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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a abordagem da Revista Feminina acerca do trabalho 

feminino remunerado, entre os anos de 1915 e 1930. Trata-se de uma pesquisa com foco na 

história da imprensa no Brasil, que faz interlocuções também com a história do mundo do 

trabalho e com as questões de gênero durante a Primeira República. A revista foi publicada em 

São Paulo, de 1915 a 1936, sendo uma publicação voltada ao público-alvo feminino com 

expressiva regularidade e longevidade, além do êxito editorial e comercial entre suas 

contemporâneas. Assim, realizamos uma análise do conteúdo, nos focando nas questões 

relativas ao trabalho feminino e temas que se relacionavam a ele, entre eles a educação formal 

para meninas e mulheres, as discussões sobre o feminismo que vinham acontecendo naquele 

momento e as relações entre as leitoras da revista, pertencentes às classes média e alta, e as 

mulheres trabalhadoras. Considerando a imprensa como um elemento transformador da 

sociedade, analisamos  como o mundo do trabalho era compreendido e apresentado pela Revista 

Feminina, os mecanismos que a mesma utilizou para que sua posição ficasse evidente e como 

dialogava com as novas ideias acerca do feminismo que vinham sendo discutidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Revista Feminina, trabalho feminino, imprensa feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the approach of the Revista Feminina (“Feminine Magazine”) to 

the women’s remunerated work, between the years 1915 and 1930. This is a research focused 

on the history of the press is Brazil, which dialogues with the history of the world of work, and 

with gender questions in Brazil’s First Republic. The magazine was published in São Paulo, 

between 1915 and 1936, being a publication designed for the female public with great regularity 

and longevity, besides editorial and commercial success among other magazines in the same 

time period. Thus, we have analyzed it’s content, focusing of the subjects about women’s work 

and/or related to it, such as formal education to girls and women, the discussions about 

feminism that were held in the moment, and the relations between the magazine’s readers, 

mostly from the middle and upper classes, and the women in the workforce. Considering the 

press as an element that opperates changes in the society, we have analyzed how the work world 

was understood and presented by the Revista Feminina, the mechanisms used so that this 

position was evident and how it all interacted with new ideas about feminism that were being 

discussed at the moment. 

 

KEYWORDS: Revista Feminina, women’s work, women’s press.  
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa apresentada nessa dissertação teve como objetivo analisar a abordagem da 

Revista Feminina acerca do trabalho feminino remunerado, no intervalo entre os anos de 1915 

e 1930. Trata-se de uma pesquisa com foco na história da imprensa no Brasil, que faz 

interlocuções também com a história do mundo do trabalho e com as questões de gênero durante 

a Primeira República. A revista em questão foi publicada em São Paulo, de 1915 a 1936, sendo 

uma publicação voltada ao público-alvo feminino com expressiva regularidade e longevidade, 

além de se destacar entre suas contemporâneas pelo seu êxito editorial e comercial. 

As questões que nortearam esta pesquisa surgiram em 2016, após a realização de uma 

pesquisa mais concisa acerca do conteúdo publicado pela Revista Feminina, no período entre 

os anos de 1921 e 1924. A partir de uma análise desse conteúdo, pude observar que o tema do 

trabalho era abordado com frequência na publicação, contando com a presença de textos que 

abordavam diversos pontos de vista sobre o tema, desde aqueles cujos autores eram 

radicalmente contra o trabalho feminino, até os que eram completamente a favor, passando por 

todo o leque de posições intermediárias que havia entre eles. Posteriormente, ao aprofundar este 

tema para a pesquisa do mestrado, o período de análise foi ampliado para que se iniciasse junto 

ao começo da própria publicação da revista em 1915 até 1930, ano do início do governo de 

Getúlio Vargas, quando as questões da sociedade acerca do mundo do trabalho passam a se 

centrar em outros temas. O objetivo era ter uma compreensão da atuação quase integral da 

revista, visto que apenas os seus últimos anos de circulação não foram contemplados. 

