tempos de Império, ela aponta “a 

manutenção da ordem escravocrata” (MARTINS, 2008, p.198-199), entre os tantos 

descasos aos quais ficavam destinados à colônia e mantinham o desinteresse em 

incentivar a educação.  

Dado este panorama político em que se instituiu a imprensa nesta época, 

pensá-la entre tantas desigualdades e ao mesmo tempo de tanta efervescência, é 

consequentemente pensá-las num contexto de privilégio, em que poucos tinham 

acesso ao saber ler ou até mesmo a comprar tais publicações. Tais benefícios se 

estendiam apenas aos pouquíssimos letrados advindos de famílias de classe alta já 

que de acordo com o recenseamento de 1920 o nível de educação da população 

era baixíssimo. Entre estrangeiros e brasileiros os números se mostram 

desproporcionais nos principais estados de interesse deste estudo. Somando todos 

os estados do Brasil o total geral de analfabetos era de 66,7% dos brasileiros e 46% 

dos estrangeiros (CENSO, 1929, p. 21).  

Junto com outros comportamentos desejáveis para esta pseudorenovada 

sociedade, o saber ler passou a ter um importante significado. Por ser valorizada 

como modelo de civilidade ideal, conferia também certo status de modernidade, 

como salienta: 

 
 

Importante insistir no significado que o saber ler passou a ter no Brasil 
republicano, atributo significativo para o cidadão da nova Ordem. Enquanto 
no Império o requisito da escrita e leitura não funcionava como predicado 
fundamental à população marcantemente agrária, na República, a situação 
se invertera. No quadro da urbanização, com uma população, pelo menos 
em tese, livre da escravidão e imbuída das luzes da ilustração, o saber ler 
tornou-se emblema distintivo. Não só para colocação no mercado de 
trabalho, potencializado pelo crescimento do terciário, como para o 
exercício da cidadania. Afinal, pela Constituição de 1891, o direito de voto 
só cabia aos maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever 
(MARTINS, 2008, p. 201). 
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Partindo da insatisfação com os números de pessoas instruídas no Brasil e 

motivado também pelas relações políticas internas e externas, houve então um 

processo de renovação do sistema educacional. Eram poucas as pessoas 

alfabetizadas em relação à outras nações e até mesmo os estrangeiros que aqui 

viviam tinham formação mais avançada que os brasileiros, apesar de sua 

alfabetização ser nas respectivas línguas de origem. Com o sentimento de 

nacionalismo neste momento republicano e cedendo a campanhas conduzidas por 

intelectuais e literatos, se evidenciou a proposta de melhora na qualidade da 

educação. Neste ensejo, novas escolas foram construídas, reformas foram iniciadas 

no “Ensino Primário, Secundário e das Escolas Normais, no Distrito Federal, e, 

ainda, do Ensino Superior, Artístico e Técnico em todo o Brasil” (ALVES, s/d, p. 06).  

Martins (2008) aponta que em São Paulo os índices de analfabetismo 

diminuíram, 

 
 

Face ao trabalho encetado ainda no fim do Império, por iniciativa das 
escolas noturnas maçônicas e entidades laicas particulares, de perfil 
republicano; e que prosseguiu com a implantação de uma rede de escolas 
públicas disseminadas pelo Estado, quase uma exigência da República 
que se queria dos cidadãos (MARTINS, 2008, p. 199).  

 

Revistas variadas tratavam de magnificar as iniciativas do Estado para a 

educação, através da sequência de fotografias dos recém construídos edifícios 

escolares servindo de instrumentos de propaganda para o mesmo (MARTINS, 

2008, p. 207).  

A defesa da educação em sua forma ampliada e institucional para erradicar 

o analfabetismo no país, partia também de jornalistas e literatos que publicavam em 

revistas e jornais sobre o assunto. Um dos casos documentados por Martins (2008) 

é do jornalista Medeiros de Albuquerque n’O Estado de S. Paulo em 1919, 

interessante para perceber a dimensão ambivalente da questão. 

 
 

Uma escola aberta corresponde para cada jornal o que é um novo mercado 
para qualquer nação. Quanto maior o número de pessoas sabendo ler e 
escrever for crescendo, mais também crescerá o de leitores de jornais (...) 
Esses pregadores presbitas não sabem ver o que está perto e fazê-los 
conquistar para eles esse formidável mercado tão próximo: os 80% de 
analfabetos de nossa população (...) J.J. de Campos da Costa Medeiros 
de Albuquerque (O Estado de S. Paulo, 1919 apud MARTINS, 2008, p. 
200).  
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Medeiros de Albuquerque neste excerto, atenta a imprensa para os novos 

mercados que se abririam caso o alfabetismo lograsse êxito, beneficiando a mesma 

com novos leitores. 

A imprensa, e especificamente as revistas, eram capazes de mobilizar desde 

aquela época discussões de interesse social, que por via de regra partiam de uma 

elite intelectualizada e espalhavam-se à população “comum”. Para Andrade (2009), 

as revistas tiveram um grande impacto social por desempenharem um papel 

importante na vida cultural do século XX e, de forma mais ampla, para a história das 

ideias e cultura contemporânea. Tal como afirma: 

 
 

Permitindo a homens e mulheres comuns franquear, de forma massiva, 
(...) pela imagem e pela palavra às circunscrições de realidades efetivas 
ou imaginárias.” Algo que não seria possível através de outro advento 
nesta época. (...) Em todos os domínios da vida cultural, as revistas 
passaram a constituir fontes não só primordiais como, a seu modo, 
completas (ANDRADE, 2009, p. 20). 

 
 

Em um passado sem as comunicações de massa como conhecemos hoje e 

com a maior parte da população analfabeta, é de se imaginar o impacto que as 

publicações das revistas tiveram nesta sociedade. As revistas não só mediavam as 

principais notícias, como eram um resumo do que acontecia no mundo e uma forma 

prazerosa de se instruir. Com o advento da policromia nas páginas das revistas e 

da inserção das fotografias, a sensação de realismo e fidedignidade à realidade era 

intensificada principalmente pelo tom de “novidade” e “atualidade” propagados 

nestes veículos.  

Uma das marcas históricas que demonstram que as revistas tinham um 

grande impacto social naquela época, foi a presença delas em coleções particulares 

de personalidades de grande importância histórica e cultural para o país, como é o 

caso de Machado de Assis, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Mário de Andrade, 

Eduardo Prado e outros (MARTINS, 2008, p. 97-98). A presença das revistas 

confirma, conforme essa mesma autora, que este objeto era: 

 
 

Imprescindível daquele cotidiano, fosse para homens de negócios ou mães 
de família, crianças em idade escolar, moçoilas românticas e/ou em busca 
do último figurino – moças revisteiras – na classificação de Monteiro Lobato 
(MARTINS, 2008, p. 97). 
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A influência delas, no entanto, não se restringia apenas ao âmbito cultural e 

social, mas se ancorava principalmente na dimensão política, constituindo elas 

mesmas como “suportes centrais do espaço público” e “mediadores essenciais das 

opiniões que se confrontam numa democracia” (ANDRADE, 2009, p.27) e não como 

simples meios de circulação de informação ou de fruição ilustrados. 

Antônio Gramsci, filósofo marxista, referenciado no trabalho de Denis de 

Moraes (2010), define a sociedade civil como uma arena um “palco de conflitos e 

duelos, ora para reforçar o exercício da hegemonia, ora para enfraquecer os 

consensos firmados” (MORAES, 2010, p. 59). Para ele, as instituições da sociedade 

civil são a imprensa, os partidos políticos, os sindicatos, os movimentos sociais, a 

escola, a igreja84, etc. Podendo ser privados, “relativamente autônomos em face do 

Estado em sentido estrito” (MORAES, 2010, p. 58), servem como difusores do 

senso comum somando consensos em torno de suas proposições, mantendo a 

dominação ou contrariando seus pressupostos. 

Segundo este autor, “a hegemonia pressupõe a conquista do consenso e da 

liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou bloco de classes sobre as 

outras” (MORAES, 2010, p. 54). Ou seja, é a preponderância de uma sobre outras. 

Contudo, essa supremacia não trata apenas das questões econômicas e políticas, 

mas envolvem principalmente as questões do âmbito ético e cultural, como “a 

expressão de saberes, práticas, modos de representação e modelos de autoridade 

que querem legitimar-se e universalizar-se” (MORAES, 2010, p. 54).  

Desta forma, podemos entender a imprensa enquanto instituição da 

“sociedade civil” definida por Gramsci como “âmbito de múltiplas relações de poder” 

(MORAES, 2010, p. 58) e de contradições, lugar de disputas de sentidos entre 

forças e grupos sociais e que se constitui como ferramenta, ora para contestar os 

preceitos hegemônicos, ora pra fazê-los valer e perpetuar representações nas suas 

páginas. 

De forma parecida, Franciscato (2003) argumenta que a imprensa é uma 

instituição social85, constituindo “padrões reguladores’ de ações e comportamentos 

a desempenhar papel social específico e diferenciar-se, enquanto organização 

social, das demais instituições” (FRANCISCATO, 2003, p. 33). 

                                                           
84 Como concorda também Needel (1993). 
85 Franciscato (2003) explica acontece a estruturação de uma instituição e como o jornalismo poderia 

ser considerado uma instituição social.  
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Franciscato (2003) atribui a um conjunto de transformações tecnológicas e 

sociais aliadas a bases econômicas à transformação gradual do jornalismo como 

instituição social. Segundo ele, esta corporificação social se estende para além do 

mero ofício do jornalismo e o faz operar de forma dominante através de laços 

sociais, como a periodicidade, a simultaneidade, a identidade e a unidade entre 

leitores.  

Os domínios da imprensa acontecem a partir do que Tavares e Schwaab 

(2013) chamam de “uma trama invisível” em que a revista está atrelada e “que 

compõe um jogo no qual estão envolvidos sujeitos produtores e receptores em um 

movimento de intensa co-afetação” (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 27), 

entendendo-os enquanto mecanismos de consenso e dissenso utilizados nos meios 

de comunicação para condicionar e interferir na produção simbólica do imaginário 

social.  

Ferramenta esta que não deixa de ser capitalista e de interesse da classe 

hegemônica (masculina, branca, heterossexual e de elite), utilizada para disputas 

de sentido e de poder, principalmente econômico já que o consumo é propalado na 

imprensa de forma ostensiva, mas também de dominação ampliada sobre outros 

aspectos. 

Estes mesmos autores afirmam que a produção advinda do jornalismo na 

atualidade está ancorada no conceito de adequação. Estar em acordo com o seu 

tempo é, em suma, ser adequado. Por assim dizer: 

 
 

Como saber se estou ou sou adequado ao mundo em que vivo? De onde 
vem os parâmetros de normalidade que determinam essa equação? 
Perceba que não estou falando de parâmetros consensuais, mas 
hegemônicos, supostamente consensuais. Ao final, esses parâmetros são 
o grande conhecimento produzido pelo jornalismo; no caso das revistas 
são guias normativos de comportamento e guias incessantemente 
renovados de estilo e de gosto (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 47). 
 

 

Ainda que as afirmações deste autores sejam sobre o momento 

contemporâneo, é possível afirmar que a influência das revistas para a sociedade 

do início do século XX também tenha operado com estes mesmos mecanismos de 

adequação tanto no sentido de afirmação da hegemonia quanto no de uma 

afirmação no sentimento de modernidade, atualidade ou novidade propiciada pela 

variedade de temas reunidos num só número de revista.  



127 
 

 

Em um tempo em que “literatos se transformavam em jornalistas e vice-e-

versa”86 (BUITONI, 1986, p. 38), estes intelectuais com o poder da escrita e da 

articulação da oralidade, investiam na condição de representantes do saber e em 

nome dos grandes valores civilizacionais se sentiam autenticados a “conscientizar” 

a população sobre os temas que julgavam importantes, amplificando o 

entendimento do que era ser adequado ou não naquela sociedade. 

Identifica-se este posicionamento como parte da considerada missão 

jornalística deste início de século, em que os jornalistas deviam “providenciar a 

difusão científica, da história, literária e artística, de difundir conselhos profiláticos, 

domésticos e técnicos, de colocar a nação a par do mundo civilizado” (ANDRADE, 

2009, p. 32). Por consequência e como extensão do dever da imprensa neste 

período, “fazer uma revista era, antes de mais nada, erguer a tribuna que permitia 

que aqueles que sentissem ter algo de novo ou de relevante a dizer o fizessem” 

(ANDRADE, 2009, p. 39).  

Sobre o aspecto comercial das revistas, principalmente com a incorporação 

das assinaturas e anúncios vinculados em suas publicações, adverte-se: “é de 

sublinhar que a própria imprensa de natureza comercial se dizia subordinada à 

missão intelectual e civilizacional de reformar mentalidades e de promover 

conhecimentos úteis” (ANDRADE, 2009, p. 31).  

A imprensa neste contexto era movida pelas leis do mercado e pelo 

sentimento de adequação e pertencimento à hegemonia, fazendo parte das 

instituições responsáveis pela elaboração e propagação de ideologias, enquanto 

visões de mundo. Por sua vez, o processo de estabelecimento da hegemonia pelos 

meios de comunicação “determina direcionamentos culturais para obter 

consentimento social sobre diversas convicções, normas morais e regras de 

conduta” (MORAES, 2010, p. 55). E conforme o exposto, é no sentido de condução 

de um certo imaginário social sobre as mulheres, que estão inseridas as revistas 

femininas compreendidas como veículos estratégicos de argumentação, persuasão 

e de interpretações convincentes sobre qual deve ser o lugar da mulher. 

 

 

                                                           
86 Sobre a transição de escritores literários escrevendo também em jornais e revistas, cf.: MARTINS, 

2008. 
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4.3. As revistas femininas e sua função disciplinar na construção das 

feminilidades 

 

Entre folhetins e revistas ilustradas, as revistas femininas aprimoraram ao 

longo do tempo o seu formato para melhor comercialização e popularização. Para 

chegar ao seu formato de magazine, as revistas femininas cresceram em torno do 

jornalismo de serviço87 americano e inspiradas em muito pelos folhetins88 aos 

moldes franceses.  

Os folhetins eram “uma espécie de rodapé dos jornais, lugar-comum de 

variedades, pequenas notas sobre teatro, resenhas literárias, crônicas mundanas, 

etc.” (BUITONI, 1986, p. 38) e funcionavam como suplemento aos jornais em que 

os continha. Seus conteúdos podiam ser sobre eventos, comentários sobre moda, 

literatura89, dentre outros.  

A primeira revista a ser considerada feminina a surgir no Brasil90 foi a Espelho 

Diamantino, voltada ao público feminino no Brasil e lançada em 1827. Tinha o intuito 

de “deixar a mulher à altura da civilização e de seus progressos” (SCALZO, 2013, 

p. 28). Depois desta, surgiriam muitas outras com propósitos parecidos: elevar a 

educação das mulheres, instruí-las e também entretê-las. 

Para melhor compreensão deste item ele foi subdividido nos subitens 

Alfabetização feminina e hábitos de leitura, Consumo e subalternidade: 

fronteiras da mulher e Escrita por mulheres e para mulheres? No primeiro 

subitem contextualiza-se sobre as revistas femininas enquanto projeto 

educacional/disciplinar, os hábitos de leitura das mulheres do período. No segundo 

são discutidos os recursos estratégicos de efetivação da mentalidade da mulher 

                                                           
87 Jornalismo de serviço seriam informações de utilidade pública. Segundo Buitoni (1986), a 
popularização da imprensa feminina nos EUA conforme Buitoni foi mais veloz que na Europa. 
Segundo ela, o gênero de serviço americano influenciou o brasileiro (BUITONI, 1986). 
88 Surgido no início do século XIX na França (ALMEIDA, 2008). 
89 Com o tempo, escritores da época foram publicando nos folhetins os seus romances divididos em 

partes, à cada volume de jornal. Era uma forma de testar o sucesso da recepção da obra pelo público 
leitor do jornal antes de publicá-la em formato de livro. Foram publicadas em forma de folhetim, por 
exemplo, a obra O guarani, de José de Alencar (no Correio Mercantil em 1847) e Quincas Borba, de 
Machado de Assis (em A Estação entre 1886 e 1891), dentre outros famosos escritores. Desta 
maneira, os folhetins foram cada vez mais se tornando sinônimo de romances com publicação 
fragmentada e não mais o conteúdo da seção física localizada no rodapé do jornal comum (BUITONI, 
1986). 
90 Mundialmente, a primeira revista feminina foi a Lady’s Mercury, lançada em 1693, na Inglaterra. 

“Mas foi na segunda metade do século XVIII que as publicações femininas se expandiram por todo 
o continente europeu: na França surgiu o Courrier de la Donne, em 1758; a Itália criou Toilette, em 
1770; e a Alemanha, Akademie der Grazien, em 1774” (SOUZA, 2002, p. 16).  
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como subalterna e reclusa ao ambiente doméstico. A exemplo do vínculo criado 

com a leitora através da linguagem, as imagens e textos em poderosa simbiose e 

principalmente o apelo ao consumo perpetrado pelas propagandas e anúncios. No 

terceiro e último, são abordadas as diferenças conceituais entre a imprensa 

feminina e feminista.  

 

4.3.1. Alfabetização feminina e hábitos de leitura  

 

Os ideais de emancipação da mulher e entendimento de seus direitos foram 

fundidos aos ideais de progresso pela imprensa deste início de século, sobretudo 

na imprensa feminista. No Brasil sabe-se que esta imprensa foi nitidamente 

influenciada pelos ideais de liberdade difundidos, sobretudo, nos Estados Unidos e 

Europa, mas não só. O Brasil recém republicano e civilizado de então, “no conjunto 

das nações soberanas, devia compartilhar com eles desses atributos...entre outras 

modas” (PRIORE, 2016, p. 299).  

Em relação aos dados sobre a alfabetização feminina no período, analisa-se 

novamente o censo de 1920 com o intuito de entender o nível de instrução das 

mulheres e o lugar da leitura na sua formação educacional. Além disso, há também 

a necessidade de se chegar ao público das revistas femininas com o recorte de 

como elas se constituem enquanto agentes ativos na construção das feminilidades.  

Conforme os dados observados a partir da Tabela 1, a população masculina 

neste período é um pouco maior (aproximadamente 0,7%) que a feminina. Segundo 

os números absolutos desta tabela, existiam 63.120 homens adultos a mais que 

mulheres em todos os níveis de escolaridade e em todas as regiões do Brasil neste 

período. 
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Tabela 01 – Letramento da população brasileira adulta por divisão sexual e estados no ano de 
1920 

 

 
 

Fonte: CENSO, 1929 (p. 20) 

 

Esta classificação reunindo apenas os indivíduos maiores que 15 anos de 

idade é um dado essencial para que se tenha números mais precisos sobre a 

alfabetização entre as mulheres adultas do período. Da população feminina, 72,8% 

era analfabeta, ou seja, 6.367.581 mulheres não sabiam nem ler e nem escrever, 

enquanto que na população masculina o índice de analfabetismo era bem menor: 

57,1%, referente a 5.034.134 dos homens. 

Isso demonstra que apesar da pouca diferença populacional entre homens e 

mulheres (menos de 1%), a diferença entre as taxas de analfabetismo das duas 

populações não se equipara, sendo as taxas de analfabetismo feminino muito 

maiores, cerca de 21,5% a mais que a masculina. Logo, em taxas percentuais, as 

mulheres eram muito pouco privilegiadas em educação, sabendo-se ainda que as 

mulheres que sabiam ler e escrever em sua maioria eram provenientes de classes 

mais abastadas. 

Na sequência da tabela 1, o próprio documento corrobora de forma escrita, 

adicionando informações sobre as capitais brasileiras: “os coefficientes dos 

lettrados, nas varias capitaes, são sempre mais elevados entre os homens do que 

entre as mulheres” (CENSO, 1929, p. 25). Para verificar esta afirmação, foi 

desenvolvida a tabela 2, com dados provenientes de duas outras tabelas gerais do 

mesmo documento de recenseamento (CENSO, 1929, p. 17 e p. 28).  
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Foram consideradas apenas os principais estados/cidades mais recorridos 

nesta dissertação (Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo); além do menor e maior 

índice de escolarização no país à época. Para se chegar às informações da tabela 

2, compara-se o nível de analfabetismo de mulheres no estado (considerando todos 

os municípios) e apenas o índice pela capital (do mesmo estado).  