O interesse pelo estudo da imprensa feminina se deve à busca por um espaço onde poderia 

encontrar as mulheres brasileiras do início do século XX falando por si mesmas, expressando 

suas opiniões, discutindo o seu cotidiano e compartilhando pontos de vista. Embora isso esteja 

presente na publicação, foi possível perceber que a revista analisada também se tratou de mais 

um espaço onde a presença masculina tentava se impor, ditando as regras de comportamento às 

mulheres. Mesclada às ideias das mulheres, numa revista que havia sido primeiramente uma 

ideia feminina, a voz masculina não deixa de ecoar, como veremos ao longo deste texto.  

A partir da pesquisa realizada, tecemos aqui uma análise sobre como o mundo do trabalho 

era compreendido e apresentado pela Revista Feminina, os mecanismos que a mesma utilizou 

para que sua posição ficasse evidente e como dialogava com as ideias acerca do feminismo que 

vinham sendo discutidas. Para tanto, convém observar algumas questões que conduziram esse 

estudo. Primeiramente, ao considerarmos que se tratava de uma publicação com objetivos 

comerciais, buscamos compreender como se balanceavam as questões políticas e ideológicas e 
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a comercialização. Um segundo ponto é que o seu público-alvo era composto por mulheres de 

classe média, majoritariamente. Assim, analisamos quais eram os possíveis objetivos em torno 

da publicação de questões relativas ao mundo do trabalho, um tema que não fazia parte 

efetivamente do cotidiano da maioria das leitoras. Ademais, consideramos que a imprensa é um 

fator que opera mudanças na sociedade, para além de transmitir ideias que já existem, então 

analisamos de que forma isso acontecia e quais eram os mecanismos mobilizados pela revista 

na criação de uma narrativa acerca do mundo do trabalho, do que se compreendia por trabalho 

e do que isso poderia significar naquela sociedade. Embora esta pesquisa tenha um claro recorte 

de gênero e dialogue com temas relativos à história do trabalho e dos trabalhadores, focamos 

na história da imprensa e de sua agência social.  

A Revista Feminina apresentou um conteúdo bastante variado, com muitas sessões fixas 

durante o período em que foi publicada, abrangendo questões como política, feminismo, 

trabalho e estudos femininos, passando por roteiros de viagens, moldes de roupas, receitas 

culinárias e cuidados com o lar. Mesclava, portanto, assuntos tradicionalmente ligados ao 

“mundo feminino” e questões que geravam discussões mais acaloradas. Em todo o periódico, 

encontra-se recomendações e prescrições em relação à vida das mulheres, seus comportamentos 

e ideias. Outros elementos presentes na publicação eram as relações entre a modernidade e a 

tradição, que se apresentavam simultaneamente na vida dos indivíduos daquele período. Ana 

de Castro Osório1, em seu artigo “O trabalho das mulheres”, publicado em 1925, nos fornece 

um bom exemplo de como isso acontecia: 

“A única forma séria de encarar o movimento social que traz a mulher à 

cooperação na vida moderna é pelo trabalho e pelo esforço inteligente na realização 

do progresso econômico e moral dos povos. 

Desde que a mulher não seja um elemento produtor de trabalho útil ou de 

inteligência diretiva, todas as suas reclamações sociais são inúteis ou ridículas. 

A beleza passa e o trabalho fica. Motivo porque todas as mulheres devem ser hoje 

educadas para produzirem trabalho e com ele adquirirem a sua independência 

econômica, única verdadeira, duradoura e respeitada. 

É, pois, o ponto de partida para qualquer caminho por onde tenham de dirigir os 

seus passos o terem uma orientação profissional, mesmo quando a sorte lhes pôs nas 

mãos uma riqueza por outros adquirida, porque administrar hoje uma fortuna requer 

uma competência tão grande quanto adquiri-la. (...)  

                                                 

 

1 Anna de Castro Osório foi uma feminista portuguesa, uma das fundadoras da Liga Republicana das Mulheres 

Portuguesas. Era ativa na vida cultural de Portugal e morou durante algum tempo no Brasil, com idas e vindas. 