 
Tabela 02 – Com base nas tabelas das páginas 17 e 28 do Recenseamento Brasileiro de 1920 

 
 

MULHERES ANALFABETAS MAIORES QUE 15 ANOS DE IDADE 
 

  
(%) POR ESTADO 

 
(%) POR CAPITAL 

 

BAHIA / SÃO SALVADOR 80% 38,3% 

RIO DE JANEIRO / NITERÓI 72,1% 37,3% 

DISTRITO FEDERAL 33,5% - 

SÃO PAULO / SÃO PAULO 68,1% 38,0% 

PIAUHY / THERESINA 88,3% 81,1% 

RIO GRANDE DO SUL /  
PORTO ALEGRE 

51,1% 31,9% 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas tabelas das páginas 17 e 28 do Recenseamento 

Brasileiro de 1920 

 

O maior índice de analfabetismo feminino encontra-se no estado do Piauhy 

com 88,3% e 81,1% na capital Teresina, e o menor no Distrito Federal (atual capital 

do Rio de Janeiro) com 33,5%, seguido pelo Rio Grande do Sul com 51,11%. 

Mantendo o total geral do analfabetismo feminino no Brasil em 72,80%, coincidindo 

com o número anteriormente apresentado na tabela 01. Percebe-se que não há 

indicação de raça/cor ou classe social/profissão dessas mulheres, mas é seguro 

afirmar que as mulheres brancas eram mais escolarizadas que as negras e 

indígenas.   

Observa-se ainda que nas capitais os números são mais animadores que os 

índices por estados, talvez pelo fato de as capitais concentrarem a maior parte das 

escolas primárias e renda, levando aos maiores níveis de escolarização nestas 

cidades. Porém, há uma discrepância na comparação entre os percentuais de 

analfabetismo dos estados e de suas capitais, chegando quase ao dobro no caso 

do estado da Bahia e a cidade de São Salvador. Talvez a discrepância nos números 

seja por conta da grande extensão territorial do estado da Bahia, maior que todos 

os outros relacionados, e ainda por conter muitas cidades sertanejas (sertão como 
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o oposto do litoral) onde o acesso à informação e à escolaridade eram mais difíceis, 

também por conta da cultura quase que predominantemente agrícola. 

Por não saber qual foi a forma de coleta destes dados, tanto é possível que 

tenha havido mais mulheres alfabetizadas do que os censos davam conta, quanto 

não se sabe qual era o nível de conhecimento destas mulheres.  

Sobre as taxas de alfabetização feminina Martins (2008) sinaliza que nas 

últimas décadas do Império aumentaram em proporção e velocidade maior que as 

masculinas. É sabido que a educação nem sempre foi acessível às mulheres, sendo 

possível a partir de 1827 pela Lei Geral de Ensino de 05 de outubro, restrita às 

escolas de educação primárias91 (ROSEMBERG, 2013). Vigorava-se então um 

pensamento de que as mulheres tinham saúde frágil e inteligência limitada e, 

portanto, a educação “de primeiras letras” seria suficiente. 

Em geral, “a escolarização tinha fins pragmáticos. Tão logo se acabava o 

primário, encerrava-se o ciclo de aprendizado” (MARTINS, 2008). Com o primário 

completo já se estava apto a trabalhar e se inserir na sociedade, 

independentemente de ser homem ou mulher. Prosseguir estudando além do curso 

primário requeria muita vontade além de bastante dinheiro92 para se manter sem 

trabalhar e conciliar os estudos. Era de certa forma prestigioso, incomum e 

reservava o qualitativo de intelectual para quem o fizesse, como é o exemplo dos 

literatos e um pouco menos prestigioso às “professorinhas” da época. 

Acreditava-se neste período que a educação das mulheres e das crianças 

eram sinais de modernidade, e mais, que através da educação das mulheres a 

formação das crianças, que eram o futuro da nação, estaria assegurado. 

Especialmente as escolas primárias, neste período, tinham a atenção dos 

governantes por se tratar de assunto urgente e necessário à formação da 

nacionalidade.  

                                                           
91 Mary del Priore (2016) também aponta a resistência para a abertura do ensino popular para as 
mulheres nas escolas primárias brasileiras no século XIX. A educação de mulheres à princípio era 
tida como tarefa “impossível” e “demasiada inovação nos hábitos nacionais” depois sendo “esse 
preconceito logo vencido e as portas se abriram para todos à moda da Nova Inglaterra” (PRIORE, 
2016, p. 292). 
92 Mary del Priore (2016) em seu livro Histórias da Gente Brasileira sinaliza desde o Império, outras 
práticas de alfabetização para mulheres, como as disputas entre escolas particulares para educar 
moças brasileiras provenientes de famílias com muitas posses. Além das ordens religiosas que 
recebiam sob o regime de internato “um grande número de jovens de várias partes da província” 
(PRIORE, 2016, p. 289).  
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Um tópico importante trazido para a discussão por Maria Angélica Alves em 

seu artigo A educação feminina no Brasil do entre-séculos (XIX e XX): imagens da 

mulher intelectual, expõe que havia um interesse imediato na formação de 

professoras primárias93 competentes para atuarem nas escolas recém-formadas e 

que também por isso foram iniciadas as campanhas favoráveis à instrução das 

mulheres (ALVES, s/d).  

Desta maneira, o objetivo principal não era o de educar as mulheres, por 

compreender a necessidade de igualdade social perante os homens, mas de forma 

obtusa, elas seriam um investimento para que o nível de instrução no país se 

elevasse.  

A “professorinha”94 primária formada pelo Magistério nas Escolas Normais, 

mesmo sendo considerada como uma profissão ativa, não contrariava os ideais 

moralizantes da época, já que unia a figura idealizada de mãe e da dona de casa. 

Ao cuidar de crianças a mulher estaria exercendo sua plena vocação e a sala de 

aula funcionava como extensão de um ambiente doméstico, sendo as professoras 

“segundas mães” dos alunos95 (ALMEIDA, 2014). 

Martins (2008) sinaliza que geralmente ao cumprir as etapas de formação 

para professora primária, que por si só significava um galardão, era comum que se 

intensificasse o seu envolvimento com as letras, possivelmente levando-as ao 

universo do impresso96. 

A opção de cursar o Magistério, no entanto, era uma possibilidade 

preferencial para as mulheres da classe média para obterem um diploma que as 

permitissem se sustentar, caso as faltasse um homem provedor (ALMEIDA, 2014). 

Nas classes mais abastadas, não era uma opção comum e nem nas classes mais 

baixas, já que a maioria geralmente não tinha nem o privilégio do saber ler, muito 

menos a possibilidade de ensinar às crianças.  

                                                           
93 Os cursos de Magistério da época exigiam que se apresentasse autorização do pai ou do marido 
no ato da matrícula, além de serem pedidas referências morais sobre a reputação da moça 
(ALMEIDA, 2014).  
94 Não se desconhece a cultura e a trajetória profissional das preceptoras no Brasil como atividade 
inicial para educação antes do século XX. Sobre as preceptoras na cidade de Salvador, cf.: LEITE, 
1997. Sobre o tema da educação doméstica de forma mais aprofundada cf.: VASCONCELOS, 2005. 
95 Cf.: LAJOLO; ZILBERMAN, 1996. 
96 Sobre isto, concorda Teixeira (2014): “dentre as escritoras feministas paranaenses, a grande 

maioria procedia do curso de magistério, Além do exercício desta função, elas participavam de 
grupos, cujos interesses estavam voltados para a escrita de poesias e contos, apresentação de 
recitais” (TEIXEIRA, 2014, p. 86). 
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Por outro lado, haviam também as escolas interessadas em formação e 

educação das mulheres para inseri-las no mercado de trabalho. Não eram tão 

comuns quanto as escolas normais, mas existiam. Geralmente fruto de trabalhos de 

caridade de membros da elite para a comunidade menos abastada, como é o caso 

da “obra de proteção à moça que trabalha” com a criação da Escola Comercial 

Feminina em 1923 em Salvador, de caráter profundamente católico. Anos mais 

tarde iria tornar-se o Instituto Feminino da Bahia que as abrigava em um espaço 

“moralmente sadio” e muitas vezes empregavam moças das cidades do interior que 

iam em busca de trabalho na capital (PASSOS, 2010).  

Com as mulheres podendo frequentar o ensino básico e as Escolas Normais, 

as leituras, consequentemente, faziam parte da sua educação. A inserção de leitura 

para as mulheres por meio das escolas não foi a única via, visto que já eram leitoras 

desde o Império. Ainda que não fossem, as revistas ilustradas através das imagens 

garantiam o circuito da mensagem até para a população analfabeta. Logo, por meio 

de familiares e outros contatos sociais, as mulheres poderiam ter acesso a esta 

leitura ainda que de maneira superficial e precária, contentando-se apenas à leitura 

visual. Sem dúvida as escolas primárias gratuitas foram a principal via de acesso 

inclusive ao saber ler, determinante para que mais mulheres tivessem acesso à 

leitura de fato.  

Sobre as maneiras acessíveis para a alfabetização da mulher nesta época, 

Barbara Heller (2001) em suas pesquisas sobre alfabetização feminina, ressalta que 

há grandes chances de que a alfabetização entre as mulheres, principalmente as 

menos abastadas, fosse conduzida através de práticas informais e não apenas 

através das escolas. Elas “talvez se alfabetizassem através de familiares, relações 

adquiridas no mundo do trabalho ou até por esforço próprio” (HELLER, 2001, p. 05). 

Para as famílias mais pobres muitos eram os casos em que deixavam suas 

filhas na casa de famílias mais abastadas para que pudessem além de trabalhar, 

aprender a ler. Martins (2008) afirma também que “domésticas ex-escravas 

ambicionavam para si e seus descendentes o apanágio de 'alfabetizados” 

(MARTINS, 2008, p. 201) como forma de satisfação pessoal, orgulho familiar além 

da esperança de ascensão social nesta sociedade republicana pois a prática da 

leitura neste contexto de sociedade “civilizada” passou a ser um símbolo 

classificador que inspirava admiração e status. 
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É preciso cuidado sobre a inferência de que mulheres alfabetizadas eram 

mulheres com hábitos de leitura. Conforme adverte Martins (2008): “o 

recenseamento da época apenas indagava do entrevistado: Sabe ler e escrever? 

Uma enorme distância separava o entendimento do ser alfabetizado e do saber ler 

e a prática efetiva da leitura" (MARTINS, 2008, p. 201). 

Esta observação, no entanto, não invalida que tenha havido um grande 

público feminino leitor. Só não faz dos dados do Censo o principal indicador destas 

leitoras, não tendo como distinguir quais dessas mulheres sabiam ler e escrever e 

quais de fato eram ativas consumidoras das revistas.  

É evidente, portanto, em muitas literaturas a prática de leitura feminina no 

Brasil entre as mulheres nobres e é possível que ela venha desde o Império. 

Conforme corrobora Mary del Priore (2016): 

 
Possuidora de imensa biblioteca, com obras de naturalistas e relatórios de 
viajantes, dona Teresa Cristina era mesmo ávida consumidora dos 
romances de José de Alencar. As mulheres da família imperial, liam e 
gostavam de livros (PRIORE, 2016, p. 291).  

 
 

Heller (2001) também ressalta que há motivos para pensar que algumas 

mulheres do período teriam coleções particulares de livros, o que sugere práticas 

ousadas de leitura feminina e talvez a existência de local específico em que “livros 

de mulheres conviviam com outros objetos” no interior da casa (HELLER, 2001, p. 

01-02) Sobre esta última afirmação, no entanto, pela característica masculina dos 

gabinetes e bibliotecas nas casas burguesas, é possível supor que até os anos 20 

do século XX não havia privacidade para a mulher ler e escrever no interior do lar.  

Mais especificamente sobre o hábito da leitura de revistas por mulheres, 

Martins (2008) diz: 

 
Ao contrário dos segmentos leitores que se inauguram com a República - 
do leitor de esporte ao público infantil -, a mulher leitora, desde o Império, 
fora presença assídua no contexto do impresso. Certo em que em número 
limitado e circunscrita a grupos sociais elevados, mas, confirmando a 
leitura como prática feminina recorrente, interessada naquela produção, 
sua consumidora em potencial (MARTINS, 2008, p. 372).  

 
 

O próprio sucesso das revistas femininas evidencia este fato, inclusive 

quando apresentam nas publicações deste periodismo as correspondências de 

suas leitoras, que escreviam e mandavam notas, pedidos, convites e observações 

para suas redações. 
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O público feminino alvo para estas revistas enquanto consumidoras são as 

mulheres brancas das classes média e alta. Como efetivas leitoras, é muito provável 

que este público tenha se mantido, a se prever pela representação de mulheres em 

algumas capas (como se vê na figura 25) e nas fotografias publicadas 

principalmente na seção de correspondências entre leitoras.  

Tem-se na figura a seguir a capa da Revista Feminina de novembro de 1925, 

em que se observa uma mulher branca deitada e uma mulher negra reclinada sobre 

ela. A figura sugere que a mulher branca está sendo servida pela mulher negra, 

reafirmando na capa o lugar simbólico de ambas na sociedade, de servida e 

servidora. 

Figura 25 – Capa da Revista Feminina 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 138, 1925 
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Também é possível que o conhecimento sobre as revistas ou até mesmo sua 

leitura ocasional tenha alcançado em alguma medida também outras mulheres 

(negras, indígenas, pobres, operárias, de zona rural) de forma tangencial e não 

direcionada. O acesso às revistas pela maioria das mulheres era dificultado pelo 

nível de escolarização e também pelos diferentes hábitos culturais, sobretudo 

concernentes à prática da leitura. 

Tem-se na figura 26 um artigo da Revista Feminina que fala sobre o tom da 

pele como referência de beleza.  

 

Figura 26 - "Arte da Belleza: Curso Completo de Conversação e Cultura da Belleza" 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 75, 1920 (p. 49) 

 

Na seção Arte da Belleza da Revista Feminina (figura 26) lê-se: 

 
 

Uma tez branca e levemente rosada é o que se há de mais bello. Nenhuma 
mulher se deve considerar bella se não tiver a tez fina, branca e 
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maciamente córada por um tom de rosa. A brancura, a flexibilidade, a 
transparência e o acetinado da cútis são condições indispensáveis para a 
beleza da mulher (REVISTA FEMININA, n. 75, p. 49). 

 
 

Este trecho evidencia o público que uma das principais revistas da época 

abarcava, não sendo difícil de encontrar o mesmo tom elogioso à branquitude97 em 

outras revistas de variedades e femininas da mesma época. 

Voltando a tratar sobre o hábito de leitura, a pesquisadora Nukácia Araújo de 

Almeida em seu artigo Revistas Femininas e Educação da Mulher: o Jornal das 

Moças, identifica a leitura como “um dos meios de civilizar e disciplinar” (ALMEIDA, 

s/d, p. 01) as mulheres não só no âmbito escolar, mas também no seu tempo livre, 

a fim de tornar “o tempo de não-trabalho em algo produtivo” (ALMEIDA, s/d, p. 01).  

Desta forma, a escola passou a estender os limites de sua ação formadora, 

ampliando-a para o âmbito extraclasse, no intuito de controlar o que as mulheres 

aprendiam e cercá-las nas convenções morais vigentes. Seria perigoso para a 

ordem social e moralidade, uma mulher intelectualizada. A imprensa feminina foi 

uma peça-chave importantíssima para guiar as mulheres nas leituras de assuntos 

adequados para a sua “natureza”, a fim de manter esta ordem social estabelecida.  

Mesmo fora do trabalho, o tempo livre não poderia ser ocioso, mas sim 

“edificante” e produtivo para o indivíduo e para sociedade conforme as normais 

sociais e cristãs da época. Ou seja, existe aí uma ambivalência da educação pois 

“teria como função libertar e ao mesmo tempo controlar” (ALMEIDA, s/d, p. 01).  

Conforme coloca Michelle Perrot em seu livro Mulheres e os silêncios da 

história, “o acesso ao livro conserva algo de sagrado e masculino”98 (PERROT, 

2005, p. 461). Os livros eram caros, encomendados em Paris ou em outras cidades 

e por conta disto, não era acessíveis a todos. Dessa forma, as revistas ficavam entre 

o livro e o jornal, tornando-se mais acessíveis e populares mesmo para homens. 

Para as mulheres, as revistas femininas eram leitura recomendada a todas às 

senhoras por conta de suas temáticas.  

                                                           
97 A branquitude significa pertença étnico-racial atribuída ao branco. Podemos entendê-la como o 

lugar mais elevado da hierarquia racial, um poder de classificar os outros como não brancos, que, 
dessa forma, significa ser menos do que ele. O ser-branco se expressa na corporeidade, a brancura. 
E vai além do fenótipo. Ser branco consiste em ser proprietário de privilégios raciais simbólicos e 
materiais (MUNANGA, 2018). 
98 Cf.: PRIORE, 2016. 
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Martins (2008) concorda que a revista neste período foi intermediária ao 

jornal e livro por função, conteúdo e público. Em suas palavras: 

 
 

Intermediando o jornal e o livro, as revistas prestaram-se a ampliar o 
público leitor, aproximando o consumidor do noticiário ligeiro e seriado, 
diversificando-lhe a informação. E mais – seu custo baixo, configuração 
leve de poucas folhas, leitura entremeada de imagens, distinguia-a do livro, 
objeto sacralizado, de aquisição dispendiosa e ao alcance de poucos 
(MARTINS, 2008, p. 40).  

 
 

Há também a possibilidade de uma maior aceitação das revistas estar 

relacionada a leituras de autores tidos como consagrados, presentes tanto nos livros 

didáticos, quanto nas revistas, traduzindo-se em um duplo aval para o seu consumo 

(MARTINS, 2008). 

A leitura das revistas era recomendada às mulheres também para substituir 

os romances que preocupavam a família das moças, com medo de colocar ideias 

românticas demais em suas cabeças consideradas de “mentalidade fraca” e desviá-

las das suas “verdadeiras” aspirações de mulher. A ler-se no trecho:  

 
 

O que pode bem entrar de bom e de são no cérebro de uma menina, 
quando ella tem o direito de escolher nos mostradores das livrarias os vient 
de paraitre com os títulos mais sugestivos, que lhe dão uma vontade doida 
de folhear as paginas? Ou então ella não seria filha de Eva – quando vê 
nos mostradores dos editores de musica títulos de causarem horror às 
pessoas sensatas aquellas que não abdicaram de todo o pudor e sabem o 
valor das palavras, o mal que essas palavras podem fazer (Revista da 
Semana, 21 out. 1922 apud AZEVEDO, 2015, p. 78). 

 
 

Heller (2001) apresenta contos literários também extraídos da Revista 

Feminina, nos quais se enfatizavam que as mulheres sofreriam algum tipo de 

prejuízo moral ao possuírem livros “em suas cestas de costura ou em suas 

prateleiras” (HELLER, 2001, p. 04). Embora entre a leitura de romances e ter a moça 

fora de casa, “era preferível tê-las entretidas dentro do lar que debruçadas na janela 

ou fofocando por aí, na melhor das hipóteses” (MIGUEL, 2013, p. 151).  

Além do trabalho doméstico exaustivo, a leitura conservava “a jovem e a 

senhora em casa” e podia ser “feita nos intervalos entre o preparo das refeições e 

praticamente em qualquer lugar com luz suficiente” (MIGUEL, 2013, p. 151). Para 

evitar os perigos de desvio dos objetivos sociais a elas impostos “bastava estar 

atento ao tipo de leitura acessível a elas” (MIGUEL, 2013, p. 151). 
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Dessa forma, justificava-se e encorajava-se a escolha e vigilância das 

leituras “dadas às vossas filhas” pelos pais e responsáveis oferecendo as revistas 

femininas como alternativa de substituição. Como nesse trecho extraído da Revista 

Feminina: 

 
 

Deveis, pois, mães de família, muito pesar o que dais a ler às vossas filhas, 
pois na brochura elegante, na ilustração pomposa, no panfleto de passo 
leve, pode ir escondida a traça daninha, que imperceptivelmente irá roendo 
os corações e os cérebros de vosso lar...Tendes na “Revista Feminina” a 
verdadeira leitura do lar (Revista Feminina, n. 32, 1917, p. 26).  

 
 

As revistas femininas teriam o papel de mostrar para a mulher as tendências 

da moda e os acontecimentos do mundo, mantendo-a dentro de casa. Era a ponte 

entre o público e o privado, mantendo esta mulher moderna informada para melhor 

cumprir o seu papel de civilidade, mas ainda restrita ao ambiente doméstico. 

Mas não faziam apenas isto. Por ser uma prática geralmente individual e de 

intimidade, a leitura poderia então colaborar com a internalização das regras sociais 

modulando o pensamento e a conduta das leitoras.  

Segundo Swain (2001), o universo discursivo das revistas, através dos textos 

e imagens como objetos sociais e históricos elaborados, procura conduzir as 

receptoras em “talvez um projeto pedagógico que urde a trama dos sentidos” 

(SWAIN, 2001, p. 71) veiculados numa retórica que busca convencer os outros de 

que ainda se vive no melhor dos modos possíveis. 

Este pensamento de que há nas revistas um projeto pedagógico “oculto” é 

convergente com o pensamento de Moraes (2010), mencionado no item anterior, 

em que as revistas são conciliadoras às normas e condutas que se esperavam da 

mulher neste período, ou seja, agentes da hegemonia.  

Longe de pensar que tudo se trata de uma grande teoria de conspiração em 

que os homens maquiavelicamente produziram ao longo destes anos maneiras de 

manter as mulheres neste lugar de donas de casa e mães amorosas, os 

mecanismos do patriarcado quando unidos aos mecanismos do capitalismo se 

tornaram muito mais engendrados, para não se dizer sutis. E fizeram com que esta 

mulher enclausurada ao ambiente doméstico e com poder diminuto na esfera 

pública (concentrado principalmente nas reuniões e eventos sociais e nos projetos 

de benemerência), também se tornasse consumidora ativa, gestora de boa parte do 
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consumo da família, mantendo-a em certa medida ativa com sensação de 

pertencimento social e em grande medida excluída. 

Pelo exposto, pode-se afirmar que a alfabetização das mulheres começava 

a ser um aspecto importante para alcance dos padrões de modernidade pretendidos 

pela sociedade brasileira, no sentido de reafirmar seu papel enquanto responsável 

pela educação dos filhos e dos filhos homens, principalmente. A educação feminina 

da época não tinha nenhuma intenção emancipadora, pelo contrário, atendia as 

prerrogativas de manutenção do status quo existente, o da subalternidade da 

mulher em relação ao homem. O modelo era o da educação conformadora e não o 

da educação libertadora.  

 

4.3.2. Consumo e subalternidade: fronteiras da mulher  

 

Sobre a questão do consumo, as revistas femininas incorporavam desde a 

sua concepção enquanto “gênero literário” uma certa afetação neste sentido. Com 

o objetivo de ser uma leitura de prazer e fruição, à revista associava-se também 

uma noção de luxo, assemelhando-se a um “armazém sortido e agradável” ou a 

“uma janela, uma vitrina – geralmente colorida” (BUITONI, 1986, p. 18). 

Características que segundo Buitoni motivariam o “caráter de feminização do 

produto impresso” (BUITONI, 1986, p. 18). Em outras palavras, a revista feminina 

por seu caráter descontraído e com forte apelo ao consumo e inclinação aos 

assuntos domésticos, mesclava-se à própria imagem construída de como deveria 

ser a mulher deste tempo, tornando-se o produto adequado à sua existência. 

Para a leitura deste impresso, não carecia estar em ambiente próprio como 

na biblioteca para os livros, pois seu acesso era mais fácil tanto sobre o conteúdo 

quanto ao objeto em si, conseguido em qualquer mercearia. Sobre as samblagens 

geradas entre a imagem da mulher e da revista folhetinesca: elas não eram levadas 

tão a sério, podiam ser quase aleatórias99, conduzidas pela variedade de seções 

nas ‘vitrines’ e eram o “sorriso da sociedade”100. 

O consumo na revista ia desde as modas parisienses que as brasileiras 

queriam imitar e aguardavam os modelitos nas ilustrações, os anúncios de lojas de 

                                                           
99 Ver a representação de mulher “melindrosa” a ser explorada mais adiante. 
100 Expressão utilizada por Martins (2008). 
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decoração ou artigos para a casa que apareciam nas propagandas dentro das 

revistas, remédios e cosméticos até às fotografias, de festividades como 

casamentos, bailes e óperas, e outras imagens que davam pistas do modelo de 

mulher que elas deveriam ser. Nas palavras de Martins (2008):  

 
 

A aquisição de figurinos era o primeiro passo para a produção dessa nova 
mulher, atenta aos ditames da moda, via Paris. A nova indumentária, 
contudo, não bastava. Era preciso outro mobiliário, de preferência da Casa 
Alemã, em anúncio de página inteira. Impossível resistir aos apelos da 
Casa Edison, que tinha até seu órgão de propaganda, a revista O Eco, que 
anunciava os engenhos mais modernos – do gramofone à vitrola: 
sedutoras, igualmente, as novidades do Mappin Stores, onde os chás da 
tarde constituíam-se em apelos definitivos do cotidiano elegante, 
inaugurando outras sociabilidades, hábitos e práticas do viver urbano 
(MARTINS, 2008, p. 382).  

 

A existência de eventos como óperas, missas e recepções de casamento 

eram movimentadas essencialmente pelo consumo feminino. Consumo este 

orientado pelas revistas que através dos anúncios publicitários, mais do que pelas 

assinaturas, mantinham-nas cada vez mais envolvidas. Entre a revistas e os 

eventos existia um processo de dependência e coafetação de modo que as revistas 

além de utilizar a existência dos eventos enquanto conteúdo, também sustentava 

seus anunciantes (principalmente de vestiário) tendo em vista a grande chance de 

que as vendas seriam efetivadas pela vasta oferta de eventos. Os eventos sociais, 

de outro lado, dependiam da ampla divulgação da revista. Intermediando o 

consumo, a revista tanto provia a oportunidade de comprar quanto a ocasião para 

inaugurar o bem adquirido. 

Escolarizada, leitora de crônicas e atenta aos figurinos de seu tempo (figuras 

27 e 28), esta mulher também encontrou neste impresso outras alternativas de 

consumo. A mulher que interessava ao mercado da revista era aquela capaz de 

influenciar as decisões de consumo da família, ou seja, quase todas as senhoras 

casadas, principalmente as mais autônomas, que naquele contexto de submissão 

conseguiam persuadir os maridos para compra de algum item luxuoso ou apenas 

de preço elevado demais para as compras cotidianas e previamente autorizadas.  
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Figura 27 – Anúncio da Casa Allemã "Lindos modelos de Paris" 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 74, 1920 (s/p) 
 

Figura 28 – “Varios typos de vestidos do ultimo figurino de Paris”  
 

 
 

Fonte: A Luva, set. 1928 (s/p) 
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É neste sentido que uma série de produtos e anúncios em lojas de decoração 

apelaram para os novos hábitos de consumo da mulher burguesa, acostumadas a 

“flanar” pelas ruas, pelas lojas de moda entre outras, ao gosto francês. O argumento 

da “arquitetura do lar feliz”, ou seja, da manutenção da alegria de seu lar, foi utilizado 

como estímulo de consumo para este público, não só nas revistas femininas, mas 

em outras da época, conforme demonstrado nas figuras 29 e 30. 

Somadas a estes objetos caros, haviam ainda os gastos diários e corriqueiros 

para todas as donas de casa, também de interesse para a publicidade nas revistas.  

 
 

Na tarefa de Rainha do Lar, cabiam-lhe muitas das decisões de gastos 
diários, desde os fortificantes para a prole, dentifrícios para a família, 
produtos alimentícios, sabonetes de qualidade no apuramento higiênico 
aos remédios para a "saúde da mulher", produtos largamente anunciados 
pelas revistas (MARTINS, 2008, p. 379).  

 
 

As revistas femininas utilizavam todas as ferramentas ao seu alcance para 

fidelizar as clientes e torná-las cativas àquele antro de consumo. Fazia parte das 

táticas para este objetivo, agradá-las. Nas palavras de Buitoni (1986), “a revista 

precisa gratificar sua consumidora e não enchê-la de preocupações” (BUITONI, 

1986, p. 71). 

 

Figura 29 – “Este tapete dá uma encantadora apparencia à sala”. Evidencia que as mulheres eram 
foco do consumo ligados à decoração 

 

   
 

Fonte: Revista Careta, 1921 (s/p) 
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Figura 30 – Anúncio da “Mobiliaria Fluminense” em Salvador 
 

  
 

Fonte: A Luva, nov. 1929 (s/p) 
 

Uma das revistas mais consumidas da época, a Revista Feminina “fazia 

promoções com leitoras; enfim, tinha um repertório de práticas muito à frente do seu 

tempo, considerando-se a realidade da época” (ANTONIO, 2009, p. 36). Além dos 

"preparados", ou seja, dos cosméticos que se vendiam através da revista, conforme 

Figura 31, vendia-se também livros recém lançados e volumes da própria revista 

encadernados. Outras iniciativas se mostravam como inovadoras como as páginas 

dedicadas à publicidade da própria revista101. 

 

  

                                                           
101 Tendo títulos como "O que é a Revista Feminina" (n. 112, 1923, p. 67) e "Porque o assinar da 

Revista Feminina é dever de toda família brasileira" (n. 114, 1923, p. 35). 
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Figura 31 – "Preparados que se vendem nesta redacçao" 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n.122-123, 1924 (s/p) 

 

Também era prática das revistas femininas pedir que as leitoras enviassem 

suas fotografias para serem publicadas no periódico, bem como a divulgar as 

ganhadoras de concursos de beleza e simpatia, conforme se vê na publicação da 

foto da Miss Brasil de 1929 na capa da revista Jornal das Moças (figura 32).  

 



147 
 

 

Figura 32 – Capa da revista Jornal das Moças, onde diz "Senhorita Olga Bergamini de Sá – Miss 
Brasil" 

 

 
 

Fonte: Jornal das Moças, n. 723, 1929 (s/p) 

 

Outra revista muito conhecida como revista de variedade com diversas 

publicações para o público feminino foi A Cigarra102, que contava com uma seção 

intitulada Collaboração das leitoras (figura 33). Em suas várias páginas, trazia 

“recados de moças enamoradas a príncipes encantados, fofocas entre colegas de 

escola, comentários a moças que estiveram em bailes...com expressiva presença 

de endereços do interior” (BUITONI, 1981, p. 49).  

 

                                                           
102 A Cigarra foi uma revista publicada na cidade de São Paulo entre 1914 e 1975. Foi um periódico 

relacionado com as diversas transformações culturais ocorridas no início do século XX, fundado pelo 
jornalista Gelásio Pimenta. 
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Figura 33 – Seção "Collaboração das Leitoras" 

 

 
 

Fonte: A Cigarra, 1921 (s/p) 
Arquivo Público do Estado da Bahia 

 

Esta seção é aqui compreendida de forma semelhante aos sorteios e outras 

maneiras de interação com as leitoras, com o objetivo claro de manter sólido e vívido 

este relacionamento, isto é, cheio de novidades. Buitoni acrescenta ainda que: 

 
 

A seção era uma espécie de cotillon de comunicação adolescente girando 
em torno de namoros e footings em praças e se estendia por várias 
páginas. No início dessa seção, havia de quando em quando, alguns 
debates um pouco mais sérios, como o de uma leitora que escrevia, em 
1924, sobre feminismo (BUITONI, 1981, p. 49).  

 
 

Gostos e comportamentos das leitoras foram sendo incorporados com 

rapidez pelas revistas demarcando esta característica tão presente de 

contemporaneidade e atualidade que o gênero tem (BUITONI, 1981). A revista 

muito embora não possua o “frescor” da notícia do jornal, mantém um tom de 

“novidade” nas suas publicações propiciadas pela oferta de novos modelos de 
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vestimentas, decoração ou qualquer outro assunto que buscava interessar a estas 

mulheres.  

 
 

Jornais e revistas femininos funcionavam como termômetro dos costumes 
da época. Cada novidade é imediatamente incorporada, desenvolvida e 
disseminada. A movimentação social mais significativa também vai sendo 
registrada. Quando precisou servir de canal de expressão literária, lá 
estava ela. Quando as mulheres começaram a reclamar seus direitos, 
também lá estava ela. Ainda, trazia moda, beleza e conselhos práticos 
(BUITONI, 1981, p. 24). 

 
 

Este trecho transparece não só a relação dos acontecimentos e anseios 

incorporados rapidamente à revista, mas também deixa escapar a nuance de 

amizade no relacionamento entre periódico e leitora. É como se a revista fora 

sempre uma amiga presente na vida das mulheres. 

Em finais do século XIX surgiram algumas publicações com seções 

dedicadas à mulher e à família que por vezes estabeleciam um diálogo com as 

leitoras através de colunas abertas para participação das mesmas. Como cartas, 

pedidos e elogios. Eram as revistas ilustradas e de variedades, que com este tipo 

de comunicação mais ou menos interativa originariam uma das principais 

características das revistas femininas: a linguagem íntima com a qual buscam 

vínculo vitalício com suas leitoras.  Ainda que existissem suplementos com temas 

ditos “femininos” de acordo com a moral da época, estas revistas não eram 

consideradas de fato femininas. 

Como coloca Buitoni (1986), este tipo de diálogo por meio de cartas e 

publicações de leitoras é uma característica que sempre esteve na dita imprensa 

feminina, “seja solicitando as mais diversas informações e serviços, elogiando ou 

criticando” (BUITONI, 1986, p.23), mas sempre funcionando como “realimentadores 

indispensáveis ao processo de produção da imprensa feminina” (BUITONI, 1986, p. 

23).  

Outros artigos comuns são os contos e crônicas literárias, além do consultório 

sentimental – canal de comunicação entre as leitoras, especialmente para 

conselhos amorosos – e o consultório médico – onde especialistas, geralmente de 

pele e cabelo, respondiam dúvidas das leitoras sobre cosméticos e outros cuidados.  

A seção intitulada Cartas de Mulher era um desses espaços de interação 

específica do público feminino na Revista da Semana (1901-1959), considerada 

como uma revista de variedades. Neste mesmo periódico havia ainda uma espécie 
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de crônica – O Jornal das Famílias, que trazia informações sobre moda, beleza, 

trabalhos manuais e outros “assuntos de mulher”. Segundo Buitoni (1986), “foi o 

melhor produto do gênero, durante algumas décadas” (BUITONI, 1986, p. 42). 

Através do texto, propaganda e imagem a seu serviço, as mensagens nas 

revistas convergiam com as exigências mercadológicas fazendo com que as 

mulheres leitoras comprassem produtos e ideias. Subliminar ou de forma 

inconveniente, as estratégias de linguagem eram eficazes. E faziam com que a 

“venda” de mentalidades fosse possível. Quanto a isso, é preciso refletir sobre 

alguns aspectos comunicacionais utilizados desde os primórdios da imprensa para 

mulheres e aprimorados na imprensa feminina. 

Na revista são apresentados através do texto: confiança, credibilidade, 

expectativas, idealizações, erros, pedidos de desculpas, acertos, elogios, brigas, 

reconciliações; uma estrutura íntima de diálogo, um verdadeiro relacionamento com 

a leitora. Trata-se de um “contrato” firmado entre a revista e a leitora. Através deste 

contrato, ambas passam a compreender o conteúdo transmitido em uma 

perspectiva similar. A leitora por meio da assimilação da orientação editorial, 

ideológica e estética da revista, passa a contemplar o conteúdo com um olhar 

específico, oriundo dessa identificação estabelecida.  

Por esta estratégia de vínculo com a leitora, Eliseu Verón (2004) entende 

como o contrato de leitura, utilizado em suas análises nos anos 80 para as revistas 

femininas Ana Maria e Malu. O contrato de leitura visa estabelecer uma forma 

própria de discurso que tende a associar o leitor/a de uma revista específica de 

maneira a produzir uma identificação intrínseca e indissociável. Não somente 

oferecendo conteúdo relevante para um certo tipo de público, mas principalmente, 

no plano das modalidades do dizer estabelecendo uma relação dinâmica e interativa 

de discurso com as mais variadas possíveis personalidades de seus leitores/as 

(ALIGHIERI, 2012). É exatamente o que se percebe nas análises de revistas 

femininas do primeiro quartel do século XX, em que já é possível identificar uma 

estrutura parecida de contrato que Verón preconizou muito depois. 

Buitoni também sinaliza para o estilo de linguagem do periodismo feminino. 

Segundo ela, o gênero do conselho muito utilizado pelas revistas femininas é uma 

“armadilha linguística” que “por detrás do tom coloquial, existe todo um 

ordenamento de conduta” (BUITONI, 1986, p. 75).  
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O conselho seria um recurso comunicativo que ao mesmo tempo parece 

apenas sugerir algo de forma despretensiosa, mas tem um quê instrucional, para 

mudar o comportamento da interlocutora. Desta maneira, a revista faz às vezes da 

amiga, que conduz a leitora para os seus propósitos capitalistas. Buitoni (1986) 

ainda acrescenta:  

 
 

Numa linguagem muito próxima à publicitária, os textos dirigidos à mulher 
são verdadeira comunicação persuasiva, aconselhando-a a todo momento 
sobre o que fazer. A proximidade e a contaminação são tão grandes, que 
muitas vezes não distinguimos um texto publicitário de uma matéria. A 
matéria parece anúncio e vice-e-versa. Publicidade e parte editorial 
atingem as leitoras usando os mesmos recursos (BUITONI, 1986, p. 75-
76).  

  
 

Adiante na figura 34 tem-se um exemplo de texto onde mescla-se a 

linguagem publicitária à linguagem coloquial que busca a interação das leitoras por 

meio da pergunta, título da matéria "Em que consiste a felicidade", em que se 

desenvolve o tema da saúde. O texto é na verdade um anúncio do "Vinho 

Biogênico", conduzido de maneira tão camuflada a ponto de não se distinguir em 

nada de um texto informativo até o penúltimo parágrafo do texto.  
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Figura 34 – “Em que consiste a felicidade" anúncio do "Vinho Biogênico” 
 

 
 

 Fonte: Revista Feminina, n. 79, 1920 (p. 173) 
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De forma parecida, Tavares e Schwaab (2013) dizem que o jornalismo de 

revista trabalha com uma ontologia das emoções. No jornalismo de revista, segundo 

eles:   

 
Não é suficiente informar, trazer os principais acontecimentos e apresentar 
o estatuto de algo que merece ser debatido; é preciso também construir 
um vínculo emocional para que o leitor sinta a revista como sua, como 
parte de sua rotina, como necessidade, como algo a ser esperado e cujo 
consumo possa ser ritualizado (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 47).  

 
 

Ancorados no vínculo emocional com a leitora, os discursos empregados nas 

revistas femininas não poderiam ser mais apelativos. Não apenas através da 

linguagem escrita, tentam de formas várias estabelecer a fidelização de suas 

clientes consumidoras-leitoras. E conseguem. Seja através do emprego de 

enunciados visuais potentes, propagandas publicitárias, oferta de novidades 

culturais (como eventos sociais, filmes e livros), troca de correspondências com as 

leitoras, sorteios ou linguagem coloquial e “amiga”. 

Através das imagens de dentro, do projeto gráfico da revista, e até mesmo 

da diagramação e da capa, a revista fala, entretém e convence sua leitora. Em 

relação ao convencimento e envolvimento do público com o meio de comunicação, 

a capa cumpre um papel crucial de acordo com Scalzo (2013). Para esta autora, a 

capa é a principal ilustração em uma revista e tem como responsabilidade central 

vender o produto jornalístico. A sua legibilidade é fundamental, portanto.  

A imagem da capa pode até ser crucial no momento da venda para atrair o 

seu público alvo, mas definitivamente não são os únicos conteúdos imagéticos 

importantes em uma revista. O poder comunicacional das imagens é inegável e 

mais acessível que os textos em muitos momentos. Guardando suas dimensões 

simbólicas e em muitos momentos ratificadoras das mensagens vinculadas nas 

revistas, as imagens possuem um registro muito abrangente e não pode ser 

reduzido em sua importância ao aspecto mercadológico da capa da revista. Todo o 

conteúdo imagético de uma revista importa pois comunica tanto quanto – e às vezes 

ainda mais – do que o texto. 

Buitoni (1986) defende ainda que a imagem e o texto formam uma “dupla 

intimamente ligada dentro da revista” (BUITONI, 1986, p. 19). feminina. A imagem 

vira texto, quando as séries de fotos constroem verdadeiras “frases visuais”; e o 
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texto vira imagem quando recorre a figuras de linguagem que “nos fazem visualizar 

a pessoa ou a cena, ou sugerem emoções e sentimentos” (BUITONI, 1986, p. 19).  

Foram através de “frases visuais” e de palavras visualizadas que os modelos 

de mulheres foram assimilados pelas mulheres leitoras. Nas páginas das revistas, 

os perfis da dona de casa à femme fatale se popularizaram e se solidificaram no 

imaginário social. Essa instituição de modelos femininos103, que em sua maioria 

reproduziam o status quo, não se deu de maneira coercitiva (pelo menos não em 

uma linguagem brutal), pelo contrário, aparecia travestida de normalidade, de 

sugestão, de conselho, fazendo-se crer que aquelas eram as corretas e únicas 

maneiras de viver e pensar. 

Martins (2008) sinaliza a rainha do lar em oposição à moderna. Cada um 

tinha o seu espaço de venda no periodismo, conforme a autora. A imagem moderna 

de mulher era vendida nas revistas da elite para consumo de moda e principalmente 

de viagens, enquanto a imagem de mulher recatada era vendida à classe média, 

junto com os artigos de economia doméstica e moldes de figurinos para executar 

em casa. Estes modelos de mulher, engendrados pelo veículo revista, obviamente 

estavam a "serviço do fabuloso mercado em expansão" (MARTINS, 2008, p. 383). 