Publicou alguns livros e artigos, defendia o estabelecimento de escolas e a ampliação da educação. LOUSADA, 

Isabel e LAGUARDIA, Angela. Maria Lacerda de Moura e Ana de Castro Osório: correspondência em trânsitos 

atlânticos e feministas. Revista Navegações, v. 6, n. 1, p. 99 – 104, janeiro/junho de 2013. Ver: Glossário de 

Nomes, Apêndice 1. 
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Verdadeiramente, não há trabalhos de exclusiva competência feminina ou 

masculina, pois que, individualmente, todos podem ser desempenhados por ambos os 

sexos. 

Chamemos, pois, a atenção feminina para os assuntos pelos quais até agora se tem 

interessado pouco, e, por isso, tão rudimentares estão ainda no nosso país, em que 

deviam ser uma das principais fontes de riqueza, como sejam as chamadas pequenas 

indústrias agrícolas, que tão grandes se tornam quando exploradas cientificamente e 

dirigidas com o interesse carinhoso que as mulheres sabem dar às suas profissões. 

Trataremos em detalhe do esforço que em conjunto é necessário realizar para que 

o momento atual corresponda ao início dum ressurgimento de que saia a maior 

grandeza da Nação.”2 

Através do trecho citado, é possível observar que a autora tratou de vários temas 

importantes para as pessoas naquele período, sobretudo a uma parcela financeiramente 

privilegiada de mulheres. Ao mesmo tempo em que incentiva o trabalho feminino, discorre 

também sobre a administração de fortunas, algo que estava longe da realidade da maioria das 

brasileiras. Ao abordar as reivindicações femininas, menciona que elas só seriam válidas caso 

as mulheres estivessem trabalhando e sendo produtivas, o que era o caso de grande parcela da 

população feminina brasileira, como veremos, mas não do público-alvo da revista. Embora a 

autora mencione que não houvesse trabalho adequado a apenas homens ou mulheres, os 

exemplos que traz – administração de bens e indústrias agrícolas – também não faziam parte da 

vida da maioria da população. Isso, porém, não invalida a proposta de Osório, pois ela estava 

escrevendo para um grupo muito específico de mulheres, para as quais o trabalho era uma 

realidade que até então havia sido distante, mas que começava a se aproximar cada vez mais. 

Osório chama a atenção ainda para a questão do progresso e engrandecimento do país através 

do trabalho, como um dos argumentos que justificaria o interesse dessa parcela feminina por 

trabalhar. Ao longo desta dissertação, buscaremos evidenciar como esses elementos foram 

relacionados pelos textos publicados na revista, de forma a fazer com que um grupo de mulheres 

que havia permanecido fora dessas discussões, passasse a dialogar com essa realidade. 

 

A Revista Feminina é uma fonte que, devido à sua grande relevância no período em que 

foi publicada, já foi explorada em estudos realizados em disciplinas como História, 

Comunicação, Moda e Saúde Pública. A diversidade de temas das pesquisas que tratam dessa 

publicação reflete, também, a variedade de temas presentes na própria revista, o que possibilita 

                                                 

 

2 Revista Feminina, novembro de 1925, n. 139, p. 26. A grafia deste e de todos os trechos da Revista Feminina 

citados ao longo desta dissertação foi atualizada, para permitir uma melhor compreensão do conteúdo. Ressalta-

se que o conteúdo não foi modificado e não houve perda do sentido original dos textos. 
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uma ampla gama de abordagens. Apresentaremos aqui um breve balanço das pesquisas que 

utilizaram a Revista Feminina como sua fonte principal, pois diversos outros trabalhos a 

utilizam apenas pontualmente. O primeiro trabalho conhecido que utilizou a revista como fonte 

principal foi o de Sônia Amorim Mascaro, na área de Comunicação, que fez uma análise da 

publicação como um todo, detalhando o conteúdo presente ao longo dos anos3. Mascaro 

apresentou uma entrevista realizada com Avelina Salles4, que contribui muito para os trabalhos 

posteriores, inclusive este. Um dos pontos principais dessa entrevista é a revelação da ligação 

entre Anna Rita Malheiros e Cláudio de Souza, que será contemplada no capítulo 1 desta 

dissertação. Através da pesquisa de Mascaro, é possível compreender o quanto esta publicação 

foi relevante para o seu período e como ela se consolida como um importante elemento na 

sociedade. 