Como reitera Martins (2008): "a sucessão de concursos de beleza, simpatia, 

elegância, virtuosismo ali estampados cunhavam a nova mulher, plasmada pelos 

interesses de uma imprensa em busca do lucro, a qualquer preço" (MARTINS, 2008, 

p. 383).  

Desta forma, ao passo que enfatizou o modelo da dona de casa exemplar, 

também abriu possibilidades para modelos prefigurados de mulher como a mulher 

"emancipada, educadora, esportista, saudável, moderna, e por que não, a sufragista 

e feminista" (MARTINS, 2008, p. 379). 

Paradoxalmente, junto ao nacionalismo vigente foram divulgadas nas 

revistas as imagens importadas da 'parisiense elegante', da 'yankee moderna', além 

da Salomé e da melindrosa. Vê-se na figura 35 a imagem da melindrosa, figura 

polêmica pois era considerada ao mesmo tempo bela e perigosa. Oriunda das 

camadas médias urbanas, era uma moça exagerada nas maneiras de se vestir e 

segundo os autores do artigo Melindrosas em revista: gênero e sociabilidades do 

início do século XX (Recife, 1919-1929): 

                                                           
103 Para trabalhos que tratam outros perfis de modelos femininos neste período ver: CUPELLO, 2013; 

GORBERG, 2016; OLIVEIRA, 2008. 
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Todas elas tinham em comum a aparência bem trabalhada, os cabelos 
curtos com cortes “a la garçonne” acabando nas orelhas e com a nuca 
raspada, a maquiagem forte, as saias pouco abaixo ou mesmo por cima 
do joelho, os lábios pintados de vermelho carmim e em forma de coração, 
a indiferença em deixar os braços à amostra, o fato de depilarem as 
pernas, de desenhar suas sobrancelhas, usarem pequenos chapéus estilo 
clochê e sapatilhas de amarrar, demonstravam um comportamento 
diferenciado daqueles que se esperava a uma moça “comum” da época, 
pois fumavam, dirigiam, dançavam ritmos quentes, andavam 
frequentemente sem a presença masculina do pai, ou irmão, frequentando 
chás, magazines, confeitarias, cafés, e festas, além de ousarem lançar 
flirts insinuando-se aos homens (MELO; NASCIMENTO, 2014, p. 17).  

 
 

Figura 35 - Ilustração da Melindrosa em anúncio da "Pomada Onken" 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 115, 1923 (p. 168) 

 

É interessante perceber a representação caricaturada das melindrosas que 

representava o modelo de mulher moderna, mas frívola. Diferente das envolvidas 

em lutas políticas e sociais, como é o caso das feministas. 
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A autora Dulcília Buitoni (1981) em seu livro Mulher de Papel, enfatiza ainda 

a adoção e apresentação de um modelo principal para cada época, como é o caso 

da mãe sofredora (1910), da sacerdotisa da beleza (1920) e da Iracema dos lábios 

de mel (1930), e assim por diante. 

Neste sentido, o periodismo feminino utilizou de recursos diversos para 

cativar e fidelizar as leitoras, visto o seu caráter disciplinar, além de reforçar 

estereótipos de outros modelos femininos para imprimir condutas e pensamentos 

condizentes à imagem de mulher restrita ao ambiente doméstico.  

 

4.3.3. Escrita por mulheres e para mulheres? 

 

De leitora de folhetins, no lugar de consumidoras, as mulheres passaram a 

colaboradoras e produtoras de revistas em tempo relativamente curto 

historicamente. Escritoras colaboravam em jornais e em revistas, muitas vezes sob 

pseudônimos masculinos104, até se incorporarem à dita imprensa feminista ou 

mesmo serem colaboradoras em revistas literárias ou femininas, com sua 

identidade revelada.  

Evidentemente o exercício das letras para as mulheres nesta época não era 

recomendado e frequentemente era até condenado. Certamente por se tratar de 

uma posição intelectualizada e ativa, características vistas como opositivas às 

femininas105. Com o passar do tempo, porém, este trabalho “foi tolerado e até 

consentido; mais ainda quando reiterava o tradicional papel feminino de mãe-

esposa-rainha do lar" (MARTINS, 2008, p. 372). Ou seja, quando através do 

trabalho delas mantinha-se uma narrativa de submissão para as mulheres, elas 

eram bem-vistas na profissão, caso contrário, não agradava e incomodava 

bastante. 

Sobre estas conveniências temáticas, já nas revistas femininas do século 

XIX, nota-se duas perspectivas diferentemente bem definidas, como ilustra Buitoni 

                                                           
104 Maria Eugênia Celso na imprensa fluminense (página de Eva, na Revista da Semana) a autora 
que no início da sua colaboração à Revista da Semana 1923-1931 se identificava sob pseudônimo 
B. F. Anos mais tarde esclareceu que se tratava de personalidade masculina e justificando seu 
sucesso, diz: “talvez por isso tivessem encontrado leitores” (AZEVEDO, 2015, p. 48). Filiou-se à 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1927.  
105 Siqueira (2009) aponta para a dificuldade das mulheres escritoras nos periódicos visto a restrição 

à escrita feminina e predomínio notório de homens neste campo de atuação. A autora relata 
imposições em publicações na cidade de Salvador.  
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(1981), uma é a tradicional “que não permite liberdade de ação fora do lar e que 

engrandece as virtudes domésticas e as qualidades ‘femininas” e a outra “que 

defende os direitos das mulheres, dando grande ênfase à educação” (BUITONI, 

1981, p. 82-29). Nomeadamente imprensa feminina e feminista, de forma 

respectiva.  

Dentro destes dois tipos de imprensa, as letras e modas estavam presentes 

em pesos diferenciados, mas já havia ali, a gênese do que viria se tornar a imprensa 

feminina do século XX. É interessante perceber que estes dois universos, da moda 

e da literatura, são em grande medida alienantes para as mulheres deste período. 

Já que estes temas eram trazidos nessas revistas como distrações e eram 

cuidadosamente conduzidos para serem apreendidos por elas de forma passiva e 

contemplativa. Não só por este motivo, mas também por exercer de forma pungente 

sobre estes dois temas o que considera-se uma “biopolítica dos corpos”106, ou seja, 

um controle (ou uma negação) da liberdade feminina, circunscrevendo-as no 

espaço da casa quer seja para leitura de romances, quer seja para envolver-se com 

as costuras ou preocupar-se constantemente com as tendências de moda, corpo e 

sua aparência. A moda na revista A Estação107 é uma importante referência para a 

imprensa feminina do fim deste século, com boa qualidade de impressão e com 

excelentes figurinos, para o deleite de suas assíduas leitoras (figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
106 Conceito de Foucault (1954). 
107 “Bem impressa, com excelentes figurinos. A Estação foi a mais importante revista feminina do fim 

do século” (BUITONI, 1986, p. 39).  
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Figura 36 – A Estação: Jornal illustrado para a família, n. 03, 1899 
 

 
 

Fonte: MARTINS, 2008 (p. 81) 

 

Para diferenciar devidamente as imprensas feminina e feminista é necessário 

se atentar basicamente ao seu conteúdo e autoria. Ambas têm conteúdo produzidos 

especificamente para as mulheres, porém na imprensa feminista o conteúdo é 

gerido por mulheres e encarado como função política, geralmente tendo jornalistas 

e escritoras na sua confecção, enquanto que na imprensa feminina este conteúdo 

é gerido por homens e sem nenhum comprometimento com a emancipação das 

mulheres ou outras questões por elas levantadas. Conforme salienta Buitoni (1986): 

 
 

Sustentar-se no eixo moda-literatura significava adotar uma linha 
conservadora em relação à imagem da mulher, enfatizando suas virtudes 
domésticas. Tais veículos desaprovavam qualquer ideia mais progressista; 
no máximo diziam que a educação beneficiava a mulher (BUITONI, 1986, 
p. 41). 
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Na imprensa feminista desde seu surgimento, ainda no século XIX108, 

reivindicava-se causas como o acesso da mulher à educação, ao voto, à 

representação política em cargos de poder democráticos, e posteriormente, ao 

mercado produtivo e de trabalho. Estes conteúdos não eram defendidos enquanto 

causas na imprensa feminina, mas apareciam para discutir o assunto sobretudo por 

razão de conveniência mercadológica, visto a heterogeneidade do público. E 

geralmente apresentavam postura oposta à defesa de emancipação feminina, já 

que essa se constitui enquanto agente da hegemonia, trabalhando para manter as 

mulheres cada vez mais ávidas por consumir os seus produtos. 

A predominância masculina dentro das redações também é um dado 

interessante sobre a produção dos conteúdos para revistas femininas. Apesar do 

número de mulheres escritoras ter aumentado ao longo do século XX a maioria nas 

redações de imprensa feminina continuava sendo masculina,  em que se mantinham 

na atividade da escrita sob pseudônimos femininos, como é o caso do médico 

Cláudio de Souza, que utilizava o pseudônimo de Ana Rita Malheiros e até 1922 

configurava o principal cronista da Revista Feminina (LUCA, 2013, p. 452-453).  

Ancorados sob tais identidades forjadas e simulando vozes femininas ativas, 

estes escritores mantinham nos seus textos os valores conservadores sobre como 

as mulheres deveriam ser e a agir, e mais ainda, se passavam por elas, tomando 

seu lugar de fala e se apropriando de suas narrativas. De forma sistêmica, ditavam 

através da publicação destes periódicos, quais deveriam ser os assuntos de 

interesse para estas mulheres leitoras e consequentemente afirmavam a lógica 

machista dominante. 

                                                           
108 Siqueira (2009) aponta o jornal brasileiro O sexo feminino, fundado por uma mulher. Mary del 
Priore (2016) ressalta a importância d’ O Jornal das Senhoras, em 1852 para a disseminação de 
informações “úteis e editoriais” em torno de assuntos que começavam a despertar a atenção das 
mulheres. "Atenção, mas também ação. Muitas, já letradas ou formadas por Escolas Normais, iam 
participar diretamente da vida do país, colaborando ou escrevendo na imprensa. Esse foi o caso de 
Ana Aurora do Amaral Lisboa, abolicionista, republicana e federalista gaúcha, inflamada redatora da 
Reforma, jornal que fazia oposição a Júlio de Castilho. Ou de Andradina América Andrada de 
Oliveira, feminista, autora do livro de contos ‘Preludiando’ e editora do jornal ‘Escrínio’, editado em 
Bagé, depois em Santa Maria durante nove anos consecutivos. Em Divórcio?, obra na qual 
Andradina apontava a opressão das mulheres através dos tempos, a autora reuniu várias cartas em 
que esposas e maridos contavam seus infortúnios no casamento, acrescentando-lhes duas cartas 
em que fazia o elogio do feminismo, capaz de abrir os olhos do sexo então considerado frágil. Entre 
os finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX multiplicam-se escritoras e textos de 
autoria feminina” sobre o Jornal das Senhoras ‘embora redigidos por homens, estavam abertos à 
participação das leitoras” (PRIORE, 2016, p. 295-296).  
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Talvez a Revista Feminina109 seja um exemplo entre a imprensa feminina e 

feminista, como bem demonstra Juliana Cristina Bonilha Nunes (2013) no título de 

sua dissertação Revista Feminina: entre tradição e modernidade. Porque apesar de 

ter sido fundada por uma mulher em prol da educação da mulher, questão 

considerada emancipatória na época, ao mesmo tempo era uma empresa familiar 

que mantinha seus interesses familiares e comerciais por trás da intenção de instruir 

mulheres.  

O irmão de Virgilina Salles, fundadora da revista, Cláudio de Souza, era 

médico, membro da Academia Brasileira de Letras e também da Empresa Feminina 

Ltda, onde comercializava medicamentos e cosméticos além de se manter como 

como sócio e colaborador na revista (NUNES, 2013).  

Anos depois, já em amplo funcionamento, à ocasião da morte da dona, A 

Revista Feminina teve na sua direção o marido, João Salles, até que a filha do casal, 

Avelina Salles completasse idade para gerenciar o negócio da família. No entanto, 

“a ideia de uma influência feminina, continuou sempre presente e foi o fio condutor 

de todo o empreendimento” (MASCARO,1982 apud ANTONIO, 2009, p. 36).  

A Revista Feminina mantinha redatoras mulheres110 como colunistas fixas e 

seções notadamente feministas (de caráter conservador e cristão), mas ao mesmo 

tempo não mantinha o tema da emancipação das mulheres como exclusivo. Os 

interesses comerciais visados pela Revista eram anunciados em suas páginas, em 

forma de produtos e serviços diversos para as mulheres, e dividiam espaço com as 

publicações de cunho mais político. 

As questões feministas deste período reivindicavam educação para as 

mulheres como forma de sua emancipação política para defender os interesses da 

sua família perante a pátria, ou seja, de forma bem conservadora. A educação e 

emancipação da mulher neste período passavam por debater questões sobre as 

                                                           
109 “Fundada por uma mulher, Virgilina de Souza Salles, em junho de 1915, foi uma revista mensal 
que circulou até 1936, tendo como sede São Paulo e como público o Brasil todo por 22 anos. Essa 
publicação foi o exemplo mais perfeito da vinculação imprensa/ indústria nascente/ publicidade, pois 
deve sua existência a uma bem montada sustentação comercial, hoje ingênua, mas muito eficaz na 
época” (BUITONI, 1986, p. 43). 
110 “Com a existência já relativamente longa da Revista Feminina, que se acha no quinto ano de sua 
publicação, e já perfeitamente consolidada do ponto de vista material, pode-se considerar uma 
realidade a imprensa feminina no Brasil. Seu corpo de redação, bem como muitas de suas 
colaboradoras, recebem salário fixo, o que implica o jornalismo feminino como profissão. Sua 
fundadora, durante seus últimos anos de vida, viveu de seu jornal, fazendo dele profissão exclusiva, 
o que implica a existência do jornalismo feminino como profissão” (LIMA, 2007, p. 228).  
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melhores formas para criar os filhos, exercer o papel de esposa e gerir melhor a 

casa, sem nunca questionar estes lugares onde a mulher se inseria. Este era o 

feminismo cristão à moda da FBPF (conforme explicado anteriormente no primeiro 

capítulo desta dissertação) e foi o feminismo mais amplamente difundido no Brasil, 

considerado como o feminismo de primeira onda, mas não era o único.  

Como destacadas escritoras111 do periodismo deste primeiro quartel, aponta-

se a baiana Amélia Rodrigues112 escrevendo em A Paladina do Lar, primeiro 

periódico escrito e dirigido por mulheres na Bahia113, e a fluminense Maria Eugênia 

Celso114, publicando na página de Eva, na Revista da Semana.  

Outro feminismo que fazia o contraponto à moral cristã e produziu uma forte 

imprensa no período, foi o libertário ou de corrente anarquista, que questionava a 

formação da família e por consequência o matrimônio, reivindicando o direito ao 

divórcio e ao amor livre, por exemplo. Um exemplo de periódicos desta corrente é 

a Revista Renascença115, encabeçada pela feminista anarquista mineira Maria 

Lacerda de Moura.116 

Apesar da literatura sobre o assunto trazer uma divisão bem marcada entre 

a imprensa feminina e feminista, o que se observa é a falta de postura política 

assumida de forma homogênea na maioria dos periódicos femininos, que 

reproduzem o pensamento hegemônico da época e a existência de alguns 

periódicos de caráter político e escritoras militantes feministas, que faziam 

participações em revistas variadas para divulgar a causa da emancipação feminina. 

Essas exceções feministas, confirmam que a regra era a imprensa feminina. 

Por conta de questões de consumo e interação com o público, temas que 

não corresponderiam ao caráter da imprensa feminina por vezes apareciam nestas 

por oportunismo mercadológico. Como o feminismo e a educação feminina eram 

assuntos pungentes nesta sociedade, as revistas faziam um jogo de conciliação 

entre as duas posturas possíveis (contra e a favor) aos movimentos feministas. 

Certo é que quando o faziam não deixavam explícito a posição da revista como os 

                                                           
111 Ver também outras mulheres citadas em: TEIXEIRA, 2014. 
112 Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues (1861-1926) foi uma educadora, escritora, teatróloga 
e poetisa baiana. 
113 Cf.: SIQUEIRA, 2009. 
114 Maria Eugênia Celso (1886-1963) foi uma escritora e feminista mineira. 
115 Cf.: BUITONI, 1981. 
116 Maria Lacerda de Moura (1887-1945) foi uma professora, escritora, anarquista e feminista 

mineira. 
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periódicos assumidamente feministas, mas à medida em que o feminismo foi se 

tornando pauta e mais ou menos aceito na sociedade da época as revistas 

femininas, o incorporaram nos seus discursos, mesmo sem o objetivo de articulação 

política. Esta divisão entre imprensa feminista e feminina é especialmente difícil de 

avaliar porque o próprio feminismo da época era bem conservador.  

Sobre a dimensão apolítica da revista feminina, “Evelyne Sullerot diz que, 

antes de ser apolítica, a imprensa feminina é antipolítica, pois evita polêmica e foge 

de um posicionamento direto” (BUITONI, 1986, p. 70). Isto é observado nas revistas 

femininas do período por meio do “hibridismo” de posições políticas e matérias de 

cunho, ora progressista, ora conservador, às vezes numa mesma edição. Martins 

(2008) sobre isso, demarca a característica capitalista desses periódicos e diz que 

se justifica essa postura de colocar jornalistas diversos ou até simulações diversas 

de opinião, para agradar a todas. 

Apesar das tensões políticas e conflitos de interesses econômicos e sociais, 

as revistas femininas tiveram papel importante na divulgação de informações para 

as mulheres, servindo como ponte entre o mundo privado e público. Conforme 

corrobora Telles (2009), “o contato com a imprensa era uma forma das mulheres 

ultrapassarem as barreiras que separavam o espaço público do privado inserindo-

as, assim, mesmo que de forma indireta nos espaços públicos e seus embates” 

(TELLES, 2009, p. 18).  

De outro lado, as revistas femininas e mesmo as publicações destinadas às 

mulheres nas revistas de variedades da época, conformaram a mulher branca em 

um lugar de subalternidade em relação ao seu igual em classe e raça, o homem 

branco. Lugar este circunscrito na esfera do lar e em suas limitações físicas e 

simbólicas refletidas na função de gerenciadora da casa e da família. E são ao 

mesmo tempo veículos de democratização e legitimadores de opressões.  
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4.4. Decoração nas páginas das revistas 

 

Com a evolução da grande imprensa, as revistas femininas foram 

introduzindo matérias que traziam a casa como principal personagem. Os temas 

como trabalhos manuais, economia doméstica, receitas culinárias, regras de 

etiqueta foram se tornando cada vez mais comuns. Sob os signos da utilidade e 

praticidade, "arquitetura, decoração e utensílios domésticos configuravam produtos 

de consumo divulgados e estimulados pela imprensa feminina" (BUITONI, 1986, p. 

22).  

Especificamente sobre a decoração nas páginas das revistas femininas 

Buitoni (1986) destaca a americana Lady’s Home como precursora em incorporar a 

arquitetura e a decoração na grande imprensa. O conteúdo desta revista segundo 

a autora “obedeciam a três linhas básicas: aperfeiçoar o gosto, apresentar temas 

de interesse público e defender certas causas, às vezes triviais, às vezes idealistas” 

(BUITONI, 1986, p. 33).  

Independentemente da sua origem enquanto tema nas revistas, é certo que 

as publicações específicas sobre decoração chamavam a atenção das mulheres, 

como forma de contato continuado desde os antigos manuais de decoração e 

gramáticas de ornamento até os mais recentes manuais de orientação doméstica.  

Por sua vez, o surgimento das revistas especializadas sobre casa no Brasil 

data as primeiras duas décadas do século, acompanhando o evoluir da grande 

imprensa e da segmentação deste mercado. Para citar algumas: A Casa (1923 -

1952), Architetura no Brasil: Engenharia e Construcção (1921-1926) e A Vida 

Doméstica117 (1920-1962). 

Como objeto empírico destas conjecturas, toma-se as revistas femininas das 

primeiras duas décadas do século XX para fazer uma análise mais aprofundada do 

seu conteúdo e avalia-se o quanto estas revistas ajudaram a divulgar e introjetar na 

mentalidade social a associação entre o ambiente da casa e o exercício da 

decoração enquanto atividade feminina. 

                                                           
117 Inicialmente anunciava-se como revista de avicultura, mas que tratava também de assuntos 

ligados ao lar, a partir de 1923, virou magazine inteiramente dedicado ao lar e acrescentou ao título: 
"Revista do lar e da mulher". 
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No intuito de investigar a inserção do tema da decoração nas revistas 

femininas brasileiras deste início de século, desenvolve-se uma análise baseada no 

conteúdo da Revista Feminina (1915-1936) e Jornal das Moças (1914-1965). 

A Revista Feminina (RF) foi uma revista mensal paulista fundada por Virgilina 

Salles e distribuída nacionalmente. Considerada uma das revistas femininas mais 

populares da época, a RF anunciava-se como leitura própria para toda a família e 

com intuito de nem "ensinar e nem reformar; apenas colaborar na medida de suas 

forças para a educação feminina" (NUNES, 2013, p. 79).  

Este periódico tinha uma quantidade média de 65 páginas por edição, sendo 

que nas comemorativas ao natal, as páginas iam praticamente para o dobro deste 

número. Estes volumes eram considerados edições especiais e anunciados pela 

própria revista como colecionáveis e até decorativos: 

 
 

Como vêm as leitoras, a nossa edição do Natal não é um simples 
magazine, mas uma verdadeira enciclopédia [...] é um livro de luxo próprio 
para presente e para figurar como ornato numa sala de visita, é uma obra 
de consulta de leitura permanente, digna de figurar numa biblioteca como 
obra util, agradavel, edificativa e interessante (Revista Feminina, n. 78, p. 
13).  

 
 

No conteúdo da RF figuravam os mais diversos temas de interesse feminino 

da mulher instruída da época: desde notícias sobre o feminismo e educação da 

mulher até arte e artistas mundo afora. Os assuntos culturais de caráter abrangente 

e universalizador118 eram frequentes nesta revista. Além das usuais matérias sobre 

moda, trabalhos de agulha e organização doméstica, outras sobre civilizações 

antigas, museus de arte, história do mobiliário, filosofia e conhecimentos gerais, 

eram comuns, ainda que recortados devidamente à leitora. 

A revista Jornal das Moças consistiu em um periódico semanal fundado por 

Agostinho Menezes no Rio de Janeiro e era distribuída para todo o Brasil. 

Anunciava-se como a maior revista de penetração no lar brasileiro. 

No período analisado, a revista variava de 30 a 55 páginas no total, com 

textos e ilustrações e conteúdo de moda, economia doméstica, contos, poemas, 

                                                           
118 Para citar alguns títulos de matérias deste periódico: "A mulher americana" (n. 79, 1920); "A 
pedagogia no extrangeiro" (n. 115, 1923); "Peruanas intellectuaes", (n. 79, 1920); "Estudos 
interessantes de pré-história", (n. 121, 1924); "O feminismo no Japão"  (n. 91, 1921); "As heroínas 
de Goethe" (n. 91, 1921); "A Índia maravilhosa" (n. 124, 1924); "Roma, a cidade eterna" (n. 81, 1921); 
"Os mercados árabes" (n. 115, 1923); "Elemntos decorativos na arte mexicana antiga" (n. 115, 1923). 
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piadas, notícias do cinema, curiosidades, receitas culinárias, moldes de roupas da 

estação, fotos da sociedade fluminense, anúncios, partituras musicais, resenhas de 

filmes e sugestões de leitura.  

Este periódico é entendido como um "clássico" da imprensa feminina, 

seguindo o estereótipo da que se ocupa de assuntos mundanos e frívolos. Além do 

diretor, o secretário e a maioria dos colaboradores eram homens, configurando mais 

um aspecto de imprensa feminina. Segundo Almeida (s/d), esta revista sugere: 

 
 

O ethos da mulher moderna de classes mais abastadas: a mulher que se 
preocupa com o lar, com a vida em sociedade, mas que não estende suas 
preocupações além dos cuidados com a casa, os filhos e o marido e com 
algumas festas religiosas ou pagãs, como o mês de Maria ou com o 
Carnaval, por exemplo (ALMEIDA, s/d, p. 05).  

 
 

As seções do Jornal das Moças trazem os trabalhos manuais e outros 

assuntos como moda e correspondência com leitores (aberto à homens e 

mulheres), enquanto que na Revista Feminina a interação com homens se limitava 

aos seus colaboradores e as seções eram mais sobre economia doméstica. 

Ambas traziam, de forma massiva, anúncios voltados ao público feminino e 

"conselhos" para as donas de casa, bem como opiniões sobre o novo papel social 

da mulher. Contudo, percebe-se nestas duas revistas uma grande diferenciação em 

relação ao conteúdo. Uma vez que na Revista Feminina era enfatizada a questão 

do progresso feminista e a educação da mulher para sua emancipação, n' Jornal 

das Moças a questão era debatida de forma apolítica e sem posicionamento definido 

pela revista, colocando as modas e a literatura como prioridades. 

 

4.4.1. Análise de conteúdo nas revistas femininas 

 

Aplicando o método da análise de conteúdo desenvolvido por Laurence 

Bardin em 1977, define-se enquanto corpus de análise as revistas femininas 

brasileiras durante a década de 1920. São tomadas as revistas autodeclaradas 

como revistas femininas (geralmente na apresentação da revista, na primeira 

edição) ou que incorporavam em seu título os enunciados “revista da mulher” “para 

mulher” “revista feminina” etc., configurando-as desta forma enquanto leitura 

pensada e direcionada explicitamente para mulheres.  
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As revistas encontradas neste escopo foram as revistas Revista Feminina e 

Jornal das Moças, representantes populares de alta tiragem da imprensa feminina 

e de uma imprensa de transição (de inclinação feminista), respectivamente. Estas 

serão as revistas que servirão de material base para a análise conduzida neste 

trabalho. 

A análise de conteúdo como instrumento metodológico escolhido se presta a 

analisar diferentes fontes verbais ou não-verbais, e transita "entre o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade na interpretação dos dados" (FOSSÁ; 

SILVA, 2015, p. 03). Este método confere várias etapas até que possa conferir 

significados aos dados coletados, conforme o fluxograma da figura 37 abaixo. 

 

Figura 37 – Fluxograma das etapas do método análise de conteúdo 

 

Fonte: BARDIN, 2016 (p. 132) 

 

Este é um método próprio para análise das comunicações, adaptável e que 

possui caráter interpretativo sustentado por processos técnicos de validação 
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(BARDIN, 2016, p. 37). Difere da natureza da análise documental pois esta consiste 

em representar a informação condensada para consulta e armazenamento, 

enquanto a análise de conteúdo parte da manipulação e localização de indicadores 

dentro da mensagem com o objetivo de permitir a inferência de outras realidades 

fora do texto, ou seja, é um método de interpretação.  

O método não pressupõe o cumprimento de todas as etapas e nem uma 

única maneira de realizá-lo, mas explicita os procedimentos básicos que precisam 

ser seguidos, são eles: a pré-análise, composto pela leitura flutuante, escolha dos 

documentos e a formulação de hipóteses e objetivos, a exploração do material, o 

tratamento dos resultados, inferências e interpretações.  

Sendo assim, adota-se o objetivo principal desta análise, a busca por 

relações construídas nessas revistas entre decoração (entendida como 

manipulação estética do ambiente doméstico) e mulher. De acordo com as 

hipóteses estabelecidas a partir do referencial teórico levantado, infere-se que: 

a) A decoração é um tema propagado nas revistas femininas como 

responsabilidade da mulher para manter a ordem e bem-estar familiar. É 

compreendida enquanto embelezamento da casa, incluindo como parte dela a 

produção de bordados e demais artefatos têxteis além da organização através de 

objetos e móveis. 

b) Assim, a decoração é apresentada como parte das atribuições da dona de 

casa enquanto extensão do papel social da mulher daquela sociedade. Através da 

arrumação da casa a mulher cumpria seu papel civilizatório, contribuindo para a 

vida do homem e dos filhos da instituição mais valorizada naquela sociedade: a 

família. 

c) As revistas femininas contribuíram para propagar a ideia de que a mulher 

pertencia naturalmente ao ambiente doméstico.  

Com o intuito de reunir os textos que constituirão o corpus desta análise 

foram prefixadas palavras-chaves, ou índices, conforme a denominação de Bardin 

(2016), a serem localizadas dentro dos textos das revistas.  

A escolha destes índices foi tomada tendo em vista a leitura flutuante e tendo 

em vista algumas expressões da época apontadas pelo referencial teórico. Como 

por exemplo, rainha-do-lar e anjo do lar. Foi verificado, por exemplo, que a palavra 

casa no contexto dessas revistas constantemente se refere em sua semântica 

enquanto loja ou casa comercial e não como ambiente doméstico e familiar. Buscou-
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se então, munir-se de termos apropriados para tangenciar criteriosamente o objeto 

da análise. 

Como categorização inicial, estabeleceu-se três como referências da 

intensidade da relação entre mulher e decoração. Sendo estas: 

 

Tabela 03 – Tabela de índices por categoria 
 

CATEGORIAS ALTA MÉDIA BAIXA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICES 

Boa dona de casa; 
coisas de mulher; 
cousas de mulher; 
dever da dona de casa; 
deveres da dona de 
casa; papel de dona de 
casa; trabalhos 
femininos; trabalhos de 
senhora; verdadeira 
missão; principal 
missão; nobre missão; 
missão; como devemos; 
papel da mulher; papel 
de dona de casa; dever 
de dona de casa; arte 
feminina; artes 
femininas; lavores 
femininos; ocupação 
feminina; obrigação 
feminina; 
perfeita dona de casa; 
rainha do lar; anjo do 
lar; 

Labor; lavor; afazeres 
domésticos; afazeres do 
lar; 
economia doméstica; 
como fazer; como/para 
enfeitar; como/ para 
decorar; como/ para 
mobiliar; como/ para 
arrumar; embellezar 
prendas domésticas; 
prendas; 
trabalhos manuais; 
trabalhos caseiros; bellos 
interiores; 
caseiros; uteis; utilidade; 
regras de/do bem viver; 
civilidade; vosso lar; 

artístico; bello; regra 
decoração; doméstico; 
d/o lar; dona de casa; 
cozinha; quarto; 
decorativo; enfeite; 
adorno; mobiliário; 
moveis; habitações; 
habitação; aposento; 
conforto; confortável; 
arrumação; esthetica; 
esthetico; arte; estylo; 
abatjour; ornament; 
ambiente; interiores; de 
interior; interior 
sala de; mobília; 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Estes índices foram buscados na amostra de 70 exemplares referentes à 

produção mensal durante os anos de 1920-1925 da Revista Feminina e nos 485 

exemplares referentes à produção semanal entre 1920-1929 d’O Jornal das Moças. 

Tomando como base duas regras de enumeração, propostas por Bardin 

(2016), a da presença e de frequência ponderada, observa-se o número de 

ocorrências dessas categorias em cada revista analisada. Para calcular a 

frequência ponderada atribui-se pesos diferentes para os índices de maior e menor 

grau de importância para o contexto analisado. Conferindo, desta maneira, de forma 

proporcional à intensidade da relação entre decoração e mulher, o peso 1 para a 

categoria baixa; 2 para a média; e 3 para alta, conforme valores do gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Número de ocorrências por frequência ponderada 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Vê-se, conforme gráfico, que o Jornal das Moças (JM) contém maior 

quantidade de índices nas categorias baixa e alta. No entanto, em proporção as 

quantidades se alteram, visto que a RF tem aproximadamente 7 vezes menos 

exemplares que o JM. Estes dados seriam proporcionalmente equivalentes 

conforme o gráfico seguinte: 

 

Gráfico 02 – Proporcional em quantidade de exemplares das duas revistas  

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com esta observação conclui-se que na Revista Feminina existe uma 

frequência maior da aparição dos índices enumerados em relação à sua proporção 

já que na Revista Feminina a amostra é de 70 exemplares. 
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Dentre os índices encontrados notou-se diferenças no caráter dos 

textos/artigos das revistas. A partir desta observação criou-se mais três categorias 

para diferenciar os textos literários, dos informativos/reportagens e dos anúncios 

publicitários. Para distinção deste conteúdo, observa-se os gráficos abaixo: 

 

Gráficos 03 e 04 – Porcentagens para tipos de artigos em cada revista  
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Devido à alta quantidade de ocorrências das categorias alta, média e baixa 

na Revista Feminina em relação ao Jornal das Moças, priorizou-se a RF já que os 

seus textos registram a maior quantidade de índices.  

Para uma análise mais aprofundada, no sentido de verificação das hipóteses 

prefiguradas, foram selecionados os textos informativos, já que estes também 

existem em maior quantidade na RF, e como critério de escolha destes textos em 

específico, privilegia-se os três com maior quantidade de ocorrências de índices (de 

todas as categorias) em um mesmo artigo. 

Desta forma, os resultados desta busca se apresentam conforme a tabela: 

 

Tabela 04 – 03 textos com maior quantidade de ocorrências 
 

EDIÇÃO/ANO 
QUANTIDADE DE 
OCORRENCIAS 

PÁGINA 

115/1923 44 p. 87 

70/1920 42 p. 32 

128/1925 41 p. 70 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

25%

61%

14%

Revista Feminina

Literários Informativos Publicitários

64%

25%

11%

Jornal das Moças

Literários Informativos Publicitários
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Os três textos (figura 38 a 46) selecionados seguem na próxima página. Nas 

figuras 38 e 39, sob título de "A Esthetica dos interiores"; nas figuras 40 a 42, "O lar 

moderno"; e nas figuras 43 a 48, "O embelezamento do vosso lar". Estão sinalizados 

em amarelo quando há ocorrência dos índices previamente escolhidos na primeira 

parte da análise. Percebe-se que a maior ocorrência nestes textos é dos índices da 

categoria média e baixa. Os termos da categoria alta estão presentes em textos 

literários ou em textos cuja as ocorrências de outros índices não foram numerosas 

e, portanto, não entram na segunda parte da análise. 

É necessário ressaltar que as regras de enumeração utilizadas na primeira 

etapa da análise foram aplicadas em todo o conteúdo das revistas analisadas e 

serviram de guias para se chegar aos textos específicos que serão analisados nesta 

segunda etapa com especificidade. Sendo assim, para esta fase, escolhe-se 

enquanto unidades de contexto, cada frase do texto a fim formar novas categorias 

que permitam uma visão panorâmica do teor do conteúdo de cada texto. Ao final 

serão gerados quadros com aspectos encontrados, diferentemente das categorias 

alta, média e baixa da análise anterior.  

Para a categorização, os critérios levados em conta são diferentes das regras 

de enumeração de presença e frequência ponderada como feito anteriormente. A 

categorização pressupõe duas etapas principais, conforme Bardin (2016), o 

inventário e a classificação. O inventário consiste em isolar os elementos de 

características em comum, e a classificação consiste em repartir os elementos 

impondo organização às suas mensagens. O processo de categorização pode ser 

realizado de duas formas: sendo fornecido/criando primeiro o sistema de categorias 

e identificando-os ao longo do texto, ou desenvolvendo-o posteriormente com base 

na leitura e dando título ou colocando em "caixas" após a análise concluída. 

Tomando como base esta última, as frases dos textos analisados serão 

transcritas uma a uma e comentadas em texto corrido para que a partir destas 

primeiras impressões formem-se as categorias e as exponha no quadro final, 

começando pelo texto "A Esthetica dos interiores": 
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Figura 38 – “A esthetica dos interiores” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n .115, s/d (p. 87) 
 

"O mobiliário e a ornamentação de um interior, revelam claramente o 

grau de bom gosto pessoal, o espírito, e muitas vezes, mesmo, o próprio 

temperamento das pessoas". A primeira frase demonstra um caráter generalista 
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e até mesmo impessoal, para dizer que a decoração tem capacidade de mostrar a 

personalidade e das pessoas que vivem ou que decoraram um certo ambiente. A 

decoração é o sujeito que "revela" (verbo) de forma específica ("claramente" adv. 

de modo) o "bom gosto" de alguém (pronome indefinido). 

"Entre o ambiente que nos rodeia e as nossas qualidades de caráter, os 

nossos gostos, as nossas predileções, existe um nexo, um elo oculto, 

estabelecido muitas vezes, mesmo, sem a nossa intervenção direta". Aspectos 

ocultos conectam os gostos pessoais às características do ambiente mesmo sem a 

pessoa perceber. Aqui já há uma certa pessoalização, pois une a ideia da decoração 

como algo ligado à intimidade a cada um, além de que o interlocutor se inclui na 

mensagem junto às leitoras quando diz "nos rodeia", "nossas qualidades de 

cárater", "nossos gostos". 

"E esse elo é a revelação de nossa psicologia, pois que, como 

acabamos de dizer, tudo o que nos cerca e faz parte do nosso 'home', é, até 

certo ponto, produto do nosso espírito". Há uma repetição da informação trazida 

pelas outras frases, demonstrada pelo trecho "como acabamos de dizer". A 

mensagem principal é a de que o ambiente revela a personalidade das pessoas, 

enfatizando o aspecto psicológico com a frase "revelação de nossa psicologia". O 

termo em inglês home é incorporado pra substituir as palavras em português lar ou 

casa e ratificar a relação entre decoração e personalidade. Através do trecho 

"produto do nosso espírito" percebe-se uma inclinação religiosa na mensagem.  

"Todo cuidado é pouco, portanto, quando se trate de organizar a 

decoração e o mobiliário de nossos interiores". Este trecho demonstra que 

existe uma preocupação acerca da decoração pois ela revelará para o público a 

personalidade do morador. A decoração pode ser entendida como uma linguagem 

para traduzir o caráter. Consiste em um conselho, com um tom de alerta ou ameaça, 

generalização, intensidade e ênfase. Através da colocação "quando se trate" supõe-

se que a leitora vá tratar da decoração da casa em algum momento. Não deixa 

espaço para escolha. 

"Não é preciso, nesta matéria, como muita gente supõe, recorrer-se a 

pomposidades e luxos deslumbrantes". A construção "não é preciso" indica um 

tom de permissão não concedida, denotando a autoridade em que o interlocutor / a 

revista se coloca. Fica ainda mais evidente esta ideia quando o texto diz "muita 

gente supõe", ou seja, pessoas supõem, mas o interlocutor sabe e tem a verdade. 
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"Pelo contrário, todo êxito depende mais do bom gosto e da 

simplicidade que presidam a essas organizações que mesmo das grandes 

somas que se gastem para este desideratum". Aqui percebe-se a condição que 

é posta entre o êxito e "bom gosto" ou "simplicidade". O êxito depende apenas de 

bom gosto e simplicidade e não de ter grandes somas de dinheiro para resolver a 

decoração da casa. O termo desideratum, que significa fim ou aspiração em latim, 

aparece. Desta forma, a decoração depende do bom gosto das pessoas e a 

organização do interior precisa ser cuidadosa para não demonstrar a impressão 

errada sobre a personalidade da pessoa que a organiza. 

"Tudo está na propriedade da escolha e na sábia disposição dos 

objetos, dos móveis, dos quadros". A escolha sábia e cautelosa dos objetos 

decorativos é fundamental para este processo do qual depende uma boa 

decoração. Essa frase introduz uma noção de responsabilidade para quem faz a 

escolha dos artefatos. 

"Aqui sim, são necessários elementos de harmonia e ritmo, golpe de 

vista e intuição finíssima". Com "aqui sim" chama atenção para os pré-requisitos 

para uma boa decoração. Reforçando através da frase "são necessários" a 

autoridade e uma entonação de verdade na informação que se transmite. 

"Porque se bem reparamos, o bem e o mal efeito na ornamentação de 

um aposento, dependem quase sempre do equilíbrio do conjunto artístico, 

enfim com que peças e bibelots, painéis e quadros, bustos e estatuetas, foram 

reunidos num complexo grupo homogêneo". A frase "se bem repararmos" 

denota novamente um pedido de atenção e autoridade; A colocação das palavras 

"bem e o mal" ressaltam a dualidade e uma ideia de oposição, de certa forma 

maniqueísta, que direciona os possíveis resultados que uma decoração pode ter. 

Mais uma vez ressai a ideia de condicional com o uso de "dependem quase sempre" 

relacionando as causas e efeitos.  

"A menor nota heterogênea, o menor detalhe, que destoe do caráter 

geral quebra lamentavelmente a unidade artística pondo a perder tudo". Com 

o uso das expressões "a menor nota", "o menor detalhe" pontua-se a necessidade 

de cautela e atenção aos detalhes, pois caso contrário a decoração seria 

fracassada. O advérbio de modo "lamentavelmente" junto ao verbo "quebra" e a 

colocação "pondo a perder tudo" exprimem o impacto negativo. "Põe a perder" e 

"quebra" demonstram intensidades diferentes para o mesmo sentido de destruição. 
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As colocações "caráter geral" e "perder tudo" apontam para as generalizações do 

texto. 

 
Figura 39 – “A esthetica dos interiores” 

 

 
Fonte: Revista Feminina, n.115, s/d (p. 87) 
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"Não quer isto dizer, que se deva mobiliar um aposento, lançando mão 

de elementos absolutamente uniformes ou mesmo pertencentes a um único 

período histórico, etc". A frase "não quer isto dizer" demonstra ratificação e 

esclarecimento; "que se deva" obrigatoriedade e autoridade; "absolutamente" adv. 

de modo e intensidade. 