Já a historiadora Sandra Lúcia Lopes Lima realizou uma análise sobre as imagens da 

mulher paulistana apresentadas na revista. Lima utilizou a Revista Feminina como fonte 

principal, discorrendo sobre como esta apresentava imposições e sugestões em relação ao 

comportamento feminino, sendo um dos elementos que ajudou a moldar uma determinada 

imagem de mulher. Essa imagem, muito relacionada aos valores defendidos pela revista, de 

uma mulher muito elegante, feminina, delicada, refletia também nos comportamentos que 

deveriam seguir. Lima apresentou uma outra entrevista com Avelina Salles, que também foi de 

grande relevância para esta pesquisa5. Realizando pela primeira vez uma análise historiográfica 

da publicação, esta pesquisa apresenta uma importante análise do aspecto prescritivo deste 

conteúdo, que foi incorporada nesta dissertação.  

Ainda na década de 1990, Marina Maluf e Maria Luiza Mott utilizam a revista como fonte 

para pensar sobre aspectos do cotidiano feminino no início do século XX, no capítulo 

“Recônditos do mundo feminino”, publicado no terceiro volume da coletânea “História da Vida 

Privada no Brasil”6. As autoras trataram sobre as sessões da revista e como ela era uma 

expressão da vida feminina naquele momento e uma forma de acesso a esse universo, 

                                                 

 

3 MASCARO, Sonia de Amorim. Revista Feminina: imagens de mulher (1914 - 1930). Tese (Doutorado em 

Comunicação). São Paulo: ECA-USP, 1982. 
4 Avelina Salles foi filha de Virgilina Salles, criadora da Revista Feminina. Ver capítulo 1. 
5 LIMA, Sandra Lucia Lopes. Espelho de mulher: Revista Feminina (1916 - 1925). Tese (Doutorado em 

História). São Paulo: FFLCH-USP, 1991. 
6 MALUF, Marina & MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In: SEVCENKO, Nicolau. (Org.) 

História da Vida Privada no Brasil República: Da Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998. 
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perspectiva com a qual discordamos, como se verá ao longo deste texto. Mônica Schpun 

também se debruça sobre essa fonte, analisando a forma como a elite cafeeira dos anos 1920 

criou uma identidade ligada à estética, que se reflete principalmente sobre as mulheres. A autora 

defende que através desta estética e de valores próprios sobre o que seria considerado belo, esse 

grupo social passa a ocupar cada vez mais o espaço urbano naquele período e a Revista 

Feminina foi um dos veículos que propagavam esses ideais de beleza que eram vistos como 

mais apropriados e até superiores, pois estavam ligados às classes sociais dominantes7.   

Já no ano 2000, Maria Claudia Bonadio analisa como a moda era apresentada pela revista, 

em sua dissertação de mestrado em História, “Moda: costurando mulher e espaço público - 

estudo sobre a sociabilidade feminina na cidade de São Paulo, 1913-1929”8. Sua análise é 

realizada através da seção A Moda e dos anúncios do Mappin Stores, loja que vendia roupas 

(entre outros produtos) no centro de São Paulo. Bonadio argumenta que o consumo de uma 

moda que se inspirava nas tendências europeias e, por algum tempo, precisou se adaptar à oferta 

de matérias decorrente da Primeira Guerra Mundial, foi um elemento importante no processo 

de modernização do cotidiano das mulheres paulistanas no início do século XX. A autora 

defende também que esse consumo foi um fator importante na inserção dessas mulheres no 

espaço urbano que passava a se desenvolver.  

Gisele Gellacic, em “Bonecas da moda: Um estudo sobre o corpo através da moda e da 

beleza, Revista Feminina, 1915-1936”9, realizou uma análise sobre como os corpos femininos 

eram apresentados pela publicação, detendo-se sobre o conteúdo apresentado sobre moda, a 

beleza e os ideais higienistas. Gellacic, baseando-se na perspectiva de Michel Foucault, procura 

identificar a criação e reprodução de estereótipos femininos no período analisado. Assim, a 

autora analisa o que é a moda e a beleza naquele momento histórico e como isso se relaciona 

com um projeto de modernização da sociedade e de civilização da nação. A autora também se 

debruça sobre a questão das vozes masculinas que ecoam pela publicação, detendo-se nas 

questões relativas à presença de Cláudio de Souza, que buscamos aprofundar no capítulo 1 desta 

dissertação. 