"Pode-se perfeitamente ornamentar e mobiliar um interior recorrendo a 

vários estilos, contanto que ao fazê-lo não se ponha de parte considerações 

de estética, de colorido, etc". "Pode-se" demarca novamente a autoridade do 

interlocutor, o aval ou permissão concedida ao leitor do que se deve ou não fazer; 

"contanto que" reflete ressalva, cautela e de certa maneira também uma situação 

condicional pois ao fazer tal coisa, que seja como informa a revista. 

"Certo, existem estilos perfeitamente antagônicos, tão antagônicos 

mesmo, que o mais refinado gosto não conseguirá o milagre de amalgamá-los 

num conjunto aceitável." Aqui percebe-se um tom tanto religioso quanto 

exagerado com o uso da palavra "milagre" para denotar a impossibilidade de juntar 

estilos de mobiliário muito diferentes entre si. Ao usar a palavra "antagônicos" fica 

explícita a ideia de oposição entre estes estilos e "tão antagônicos mesmo" enfatiza 

esta característica. Com a palavra "aceitável", novamente o interlocutor enfatiza que 

a permissão parte da análise feita pela revista, ou seja, é imposta para a leitora. 

"Estes princípios são de resto, do domínio geral, pois que não se faz 

mister uma profunda competência nestes assuntos para se compreender o 

antagonismo existente entre uma grande arca medieval por exemplo e um 

destes leves e preciosos móveis da época dos Luízes". Ao mesmo tempo que 

a revista indica uma série de recomendações específicas e ressalvas para a 

realização da decoração, volta atrás dizendo que "não se faz mister", ou seja, não 

precisa de muita competência para compreender as diferenças entre estilos, 

denotando que é fácil entendê-las.   

"Salvos estes extremos, a maioria dos estilos presta-se perfeitamente a 

uma composição de conjunto sempre que sejam escolhidos com alto critério 

e dispostos com muito gosto". "Salvo estes extremos" denota ressalva e 

exceção, mas também enfatiza a autorização da revista do que é recomendável e 

o que não.  
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"Isto mesmo é o que sempre temos vindo recomendado a nossas gentis 

leitoras". A expressão "isto mesmo" reafirma a importância das recomendações 

feitas até então. E "sempre" denota a frequência das informações concedidas. 

"A intuição feminina, nestes assuntos de ornamentação e mobiliários 

de um interior é verdadeiramente maravilhosa”. Nesta segunda parte do texto, 

aparece a quem está destinada a responsabilidade da realização da decoração e 

para quem estão sendo feitas as recomendações: às mulheres, colocando a 

"intuição" como característica geral de todas as mulheres e adjetivando-a como 

"verdadeiramente maravilhosa". 

"Toda mulher, qualquer que seja seu estado social, possui o dom de 

compreender o que lhe convém ou não nesta matéria". Em "toda mulher" ocorre 

novamente o aspecto de generalização; percebido também na expressão "qualquer 

que seja". A palavra "dom" confere o caráter religioso; Na oração "possui o dom de 

compreender o que lhe convém ou não nesta matéria", ao mesmo tempo que parece 

autorizar uma certa liberdade de escolha também dá a entender que cada mulher 

saiba do que ela pode ou não, ou seja suas limitações e restrições, visto às suas 

condições econômicas e sociais.  

"Explica-se o fato não só pelo temperamento da mulher e sua inata 

sensibilidade sempre desperta a tudo o que se relacione com o lar e a vida 

doméstica como também a ancestral adaptação ao ambiente". "Explica-se o 

fato" traz uma entonação esclarecimento e de verdade, dando autoridade ao 

interlocutor para afirmar que a sensibilidade e "temperamento da mulher" estariam 

sempre disponíveis para cuidar de "tudo que se relacione com o lar e a vida 

doméstica". O trecho também categoriza como relativo à natureza da mulher: "a 

ancestral adaptação ao ambiente" que generaliza todas as mulheres como iguais 

em características oriundas de uma matriz antepassada.  

"Ora isto é até certo ponto prejudicial porque muitas pessoas, confiam 

apenas nestes elementos intrínsecos, sem prestarem attenção, em muitos 

casos, no que a experiência e o conhecimento alheios podem-lhes fornecer, 

em dados, conselhos, etc". A expressão "até certo ponto" dá um sentido de 

limitação, restrição; enquanto que "prejudicial" traz conotação negativa e juízo de 

valor sobre uma certa medida das características inatas da mulher, se referindo à 

frase anterior. 



178 
 

 

"E' assim, que nenhuma mulher ao installar o seu interior, deve seguir, 

á cega as injunções do seu gosto e nada mais". A oração "nenhuma mulher" 

aponta novamente para uma generalização e na sequência uma recomendação em 

tom de ordem com a expressão "deve seguir". 

"Sempre que tenha que organizar o seu lar, mobiliar ou ornamentar um 

salão, escolher um quadro, um "bibelot" etc, como ainda proceder a 

disposição de moveis, estatuetas, tapeçarias etc, além do que o seu instincto 

e o seu bom gosto lhe dictarem será de muito acerto, recorrer aos conselhos 

de uma pessoa competente". A frase "sempre que tenha que organizar" cumpre 

o sentido de condicional, mas também de uma inferência e até uma 

indicação/recomendação que aponta para um modo de fazer específico. Dá a 

entender que "o seu instinto e seu bom gosto" não são suficientes, trazendo à tona 

a necessidade de "recorrer aos conselhos de uma pessoa competente" como 

recomendação final. Recorrer aos conselhos "racionais" provavelmente de homens, 

enquanto a mulher representa subjetividade e instinto.  

Abaixo desenvolve-se o quadro de categorização para este texto: 

 

RECOMENDAÇÃO / 
CONSELHO 

GENERALIZAÇÃO RELATIVO À MULHER 

"recorrer aos conselhos 
de uma pessoa 

competente"; "são 
necessários"; 

"nenhuma mulher"; "muitas 
pessoas"; "toda mulher"; "qualquer 

que seja" "sempre", "a maioria"; 
"domínio geral"; "caráter geral"; 
"perder tudo"; "tudo está" "muita 

gente supõe"; 

"inata sensibilidade"; "desperta 
a tudo que se relacione com o 

lar e a vida doméstica"; 
"ancestral adaptação ao 

ambiente"; "intuição feminina é 
verdadeiramente maravilhosa", 

"temperamento da mulher"; 
"instincto". 

OBRIGAÇÃO/ 
IMPOSIÇÃO 

CONDICIONAL / RELAÇÃO DE 
CAUSA E EFEITO 

PERMISSÃO 

"deve seguir"; "se 
deva"; 

 
 

"pondo a perder tudo"; "quase 
sempre depende"; "todo êxito 

depende"; "quando se trate de"; 
"sempre que tenha que". 

"além do que o seu instinto e 
seu bom gosto lhe ditarem"; 

"pode-se"; "aceitável”; 
“propriedade de escolha". 

ATENÇÃO / CAUTELA LIMITAÇÃO / RESTRIÇÃO CONOTAÇÃO RELIGIOSA 

"salvo estes extremos"; 
"contanto que"; "a 

menor nota", "o menor 
detalhe"; "todo cuidado 

é pouco"; "sem 
prestarem atenção". 

"até certo ponto´"; "convém ou não". "dom"; "milagre"; "espírito"; 

OPOSIÇÃO / 
DUALIDADE 

ESCLARECIMENTO / VERDADE / 
AUTORIDADE 

ÊNFASE 
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"antagônicos"; "o bem e 
o mal"; "que destoe" 

"Explica-se o fato"; "não é preciso... 
como muita gente supõe"; "se bem 
repararmos"; "não se faz mister"; 
"isto é prejudicial"; "não quer isto 

dizer"; 

"isto mesmo é o que sempre 
temos vindo recomendado"; 

"tão antagônicos mesmo"; "Aqui 
sim"; "como acabamos de 

dizer"; "muitas vezes, mesmo, o 
próprio"; "verdadeiramente"; 

"claramente". 

RELATIVOS À FORMA 
/ BELEZA 

PESSOALIZAÇÃO INTENSIDADE / EXAGERO 

"alto critério"; "com 
muito gosto"; 

"preciosos"; "o mais 
refinado gosto"; "sábia 

escolha"; "intuição 
finíssima"; "bom gosto" 

"nos rodeia"; "nossos gostos"; 
"nossas qualidades"; "nossas 

predileções"; 

"Absolutamente"; "pondo tudo a 
perder"; "lamentavelmente"; 

RELATIVOS A 
DINHEIRO 

DIÁLOGO DIRETO OU MENÇÃO 
ÀS LEITORAS 

SUBESTIMA / FACILIDADE 

   
 
 

 

Neste mesmo modelo da análise anterior segue nas próximas páginas as 

considerações acerca do próximo texto "O lar moderno" (figuras 40 a 42): 
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Figura 40 – “O Lar Moderno” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 70, 1920 (p. 32) 

 

"As últimas correntes estheticas modificaram o "interior" das casas de 

bom gosto". Tanto pela primeira frase quanto pelo título, percebe-se o intuito de 

atualizar-se sobre a casa moderna em seus atributos estéticos mais atualizados. No 
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entanto, o texto não explicita quais foram estas correntes estéticas, sendo as mais 

próximas neste período as europeias Art Nouveau e Artes e Ofícios. 

"Na cerâmica, cuja industria aqui em São Paulo, dia a dia toma 

incremento, modelam-se coisas bizarras e elegantíssimas". Neste trecho, ao 

falar sobre a cerâmica, recorta-se geograficamente de onde fala o interlocutor. 

"Pelas gravuras que damos ao lado pode-se constatar o profundo gosto 

destes moringues e potes". As imagens servem de exemplo do "bom gosto" que 

a revista procura demonstrar, enfatizado pelo uso do adjetivo "profundo". 

"Quanto ás almofadas, que hoje estão muito em moda e que dão uma 

nota tão distincta aos sofás e aos salões, os modelos ao lado nada deixam a 

desejar na maravilhosa belleza das suas esplendidas creações". Através de 

"tão distinta" mostra-se o caráter de sofisticação, além demarcar o tom de novidade 

da mensagem. 

"Usam-se ainda os lindos paraventos bordados, esses graciosos 

biombos tão decorativos e senhoriaes". 

"Os biombos japonezes, já tão em moda voltam a reconquistar seus 

logares nos quartos e nas salas discretas e alfombradas". Neste trecho, o 

interlocutor relaciona decoração e moda ao citar que a tendência de uso dos 

biombos oscila de tempos em tempos. 

"Para as que amam os grandes "panneaux" decorativos, reproduzimos 

um lindissimo debuxo japonez". "Para as que amam" marca o destinatário da 

mensagem: as mulheres. 

"Na tela de um biombo, esse quadro é de um effeito extraordinário. As 

leitoras precisam ter muito cuidado no arranjo do seu interior, procurando 

tornal-o o mais agradável possivel". Neste trecho fica novamente explícito a 

quem está direcionada a mensagem. Um tom de alerta e quase ameaça fica 

evidente em "precisam ter muito cuidado". 

"Não raro, a felicidade de um casal depende desse cuidado por parte da 

esposa". Aqui há uma ideia de condicional que relaciona a felicidade do casal com 

a decoração como responsabilidade da mulher. 

"O chefe da familía, ao voltar á tarde para casa, apôs a sua tarefa no 

escriptorio, na loja, na usina, na praça, necessita, a par do carinho da esposa 

e da paz do ambiente doméstico, que esse ambiente, pela graça com que foi 

preparado, pela arte com que foram dispostos os ornatos, e pelo asseio 
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rigoroso que preside a tudo, seja também agradável a vista e impressione 

delicadamente a imaginação". Aqui se reforça o impacto do cuidado da casa para 

a família, especialmente para o marido. A casa é um ambiente de paz preparado 

com graça pela esposa através da sua decoração. 

"Se não houver nada disto, se o asseio fór suspeito, se as decorações 

forem de mau gosto, se nada houver que fale de perto á esthesia do marido, 

este sentir-se-á contrafeito em sua casa, e, sem que saiba por que, começa a 

pensar nos aspectos agradáveis que entreviu em outros interiores e a desejar 

emoções estheticas que não encontra em sua casa". Aqui novamente coloca-se 

uma ideia de condicional entre as causas e consequências da insatisfação do 

marido, juntamente com um tom de alerta/ameaça. Atenta-se até para a possível 

perda do cônjuge para outra casa e consequentemente outra esposa. 

"Por mais honesto que seja o homem, por mais pura que seja a sua 

moral, elle não pôde fugir a essa necessidade, que se lhe impõe com tanto 

mais força quanto mais adeantado é, intelectual ou espiritualmente". Neste 

trecho, isenta-se o marido do desejo de sentir necessidade de estar em outra casa 

com outra esposa. Instaura-se a culpa para caso a mulher não seja suficientemente 

dedicada ao lar. Além do medo de ser abandonada pelo esposo. 

"E' mister, pois, que a esposa ou a filha prepare o seu lar com carinho, 

pondo ao serviço delle o máximo de bom gosto de que disponha, para, assim, 

tornalo um ninho de repousante ventura para o marido ou pae". É necessário 

que a mulher através dos atributos da decoração mantenha o homem presente em 

casa e satisfeito. 

“Verdade é que nem todas as moças e senhoras se podem gabar de 

bom gosto, principalmente em nosso paiz onde se não ministra ás meninas 

nenhuma noção de arte, e a pouca que, por acaso, se lhes ministra, é falha”. 

Neste trecho explicita-se a relação entre bom gosto e arte, colocando como 

diretamente relacionadas à educação artística no país. 
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Figura 41 – “O Lar Moderno” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 70, 1920 (p. 32) 
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 “Mas as moças que não tiveram uma educação de arte, e que, por isso, 

são inábeis para tratar da ornamentação e decoração dos seus aposentos, do 

arranjo do seu mobiliário e da escolha dos ornatos, podem preencher 

facilmente essa lacuna, ouvindo a opinião das pessoas autorizadas sobre 

esse assumpto frequentando as exposições de pintura, observando 

atentamente os mostruários de marcenaria, para se familiarisiar com os 

diversos estylos, para, emfim, educar os seus olhos e o seu gosto”. A falta de 

educação artística pressupõe a inabilidade em lidar com a decoração. Como 

solução possível a este problema o interlocutor recomenda ouvir a opinião de 

"pessoas autorizadas" ou seja, profissionais do assunto, e frequentar exposições 

artísticas para "educar seus olhos e o seu gosto".  

“A frequentação das exposições de arte constitue uma verdadeira 

educação, e, ás vezes, quando a moça é inteligente, só isto lhe basta, não lhe 

sendo preciso outra aprendizagem”. A educação visual aparece como algo 

importante e fundamental para instrumentalizar a prática da decoração. 

“Mas voltemos á parte moral da questão”. Nesta frase fica explicito que a 

decoração é relacionada diretamente à atributos morais e, portanto, de grande valor 

para esta sociedade. 

“A uma senhora medianamente inteligente não lhe é necessária muita 

acuidade de espirito nem muito acume de penetração para compreender que, 

para tornar a sua casa agradável ao seu marido, não lhe basta cercal-o de 

meiguices e solicitudes carinhosas, é-lhe mister, além disso — que já é muito, 

mas não é tudo — oferecer-lhe um ambiente no qual se sinta bem não apenas 

physicamente, mas também espiritualmente". Novamente é mencionada a 

questão da inteligência da mulher. Este recurso manipulador e autoritário, incita a 

assimilação destes valores por parte de todas as mulheres. Oferecer um ambiente 

confortável para o marido, passa a ser uma regra a qual todas, das mais às menos 

inteligentes, devem obedecer. 

“Só a arte é que fornece, com o infinito das suas suggestoes, esse bem 

estar espiritual, que fora dela em vão se procuraria”. A arte aparece citada para 

além das suas dimensões físicas de "embelezamento". O "bem-estar espiritual" é 

uma busca que se satisfaz na arte. 

“Muitas das leitoras, ao ler estes commentarios que vamos fazendo a 

propósito do lar moderno advertirão que a ornamentação dos interiores 
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depende de meios pecuniários, e que nem todas as senhoras dispõem de 

recursos bastantes para ornamentar artisticamente o seu lar”. A questão 

econômica aparece novamente como relevante. Ser de uma classe social menos 

abastada não justifica o descuido com a decoração. Este é um preceito que deve 

ser levado à cabo invariavelmente com as circunstâncias econômicas. Ou seja, 

comum a todas as mulheres. Percebe-se o diálogo com a leitora de forma direta. 

“E’ um puro engano. Quaesquer recursos, mesmo os mais mesquinhos, 

bastam. O problema depende do gosto exclusivamente”. Novamente a revista 

afirma-se como autoridade. Ela tem a verdade para além do que o senso comum 

prega e principalmente para além do que as mulheres podem inferir. A revista se 

coloca como orientadora das mulheres. 

“E tanto é isso verdade, que vemos, a cada passo, interiores ricos, cujos 

proprietários possuem rendas colossais,  e que, no emtanto, se caracterizam 

por um horrendo mau gosto, e que causam repulsão ao primeiro golpe de 

vista; e, ao contrario, é comum encontrarem-se, mesmo nesta cidade, 

interiores modestos, que se nos apresentam com um encanto raro”. O 

interlocutor continua utilizando o recurso da autoridade para provar seu ponto de 

vista. O dinheiro não é o problema da falta ou má decoração, para ele trata-se de 

um problema apenas de gosto, intensificado pela falta de educação artística às 

mulheres. 

“A questão não é, pois de dinheiro”. Com esta afirmação, o veredito sobre 

a questão está dado. A frase é conclusiva e determinada. 

“Para se obter um biombo, por exemplo, não são necessários mais que 

quatro ou cinco sarrafos lixados e envernizados, unidos nas juncturas por 

dobradiças de metal. Essa peça de marcenaria não custa mais de dez ou 

quinze mil réis”. Neste trecho fornece-se exemplos práticos para decorações que 

para sua execução não precisem de muito dinheiro. 

“Com essa simples armação, quanta coisa bonita não se poderá obter, nas 

duas ou três faces vasias do biombo, pode-se estender, apanhando em 

pregas, um panno de cassa ou veludo de algodão”. O tom de sugestão continua 

visível com as expressões "quanta coisa bonita não se poderá obter" e "pode-se 

estender". Dando a entender que muitas são as possibilidades para a leitora. Mais 

uma vez o interlocutor se coloca em um papel de orientador, pois sugere que tudo 

depende do gosto e criatividade do receptor. 
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Figura 42 – “O Lar Moderno” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 70, 1920 (p. 32) 
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“Se a senhora tiver alguma noção de pintura, pode, esticada a tela, 

pintar nella, em aquarella, guache ou óleo, um trecho de paisagem, um lago 

com um cysne, uma cegonha ou pôr de sol. Todos esses motivos são fáceis 

de ser executados e encontram-se para elles numerosos modelos”. O 

interlocutor cria alternativas de decoração para todos os perfis de mulheres que tem 

habilidades artísticas e as que não têm. Sinalizando inclusive que há grande 

disponibilidade de modelos para cópia de tais desenhos recomendados. 

“Se a senhora não souber pintar, e tiver alguma habilidade para o 

bordado, pode também, esticada a tela, que será de linho ou de setim, bordar 

no centro de cada face alguns motivos de bordado, escolhidos dentre os que 

lhe pareçam de mais effeito. Isso quanto ao biombo”. Este trecho deixa implícito 

que alguma habilidade manual a leitora precisa ter, se não a pintura, atividade 

artística mais valorada, então pelo menos o bordado. Dentro da sugestão de 

aplicação do bordado na decoração, é ressaltada a escolha da leitora pelos 

bordados de maior efeito decorativo. Isto é, que se destaquem nessa estrutura que 

está sendo decorada, o biombo. 

“Para ornar um gabinete, ha também outros objetos, como uma peanha 

para supportar um vaso com flores, um vaso alto, umas almofadas, objetos 

emfim cuja acquisição não é dispendiosa”. O interlocutor continua a sugerir 

maneiras de ornamentação de forma barata. 

“Uma senhora ou uma moça dotada de imaginação pôde, sem 

dispender dinheiro, arranjar o seu interior com relativo conforto, dando-lhe 

encanto e graça. O que é absolutamente condemnavel é o desleixo”. A questão 

sobre o dinheiro utilizada para justificar que ainda sem ter muitos recursos 

econômicos, as mulheres deveriam decorar suas casas o relativo conforto que sua 

condição social permitisse. Utilizando da criatividade para transformar estes 

ambientes. Abaixo desenvolve-se o quadro de categorização para este texto: 
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RECOMENDAÇÃO / CONSELHO GENERALIZAÇÃO SOBRE A MULHER 

"E’ mister, pois, que a esposa ou a 
filha prepare o seu lar"; "podem 

preencher facilmente essa lacuna, 
ouvindo a opinião"; "quanta coisa 

bonita não se poderá obter"; "pode-
se estender". "Para ornar um 

gabinete"; "Pode também" "podem 
preencher facilmente essa 

lacuna...ouvindo...frequentando" 

"e que causam repulsão ao 
primeiro golpe de vista" 

"vemos isso a cada passo" 

Se a senhora tiver alguma 
noção de pintura; Se a 

senhora não souber pintar; 
Uma senhora ou uma moça 

dotada de; nem todas as 
senhoras dispõem de 

recursos bastantes; A uma 
senhora medianamente 

inteligente; Mas as moças 
que não tiveram uma 

educação; nem todas as 
moças e senhoras se podem 

gabar de bom gosto; não 
ministra ás meninas 

nenhuma noção de arte; que 
a esposa ou a filha prepare o 

seu lar; 

OBRIGAÇÃO/ IMPOSIÇÃO CONDICIONAL / RELAÇÃO 
DE CAUSA E EFEITO 

PERMISSÃO 

seja também agradável a vista; "Se não houver nada disto, se 
o asseio fór suspeito, se as 
decorações forem de mau 
gosto"; "quando a moça é 

inteligente, só isto lhe basta"; 
"se a senhora tiver alguma 
noção"; "se a senhora não 
souber pintar; por isso são 
inábeis; para tornar a sua 

casa agradável...é-lhe 
mister"; para, emfim, educar 
os seus olhos e o seu gosto; 

para assim tornalo; a 
felicidade de um casal 

depende; 

 

ATENÇÃO / CAUTELA LIMITAÇÃO / RESTRIÇÃO CONOTAÇÃO RELIGIOSA 

"precisam ter muito cuidado" 
 

"que será de linho ou de 
setim" 

esse bem estar espiritual 

OPOSIÇÃO / DUALIDADE ESCLARECIMENTO / 
VERDADE / AUTORIDADE 

ÊNFASE 

não lhe basta cercal-o de 
meiguices 

"E’ um puro engano"; “E tanto 
é isso verdade"; A questão 

não é, pois"; "não são 
necessários mais que"; Só a 
arte é que fornece; fora dela 

em vão se procuraria; A 
frequentação das exposições 
de arte constitue; Verdade é 

que; 

quanta coisa bonita não se 
poderá obter; uma verdadeira 
educação; principalmente em 

nosso paiz; 
 
 

RELATIVOS À FORMA / BELEZA PESSOALIZAÇÃO INTENSIDADE / EXAGERO 
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Se as decorações forem de mau 
gosto; efeito extraordinário; 

lindíssimo; profundo gosto; casas 
de bom gosto; graciosos biombos; 
horrendo mau gosto; maravilhosa 

beleza das suas esplendidas 
creações; coisas bizarras e 

elegantíssimas; 

 "Por mais honesto que seja o 
homem, por mais pura que 

seja a sua moral...com tanto 
mais força quanto mais 

adeantado é"; 
“absolutamente 
condemnavel” 

 

RELATIVOS A DINHEIRO DIÁLOGO DIRETO OU 
MENÇÃO ÀS LEITORAS 

SUBESTIMA / FACILIDADE 

A questão não é, pois de dinheiro; 
Quaesquer recursos, mesmo os 

mais mesquinhos, bastam; 
ornamentação dos interiores 

depende de meios pecuniários; 
nem todas as senhoras dispõem de 

recursos bastantes; "não custa 
mais de dez ou quinze"; interiores 

ricos...rendas colossais; 

Muitas das leitoras, ao ler 
estes commentarios; as 

leitoras precisam ter; Mas 
voltemos á parte; 

"motivos são fáceis de ser 
executados"; "Com essa 

simples armação" 

 

Neste mesmo modelo da análise anterior segue nas próximas páginas as 

considerações acerca do texto "O embelezamento do vosso lar" (figuras 43 a 46): 
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Figura 43 – “O embelezamento do vosso lar” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n. 128, 1920 (p. 70) 
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"Conversemos um pouco, amigavelmente, com a imtimidade que 

caracteriza desde a palestra entre pessoas do nosso sexo". Já na primeira frase 

fica explícito o diálogo com a leitora, ressaltando a intimidade entre pessoas do sexo 

feminino, o interlocutor se identifica como mulher. 

"O thema, interessantíssimo, merece a nossa attenção: o 

embellezamento do lar". O tema da decoração aparece como digno da atenção 

do público feminino.  

"Sob qualquer ponto de vista, considerando essa questão não 

encontraremos com a influencia confortadora que o lar representa na vida e 

onde, tanto o corpo como o espirito, sentem o bem-estar que proporciona, 

não só material, sinão moral e intellectualmente, uma casa em que tudo nos 

lembre doçura, amor e belleza". Nesta frase, utiliza-se da generalização para 

convencer que a questão da decoração é importante de ser tratada. Com a alegação 

de que "tanto o corpo como o espírito sentem o bem-estar que proporciona". A 

questão moral e intelectual é relacionada à questão material. 

“E esta delicada e exquisita missão está ser a preoccupação constante 

de toda mãe e toda esposa”. A responsabilidade do embelezamento do lar, está 

dada a mulher e relacionada ao papel de mãe e esposa. Deverá ser de 

"preocupação constante" em suas vidas. 

"Cultivemos na criança, desde os primeiros anos, a afeição e o amor à 

belleza, que ennobrece o espirito e é um grande gerador de sentimento; amar 

as flores, as aves, o campo, os amanhecer e os occasos, o mar e os arroios, 

a linha solenne e azul dos horizontes distantes, tudo de bello, emfim, com que 

a natureza nos brinda, é o primeiro amor que a mãe deve despertar na alma 

de seu filho”. A frase já inicia em tom incisivo de como as mães devem proceder, 

enfatizando a beleza como norteador na vida do ser humano em desenvolvimento. 

"E si nessa alma nasceu o amor á bellieza, fazei com que ele cresça e 

dispensae-lhe cuidados". O amor à beleza deve ser o maior objetivo das mães, 

uma vez que conseguido outros cuidados não seriam tão preocupantes.  

"Não é necessário uma fortuna para conseguilo; a mãe mais pobre pode 

dar aos olhos de seus filhos o repouso, o descanço, fazendo-os contemplar, 

em meio o desagradável e doloroso da vida, os aspectos múltiplos de belleza. 

Nada mais fácil do que fazermos, na vida, uma selecção do bello". A questão 

do dinheiro mostra-se como relevante e a interlocutora sugere que existe uma forma 
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fácil de atingir estes objetivos mesmo para as mulheres mais pobres. À mulher cabe 

o papel de "selecionar" o que considera belo para mostrar somente o que é bom 

para seus filhos e protegê-los. 

 

Figura 44 – “O embelezamento do vosso lar” 
 

 
 

Fonte: Revista Feminina, n.128, 1920 (p. 71) 
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"Si se trata de paseio, levae vosso filho ao campo; si viveis nas cidades, 

levae-o aos recantos tranquillos dos parques, e aos museus". Os museus 

aparecem como local tranquilo e recomendado para incentivar o gosto pelo belo.  

"No lar, é onde deve extremar-se esse cuidado: que haja nelle, 

principalmente, socego e conforto; depois, si não tendes fortuna para quadros 

magníficos, tapetes, porcelanas, crsytaes, as mais bellas produções de arte, 

— não vos preocupeis". Porém, o lar é o principal foco da educação para a beleza 

que não depende de muito dinheiro para ser conseguido.  

"Com um pouco de bom gosto, podeis enfeitar, embellezar vossa casa 

sem sacrifícios pecuniários". Apenas munida de bom gosto a mulher é capaz de 

decorar a sua casa. 

"Adornae-a com reproducções das obras primas dos museus. Existem 

photographias, gravuras muito boas; fugi sempre das olegraphias de côr 

berrante, de chromos, almanacks, que só servem para perverter o gosto, sem 

proporcionar nenhum bem ao espirito; e particularmente, si não sois artistas 

— embora cada um de nós possua innato o sentimento da arte — e não 

tiverdes os sufficientes conhecimentos para apreciar uma obra desconhecida, 

procurae somente as que tragam o sínete da consagração". Nesta parte são 

dadas as instruções de decoração limitando a atuação da mulher para o que 

compreende e é capaz de reconhecer como de bom gosto. 

"Tratando- se das dependências reservadas ás crianças, deveis evitar 

nelles o aspecto pesado das severas e rígidas obras de arte: a nota alegre 

deve predominar em tudo; Para este fim a industria e a arte modernas tem 

produzido muito; ha selecções de motivos que divertem e instruem, como 

sejam scenas desses contos imortaes de Grimm, Andersen, Perrault". "As 

dependências reservadas às crianças" pressupõe os quartos dos filhos onde a 

decoração deveria ser mais alegre e leve para "divertir e instruir". Para tanto, são 

indicados quadros com imagens dos contos de Grimm e outros considerados 

infantis à época.  

"A's vezes, também, não faltam motivos graciosos e caricaturescos: 

evitae nestes o grotesco e o chocante, e jamais, tanto para as crianças como 

para os maiores, escolhei quadros de assumptos terriveis, trágicos, de horror 

e de morte; não tenhaes, a toda hora, ante os olhos, sinão scenas tnanquiliais, 

bellas, que acalmem o espirito e desanuviem as idéas". Neste trecho a 
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decoração se mostra como influente no estado mental e emocional do indivíduo. 

Proíbe-se explicitamente qual tipo de imagens não deve ser escolhida para quadros, 

sob pena de perturbar a paz e a ordem.  

 

Figura 45 – “O embelezamento do vosso lar” 

 
Fonte: Revista Feminina, n. 128 (p. 72) 
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"Quanto ás decorações em geral, si não de tédio, os raros desenhos 

vos attrahiam e sois ricas para terdes tapetes, moveis raros e sedas custosas, 

procurae que as paredes sejam limpas e claras, sem grandes ramos e sem 

grandes desenhos". Recomenda-se que não haja muita informação visual pela 

decoração do quarto.  

"Recoirdae, si alguma vez estivestes enfermas e havia em vo sa alcova 

uma dessas pinturas detestáveis, como nas horas de dor e de febre, ou 

apertas obseoaivam; admiraveis-los já de um modo, já de outro, agora 

assemelhando-se a caras monstruosas, agora a pássaros ou feras". O contato 

direto com a leitora é retomado com "recordae", chamando a atenção para suas 

memórias pessoais. 

"Depois pensae no cançasso e n afadiga que a um cérebro infantil 

produzirá tudo isso". Coloca-se mais uma vez a leitora em alerta para o seu papel 

de mãe. 

"Ao contrario, uma pintura lisa, com traços ligeiros, descançará a vista 

e acalmará os nervos. As flores e as plantas devem merecer sempre especial 

preferencia".  

"Nunca as possuis artificiaes; é triste confomar-se com esses pobres 

arremedos da natureza; já é bastante, pelas imposições da moda-rainha, leval-

as como adorno nos cabelos e nos vestidos". A "moda-rainha neste" contexto é 

sinônimo para moda, como se fosse a superior entre outras modas.  

"Essas plantas, sem côr e sem perfume, nem embellesam, nem educam 

o sentimento; são uma ficção, um engano, e é um principio de educação não 

usarmos jamais de ficções". As flores naturais são valorizadas também por 

representarem a pureza da natureza. 

"Si apreciaes enfeita vossa casa com lavores por vós mesmos feitos, 

elegei os mais artísticos: as brancas toalhas bordadas, as imitando pannos 

antigos recamados, ou orientaes; visitae os museus e as galerias de arte e 

inspirae-vos nos modelos clássicos, jamais tenteis esses lavores presumidos 

e atrevidos, como imitar bordados com pintura, pois as sedas e os fios de 

ouro brilho e são mais bellos; além disso, manejando os pincéis para tal fim, 

rebaixaes a arte da pintura á detestável imitação de lavores". Neste trecho 

recomenda-se tomar as belas artes como inspiração para a decoração, 
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desprezando a mistura de técnicas de arte menor e maior, e principalmente, a 

reprodução de lavores manuais. 

 
Figura 46 – “O embelezamento do vosso lar” 

 
Fonte: Revista Feminina, n. 128, 1920 (p. 73) 
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"Aborrecei as flores de lã, as borboletas de papel, tudo emfim cuja 

confecção não requeira nem arte, nem habilidade e nem bom gosto, e que não 

foram inspirados por nenhuma bela expressão ou de sentimento ou de idea". 

"Assim, com um pouco de cuidado e bom senso, podeis fazer de vosso 

lar um recanto encantador". Novamente é dada a responsabilidade da decoração 

como símbolo de cuidado e afeto da mãe/esposa para com sua família. 

"Quando vosso filho se tornar homem, e sua esposa fôr igual a vós, 

manterá esse culto á belleza do lar. Si ele tiver pesares e preoocupações, a 

vista de agradaveis objectos acalmará e distrahirá seu espirito; si estes, ao 

contrario, forem feios e de mau gosto, isto o intristecerá e o tornará infeliz". 

As filhas mulheres nem são mencionadas, tudo é feito em prol, principalmente, dos 

homens da família.  

"Quando elle esteja triste ou preoccupado, desviae indirectamente suas 

idéas, acalmae seus nervos; ponde flores em sua mesa, attenuae a luz da 

lâmpada, porque a penumbra socega o espirito; dae-lhe conforto, flores, 

repouso e ternura, falae-lhe discretamenlte, e elle então, confiante, sabendo-

vos forte e consoladora, vos communicará seus pesares e sentir-se-á melhor". 

A mulher continuamente está à disposição do seu filho e utiliza a decoração como 

ferramenta para fazê-lo mais confortável e mais feliz. 

"Porque vós, acima de tudo, amáveis, cuidadosas, transmittindo á vida 

a belleza de uma alma boa e cultivada, sereis o melhor ornamento do vosso 

lar, irradiando em vossa volta a belleza mais perfeita, mais duradoura, e que 

maior bem proporpociona á vida e aos espíritos dos que vos rodeiam". "Os 

espíritos do que vos rodeiam" demarca novamente o cuidado com a família 

espelhados na figura do marido e filhos. 

"Vós sois, esposas e mães, o centro e a alma âo vosso lar; toda a vida 

e todo o calar emana de vós; deveis, portanto, fazer com que toda a belleza 

esteja em vós mesmas, em vossas idéas, em vossos sentimentos, em vossa 

abnegação". Toda a beleza está na mulher e sua abnegação como mãe, esposa e 

dona de casa. 

"Pensae que sois a luz e a força do lar e que todo o sentimento egoísta, 

de indolência ou indifferença o deixariam frio e mergulhado na sombra". A 

mulher "é a luz e a força do lar". 
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"Deveis velar constantemente, estar sempre alerta, como si fosseis 

sentinella, escutando a alma, o sentimento dos vossos". A todo momento deve-

se ficar atenta para atender as necessidades da família. 

"E dar-lhe-eis o triumpho na vida, porque não podeis avaliar quantos 

inimigos da alma e do corpo conseguistes afastar com a vossa vigilância, 

solicitude e altruísmo. Assim, cuidae principalmente de vós mesmas, para 

possuirdes estas virtudes que tantos bens darão a vosso lar". Para conseguir 

cuidar do lar a mulher precisa cuidar de si mesma primeiro, como meio de conseguir 

o fim de esteio da família e não pelo seu bem próprio. 

"Enbellezae-vos physicamente, porém embelllezae mais o vosso 

espirito, tornae-o sereno, alevantado, sensivel e culto, e nelle próprio 

encontrareis toda a fortuna necessária para adquirir o que mais embellesa o 

lar". O embelezamento do lar aparece hierarquicamente subordinado ao 

embelezamento do espírito e do corpo. 

"E si isto vos obriga a grandes sacrificios de vós mesmas, exigindo 

muita abnegação, em vossa própria obra tereis a recompensa e o prêmio, com 

a satisfação de haverdes cumprido a mais alta missão de que Deus 

encarregou a mulher". No próprio exercício da função de mãe teria uma 

recompensa de estar cumprindo o seu dever, ainda que fosse sacrificante. Esta 

frase explicita a falta de escolha para os papeis considerados femininos à época. 

Abaixo desenvolve-se o quadro de categorização para este texto: 
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CONSELHO / INSTRUÇÕES GENERALIZAÇÃO SOBRE A MULHER 

levae vosso filho ao campo; 
levae-o aos recantos tranquilos; 

Adornae-a com reproducções das 
obras; procurae somente; 

Enbellezae-vos physicamente, 
porém embelllezae mais o vosso 
espirito; cuidae; Pensae; desviae 

indirectamente; acalmae seus 
nervos; ponde flores em sua 

mesa; attenuae a luz da lâmpada; 
dae-lhe conforto; falae-lhe 

discretamenlte; Si apreciaes; 
enfeita; ou orientaes; visitae os; 

inspirae-vos nos; 

Sob qualquer ponto de vista; toda 
mãe e toda esposa; cada um de 

nós; 
 
 
 

Esta delicada missão 
está a ser preocupação 
constante de toda mãe e 

esposa; sois a luz e a 
força do lar; vós sois...o 

centro e a alma âo vosso 
lar; o melhor ornamento 

do vosso lar; e sua 
esposa ... manterá esse 

culto á belleza do lar; vós, 
amáveis e cuidadosas; 

ORDEM / IMPOSIÇÃO / 
OBRIGAÇÃO / PROIBIÇÃO 

CONDICIONAL / RELAÇÃO DE 
CAUSA E EFEITO / 

SUPOSIÇÃO 

PERMISSÃO / 
POSSIBILIDADE 

Cultivemos na criança; a mãe 
deve despertar; no lar é onde 

deve; que haja; fazei com que ele 
cresça e dispensae-lhe cuidados; 

deveis evitar nelles; evitae 
nestes; Deveis velar; deveis 
portanto fazer; fugi sempre; 

jamais tenteis; elegei os mais; 
Nunca as possuis; 

"E si nessa alma nasceu; Si se 
trata de passeio; si viveis nas 

cidades; si não tendes; E si isto 
vos obriga; Quando vosso filho se 

tornar homem; Quando ele; 
 
 

A mãe mais pobre pode 
dar; podeis enfeitar; 

ATENÇÃO / CAUTELA LIMITAÇÃO / RESTRIÇÃO 
CONOTAÇÃO 
RELIGIOSA 

O thema...merece nossa 
attenção; deveis...estar sempre 

alerta; Deveis velar 
constantemente, estar sempre 

alerta, como si fosseis sentinela; 

Se não tiverdes os suficientes 
conhecimentos; só servem para 

perverter; 

Despertar na alma; 
 
 

OPOSIÇÃO / DUALIDADE ESCLARECIMENTO / VERDADE 
/ AUTORIDADE 

ÊNFASE 

não só material, sinão moral e 
intelectualmente; si estes, ao 

contrário; 

Tratando-se da; ha selecções de 
motivos; 

acima de tudo; 

RELATIVOS À FORMA / 
BELEZA 

PESSOALIZAÇÃO INTENSIDADE / 
EXAGERO 

doçura, amor e beleza; e o amor 
à beleza; tudo de bello; selecção 
do bello. os aspectos múltiplos de 
beleza; as mais bellas produções 

de arte; podeis enfeitar, 
embelezar; belleza de uma alma 

boa 

entre pessoas do nosso sexo; 
nos brinda; 

Jamais; 
 

RELATIVOS A DINHEIRO DIÁLOGO DIRETO OU 
MENÇÃO ÀS LEITORAS 

SUBESTIMA / 
FACILIDADE 

Não é necessário uma fortuna; a 
mãe mais pobre; sem sacrifícios 

pecuniários; si não tendes 
fortuna; 

Conversemos um pouco; não vos 
preocupeis; Vós sois, esposas e 

mães; 

Nada mais fácil do que; 
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No primeiro texto desenvolve-se a ideia de que a decoração é importante 

pois faz transparecer a personalidade e caráter dos donos de casa, deixando 

informações específicas sobre o que precisa ser feito para obter uma boa 

decoração. No segundo momento do texto manifesta-se quem deve se encarregar 

desta função no interior da casa. Apesar de já ser um texto dentro de uma revista 

feminina, demora a aparecer de forma explícita que é uma tarefa recomendada às 

mulheres e quando aparece é justificada por argumentos "incontestáveis" para a 

época: a naturalização das características "femininas". Os textos apresentam um 

tom de alerta e indicam que a mulher deva agir sempre com cuidado pois a qualquer 

mínimo deslize tudo dará errado.  

O segundo texto evidencia a importância da decoração para a manutenção 

da felicidade do lar e a responsabilidade da mulher para tal. Coloca-se a 

falta/deficiência da educação visual/artística para mulheres no país como possível 

problema para o melhor desempenho da decoração nos interiores. Menciona o lar 

como moderno no início do texto, mas o tema da modernização ou da modernidade 

não aparece com relevância em outras partes do texto. Tratar sobre os recursos pra 

decoração se mostra mais relevante, sendo inadmissível a mulher deixar de decorar 

o lar para conforto do marido pois isto é uma obrigação. Ter dinheiro ou não para 

tal é uma questão secundária, mais importante é que a mulher saiba pintar ou bordar 

para que pudesse fazer o máximo sozinha pelas próprias mãos, sem significar 

custos adicionais. O artigo defende que mesmo com pouco dinheiro pode-se ter 

uma decoração satisfatória e traz exemplos, sugerindo que com criatividade 

qualquer "bolso" pode decorar.  

No terceiro texto, ao mesmo tempo que o interlocutor se identifica como 

mulher no início do texto, no desenvolvimento do mesmo há um afastamento 

tratando as leitoras quase sempre como segunda pessoa do plural. Em linhas gerais 

este texto ratifica muito do que foi dito nos anteriores já que reafirma o lugar da 

decoração como alento do espírito e influente sobre o estado mental dos indivíduos, 

tanto quanto o lugar da mulher enquanto responsável pelo cuidado estético do lar 

para agradar a sua família, principalmente os homens. É sugerido que os lavores 

manuais são considerados menos prestigiados que as belas artes. De novos 

aspectos, traz especificamente a decoração sobre enfoque da maternidade e como 

a ornamentação da casa faz parte da preparação de um mundo agradável para os 

seus filhos afim de protegê-los das agruras do mundo. Criar os filhos num ambiente 
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agradável não só os protege e cuida, como os educa para um cotidiano em que o 

belo era supervalorizado. Também traz a noção de que a mulher deveria se dedicar 

de forma integral ao lar e suas atividades, por mais que fosse exaustivo. Como 

recompensa a mulher receberia a felicidade doméstica. 

Em todos os textos analisados os tons de alerta e cuidado são constantes. O 

excesso de situações de condicionais/relações de causa e efeito transparece um 

certo tom de ameaça ou de previsibilidade no que poderia acontecer, reafirmando 

a autoridade da revista como sujeito que sabe mais que a leitora, além do tom de 

ordem e recomendação que conta com instruções explícitas de como a mulher 

deveria ou não agir. Apesar do público principal das revistas femininas ser de 

mulheres da alta camada da sociedade, nota-se uma preocupação em incluir no 

mesmo discurso as mulheres das camadas médias quando se trata a decoração. 

Isto demonstra que para o discurso dominante, as regras sociais para as mulheres 

devem ser aplicadas a todas, independente da classe. Todas as hipóteses 

levantadas previamente foram demonstradas, sendo elas:  

a) A decoração é um tema propagado nas revistas femininas como 

responsabilidade da mulher para manter a ordem e bem-estar familiar. É 

compreendida enquanto embelezamento da casa, incluindo como parte dela a 

produção de bordados e demais artefatos têxteis além da organização através de 

objetos e móveis. 

b) Assim, a decoração é apresentada como parte das atribuições da dona de 

casa enquanto extensão do papel social da mulher daquela sociedade. Através da 

arrumação da casa a mulher cumpria seu papel civilizatório, contribuindo para a 

vida do homem e dos filhos da instituição mais valorizada naquela sociedade: a 

família. 

c) As revistas femininas contribuíram para propagar a ideia de que a mulher 

pertencia naturalmente ao ambiente doméstico. 

Para além do que se prefiguram as hipóteses, percebe-se que a decoração 

antes de tudo era tratada com importância nesta sociedade. Ela influenciava a 

educação da criança, o bem-estar do marido e o seu êxito garantia a felicidade 

doméstica. Desta forma, a formação artística da mulher, principalmente daquelas 

que tinham acesso a esta desde o berço, era uma grande aliada. Para as moças 

que não tiveram essa sorte, era seu dever buscá-la para complementar o jeito de 

lidar com a decoração da casa. Desta maneira, tais revistas contribuíram para 
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propagar a ideia de que a mulher pertencia naturalmente ao ambiente doméstico e 

este pensamento, por sua vez, solidificou a imagem da "rainha do lar" como a 

adequada e a ser seguida por todas as mulheres, sendo a única forma de ser mulher 

e, por isso mesmo, símbolo principal de feminilidade, constituindo a mentalidade 

hegemônica, patriarcal, machista, racista, sexista, que se reverbera até hoje, em 

especial na profissão de decoração (designer de ambientes, designer de interiores), 

entre outras, como lugar de mulher, onde se reproduz sua vida da unidade 

doméstica, sendo estabelecida como profissão naturalmente feminina. 
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As representações femininas retratadas nas revistas do início do século XX 

no Brasil, devidamente abordadas ao longo desta dissertação, revelou a existência 

de regras sociais e modelos rígidos a serem seguidos pelas mulheres. Estas 

imposições apareciam como forma de recomendação, sugestão, conselho e 

consistiram em mecanismos de poder que intentaram a subjugação da mulher pelo 

poder masculino da época, representado pelas instituições sociais diversas em um 

sistema patriarcal. Tais estratégias passaram necessariamente pelo corpo feminino 

e suas representações através da moda e englobaram também o espaço doméstico 

como domicílio principal desta repressão. 

Desta forma, a decoração consistiu em uma das atribuições que a mulher – 

representada pela tríade da esposa, mãe e dona de casa – deveria cumprir. O 

cuidado com o lar era um requisito para a função social da mulher e este cuidado 

se estendia às questões estéticas e de organização dispositiva dos móveis e 

artefatos. Na análise dos artigos da Revista Feminina afirma-se as hipóteses 

previamente estabelecidas, ratificando a essencialização da condição feminina 

através destes. 

Sobre as revistas femininas, concluo que além de se constituírem como 

pequenos fragmentos da realidade de outro tempo, também foram um compêndio 

discursos financiados e produzidos por empresas capitalistas, em que o lucro e as 

regras do mercado sustentavam seu negócio. Desta forma, aliar-se ao poder 

hegemônico não só era uma saída mais conveniente para a manutenção desta 

imprensa, quanto também dava vida a um círculo vicioso que começava ao 

propagar as ideias hegemônicas e resultava no aumento da validação deste 

pensamento como único dando sustentabilidade ao fortalecimento destas ideias nas 

revistas de forma continuada.  

Assim, estas "mídias" se apresentaram majoritariamente como 

conservadoras, alienantes, consumistas, estereotipadas e até despolitizadoras, pois 

ao concordar com o pensamento hegemônico dificultaram que houvesse uma 

mobilização política em torno dos conteúdos divulgados por ela. No intento de 

agradar o maior número de pessoas, a imprensa feminina reproduzia o status quo 

em quase todas as suas publicações e evitava se posicionar frente às polêmicas e 

controvérsias e criava uma visão "mistificadora" e alienante da realidade. 

Apesar disto, produções como a Revista Feminina, ao mesmo tempo em que 

conformavam as mulheres no ambiente da casa e do cuidado com os filhos, 
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mostravam a mulher adentrando outros espaços como o da política, dos cursos 

superiores, da aviação, etc.  

Autoras como Buitoni (1986) apontam a democratização de costumes trazida 

pelas revistas, ou seja, o acesso à informação sobre roupas, móveis, alimentação, 

pedagogia, saúde, lazer. É certo que esta democratização tenha em muito 

estimulado o consumo, principalmente da própria revista fazendo com que a mulher 

se tornasse dependente deste conteúdo e talvez, para as das camadas médias da 

sociedade, até frustrada por não pertencer ao público mais abastado demonstrado 

nas capas e colunas sociais. De outro lado, acredito que tenha impactado de forma 

positiva e concreta a vida de muitas mulheres, inclusive quando as ensina maneiras 

de baratear custos e adaptar certos recursos como alternativa para bens de 

consumo. 

Martins (2008) argumenta que através da produção feminina ou até mesmo 

pelas propagandas nas revistas femininas, foi possível desestabilizar as fronteiras 

simbólicas entre a feminilidade e masculinidade do período. Sobre suas afirmações, 

discordo em parte, pois nada vejo como positivo a forma com que a representação 

de mulheres foi usada na publicidade desde este início. Pelo contrário, trouxe 

inúmeros prejuízos com a perpetuação de estereótipos, incutindo através de 

imagens e slogans, referências negativas sobre a mulher no imaginário coletivo e 

para a visão de si mesma e sua "natureza".  

Sobre a produção feita por mulheres, ainda que nestes veículos cuja a tônica 

não era prioritariamente emancipatória da condição da mulher, concordo que 

contribuiu para borrar estas fronteiras ainda que de maneira sutil, redefinindo aos 

poucos o que era aceitável e permitido para a mulher. 

Luca (2005) ressalta ainda as revistas femininas deste período como 

difusoras da visualidade moderna, bem como dos hábitos, costumes, valores e 

sociabilidades urbanas. Estou totalmente de acordo com estas considerações, 

feitas as ressalvas das relações de consumo abordadas nestes periódicos. 

Desta forma, concordo que as revistas, não só as femininas, refletiram e 

criaram simultaneamente a realidade cultural. Esta relação é dialética pois ao 

divulgar certas representações, reforçou a imagem da mulher no âmbito da casa e 

em outros lugares recomendados a ela e fez com que essas imagens se fixassem 

no imaginário coletivo da sociedade e principalmente na subjetividade das próprias 

mulheres.  
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As revistas também invisibilizaram, principalmente as mulheres negras e 

indígenas, ao privilegiar em suas páginas apenas as narrativas de mulheres brancas 

e ricas como importantes, além de forjar uma impressão de que estas eram as 

únicas mulheres existentes no Brasil, o seu discurso as excluiu do panorama social, 

desqualificando-as enquanto mulheres à medida em que o ideal de mulher se 

aproximava cada vez mais do padrão branco, elitista, jovem e heteronormativo. Para 

não mencionar a questão das mulheres lésbicas ou trans, que certamente existiam 

na clandestinidade e são duplamente invisibilizadas pelas dinâmicas da 

feminilidade, quando mais soma-se os marcadores das diferenças. Saliento que 

esta invisibilização aconteceu mesmo que algumas mulheres desprivilegiadas não 

tivessem acesso às letras dessas revistas. 

Mas apesar disto, alguns pontos positivos resultam dela, como por exemplo 

o exercício das formas de escrever e de se posicionar no caso das mulheres 

escritoras que colaboravam nestas revistas. É muito provável que para escrever 

elas tiveram uma reflexão ativa acerca de determinados assunto, além de que a 

exposição de seus pensamentos de forma pública as tirou de uma "sombra 

intelectual" dando visibilidade e somando posicionamentos parecidos e de certa 

forma fortalecendo seus pares. 

É sabido, por exemplo, que algumas escritoras se declararam feministas ou 

se filiaram à FBPF após seu exercício como colaboradoras em jornais e revistas, 

como é o caso de Maria Eugênia Celso, o que afirmo como suposição já que não 

afasta a possibilidade de somarem à luta pelas mulheres através da leitura, reflexão 

e escrita. 

Sobre as discussões para definir o que configuraria a imprensa feminina e 

feminista, acredito que sejam muito relevantes apesar da pauta ser da área de 

Comunicação, e neste caso em particular da História da Imprensa. No entanto, é 

fundamental perceber neste escopo, que mesmo as mulheres feministas daquele 

período foram indivíduos formados com a mentalidade vigente e tinham limitações 

próprias da época. Da mesma maneira que acontece no presente, as suas 

subjetividades emaranhavam-se aos preceitos hegemônicos, bem como seus 

desejos e aspirações estavam em parte dentro do que era permitido e esperado até 

então para uma mulher.  

Uma das questões para categorizar uma imprensa enquanto feminista é a 

autoria dos textos e composição da redação. Nas revistas analisadas nesta 
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pesquisa, a que mais se aproximaria desta configuração é a Revista Feminina cujo 

próprio exemplo de sua fundadora, Virgilina Sales, serve para exemplificar os limites 

do feminismo em questão, pois ao mesmo tempo em que a sua iniciativa de abrir a 

revista tenha sido em prol da educação da mulher, quando em exercício suas 

posições eram tradicionais e conciliadoras ao patriarcado não só pela figura da 

Igreja como também pela inserção dos homens da família (irmão e marido) neste 

negócio. 

A vertente do feminismo cristão divulgada pela FBPF e com maior número 

de simpatizantes neste período, como já explicitado anteriormente, não foi a única, 

mas foi a que se tornou mais conhecida no Brasil inclusive por intermédio das 

revistas, e muito provavelmente pelos preceitos conservadores serem mais 

propícios e convenientes ao momento.  

Existe ainda a possibilidade, que considero remota, de que a postura 

conservadora adotada por este movimento tenha sido mera estratégia política. 

Desta forma, perceber as nuances deste feminismo conservador nestes textos 

demonstrou-se como difícil tarefa, só sendo decidida quando contrastada com a 

imprensa considerada feminina, em que o tom do discurso machista é bem mais 

agressivo e permite ter um panorama geral da situação. Ou seja, para o discurso 

hegemônico a Revista Feminina era bem feminista, enquanto que dentro do 

espectro do feminismo da época eram as mais conservadoras e próximas ao 

discurso hegemônico.  

Diante do exposto, a existência de mulheres na imprensa neste período é 

importante para representar uma luta de mulheres que se impuseram em campos 

profissionais em que a sua presença não era bem-vinda ou valorizada, para além 

do que as categorizariam enquanto militantes feministas ou não. Tão importante 

quanto reconhecer a luta das militantes feministas do período, é reconhecer as 

mulheres "comuns" que talvez sem intenção do confronto e sem o posicionamento 

político da causa feminista através de sua trajetória de vida se impuseram e se 

arriscaram para desafiar as regras sociais daquele tempo.   

Acerca das considerações sobre decoração, constata-a enquanto fazer 

feminino que herdou das artes decorativas e domésticas esta alcunha. Apesar de 

no início a arte decorativa estar atrelada às artes industriais, com o passar do tempo 

o entendimento sobre arte decorativa foi se distanciando completamente de um 

fazer artístico, para se assemblar à ideia de um fazer doméstico, e, portanto, 
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feminino. Assim, as denominadas "artes menores, quer praticadas de forma 

profissional, quer no interior do lar, foram sendo caracterizadas como artes 

femininas" (VICENTE, 2012, p. 26) formando-se um campo, mais ou menos, 

artístico e completamente feminizado que é o da moda e da decoração (ou design 

de moda e de interiores) .  

A decoração é, então, uma materialidade construída no interior doméstico 

que serve como dispositivo criador e reforça as noções de feminilidades elaboradas 

socialmente até então, configurando-se enquanto tecnologia de gênero e mantendo 

o domínio de sua atividade como feminino, inclusive através do processo de auto 

representação. 

A articulação entre decoração e gênero se mostrou pertinente por se 

confirmar a relação historicamente construída entre essas materialidades e o corpo 

feminino, através do simbolismo do binômio mulher-casa, das associações em 

revistas femininas e tantas outras representações. Este processo foi comprovado 

nas análises dos anos 1920, mas permanece visível na atuação e estigmatização 

do campo profissional da decoração como feminino na contemporaneidade. 

 Acredita-se que principalmente por conta deste lastro histórico, a profissão 

seja inferiorizada, resultando em inúmeros prejuízos intelectuais para uma área de 

conhecimento que deveria ser respeitada como qualquer outra, e que ao contrário 

permanece subordinada em status e notoriedade de seus profissionais à 

arquitetura. 

Partindo do silêncio historiográfico sobre as mulheres na história das artes, é 

igualmente possível que tenham existido muito mais mulheres artistas de arte 

decorativa do que se tem notícia. A ausência deste tipo de registro não só é 

evidência do silenciamento histórico, mas também sinaliza o número diminuído de 

mulheres interessadas em profissionalizar-se nesta área talvez por conta da 

inferiorização dos "lavores" femininos ao longo da história. Por estarem fora dos 

limites desta pesquisa, tais questões podem ser consideradas como 

desdobramentos desta pesquisa. 

Como apontamentos para futuras pesquisas, sinalizo alguns 

direcionamentos obtidos a partir de buscas em outras revistas. Para periódicos 

baianos do mesmo período, aponta-se A Luva (1925-1931) enquanto revista 

ilustrada com valiosos exemplos de charges e anúncios de publicidade, porém sem 

artigos específicos sobre decoração ou artigos direcionados especificamente ao 
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público feminino. A mulher aparece frequentemente como tema em artigos literários 

escrito por homens e enquanto protagonista nos anúncios publicitários. Já na Bahia 

Illustrada (1917-1933) existem as seções Página feminina e Senhoras bahianas, 

também sem artigos específicos sobre casa e decoração. Enquanto revista feminina 

na Bahia neste período encontra-se A Paladina do Lar (1910-1917), que ao contrário 

do que o título sugere não é uma revista ligada aos assuntos do lar e sim revista 

literária fundada por mulheres filiadas à Liga Católica de Senhoras Baianas, de 

grande relevância local no período e que constava em seu grupo de colaboradores 

a escritora Amélia Rodrigues (SIQUEIRA, 2009). 

Na Revista da Semana (1901-1959), famosa revista fluminense, tem no 

período estudado, uma seção intitulada O Jornal das Famílias que é dedicada ao 

público feminino. Nesta seção há mais sobre moda e cuidado com os filhos, sendo 

que não encontrei artigos relativos à casa e decoração; e a Página de Eva, Cartas 

de Mulher e Consultório da mulher, seções escritas diretamente às mulheres, esta 

última sanava dúvidas sobre pele, cabelos e higiene enviadas pelas leitoras. Esta 

mesma revista incluiu ao seu rol de colaboradoras em 1923, Rosalina Coelho 

Lisboa, a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras e Maria Eugenia Celso, 

literata aclamada da época. 

A Vida Moderna (1910-1926) era uma revista paulista de variedades e apesar 

de não ser restrita ao público feminino, contava com uma seção onde reunia os 

assuntos do lar, destinado às leitoras e intitulada Do salão à cosinha, entre os 

muitos anúncios destinados às mulheres. 

A revista Frou Frou (1908-1930), de forma parecida, publicava as novidades 

do cinema e do teatro e especificamente em sua seção No mundo artístico, falava 

sobre os avanços da fotografia. Tinha uma capa dura luxuosa e maior qualidade 

técnica nas imagens, o que a distingue das demais publicações do período. Apesar 

de ser uma revista de variedades provavelmente escrita por homens, contava com 

duas seções de decoração Album Familiar e Mobiliário e Decorações, uma seção 

de moda intitulada Sua Majestade: a Moda e diversos anúncios voltados para o 

público feminino. Outras como Fon Fon! (Rio de Janeiro – 1907-1958) e Cigarra 

(São Paulo – 1914-1975) também não podem ser consideradas revistas específicas 

para o público feminino, mas traziam informações direcionadas a este público.  

Sobre a escolha pela abordagem interseccional construcionista, entendo que 

não tem como ser feminista e não pensar outras formas de opressão como a 
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heterossexualidade compulsória, a castração de direitos das pessoas mais pobres, 

a desigualdade com que são tratadas as pessoas negras, trans e outras minorias. 

Principalmente sendo mulher e brasileira em um país culturalmente subjugado que 

nega sua história e rica cultura dos seus povos originários para se submeter a 

padrões brancos colonizadores.  

Para citar Vicente (2017), os desafios continuam a existir no presente para 

nós, mulheres em seus amplos recortes, principalmente as que se dedicam às 

práticas artísticas:  

 

Assim, nem o passado é feito apenas de ausências e limites à prática 
artística feminina, nem o presente do mundo ocidental, supostamente o 
mais igualitário, está isento de inúmeros entraves à participação plena das 
mulheres no mundo artístico e cultural e ao seu reconhecimento. Uma das 
principais diferenças é que, se até aos inícios do século XX estes entraves 
eram objetivos, nomeáveis, escritos, legalizados, depois disso passaram a 
estar invisibilizados por fatores mais subjetivos, inconscientes, não-
escritos e, muitas vezes, também não-ditos (VICENTE, 2017, p. 352). 

 
 

Acredito ter contribuído através desta pesquisa para sistematização de 

questões sobre decoração e gênero, detalhando pontos que precisavam ser 

aprofundados sobre arte decorativa e mesclando os conhecimentos advindos de 

outras áreas do conhecimento.   

Como conclusão final constata-se a relação historicamente construída entre 

decoração e feminilidade. Ou seja, a materialidade dos interiores domésticos 

associados à imagem feminina divulgadas pelas revistas atuaram como dispositivos 

que reforçaram estereótipos de gênero em diálogo com o processo em curso de 

modernização da sociedade brasileira e permanecem refletidos na profissão da 

decoração até hoje. 
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