                                                 

 

7 SCHPUN, Mônica R. Beleza em jogo: cultura física e comportamento em São Paulo nos anos 20. São Paulo: 

Boitempo Editorial & Editora Senac, 1999. 
8 BONADIO, Maria Claudia. Moda: costurando mulher e espaço público - estudo sobre a sociabilidade 

feminina na cidade de São Paulo, 1913-1929. Dissertação (Mestrado em História). Campinas: UNICAMP, 2000. 
9 GELLACIC, Gisele. Bonecas da moda: Um estudo sobre o corpo através da moda e da beleza, Revista 

Feminina, 1915-1936. Dissertação (Mestrado em História). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo- PUC SP, 2008. 
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Virgínia Maria Netto Mancilha, em sua dissertação “Vozes Femininas: um estudo sobre 

a Revista Feminina e a luta pelo direito ao voto, ao trabalho e à instrução”, analisa o conteúdo 

da revista, focada nessas esferas. Mancilha defende que a revista buscou criar a imagem de uma 

“nova mulher”, pautada principalmente na liberdade de consumo, dialogando diretamente com 

o trabalho de Bonadio. A autora apresenta uma detalhada análise de cada uma das sessões 

regulares presentes durante todos os anos da publicação da revista, que foi importante para que 

pudéssemos compreender a totalidade da revista antes da leitura completa dos exemplares. 

Neide Célia Ferreira Barros apresenta um estudo que trata especificamente dos escritos 

de Anna Rita Malheiros publicados pela Revista Feminina em sua comunicação “A visibilidade 

feminina através da fala de Anna Rita Malheiros na Primeira República Brasileira”10. A autora 

trabalha com a perspectiva de que a revista foi um espaço de visibilidade para as ideias 

feministas e de que Anna Rita Malheiros havia sido um importante elemento na construção 

desse lugar. Em outro artigo, intitulado “As propagandas da Revista Feminina (1914 – 1936) – 

A invenção do Mito da Beleza”11, escrito em conjunto com Ana Carolina Eiras Coelho Soares, 

busca-se analisar como a revista teve um papel importante em relação aos corpos femininos, 

criando padrões de beleza a serem seguidos pelas leitoras. As autoras fazem um paralelo com 

a obra de Naomi Wolf, “O Mito da Beleza”12, que defende que desde a Revolução Industrial as 

mulheres de classe média pautam os ideais de beleza da sociedade. 

Ana Carolina Soares também é a autora de “Receitas de felicidade e espectros da 

infelicidade: o código civil de 1916 e as lições de comportamento na Revista Feminina no início 

do século XX”13, sua tese de doutorado. Nesta, a autora realiza um estudo comparativo entre a 

Revista Feminina e o Código Civil de 1916, analisando como conceitos como “casamento”, 

“família”, “pátrio poder” e “condição legal feminina” aparecem em ambas as fontes.  O debate 

acerca das relações entre a experiência social feminina e o Código Civil de 1916 foi incorporado 

a esta pesquisa, em especial no capítulo 2.  

                                                 

 

10 BARROS, Neide Celia Ferreira. A visibilidade feminina através da fala de Anna Rita Malheiros na 

Primeira República Brasileira. Anais do XVI Encontro Regional de História da Anpuh-Rio: Saberes e Práticas. 

Rio de Janeiro: 2014. 
11 SOARES, A. C. E. C., & BARROS, N. C. (2014). As propagandas da Revista Feminina (1914-1936): a invenção 

do mito da beleza. Oficina Do Historiador, 7(1), 106-120. https://doi.org/10.15448/2178-3748.2014.1.14655 
12 WOLF, Naomi. O Mito da Beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1992. 
13 SOARES, Ana Carolina Eiras Coelho. Receitas de felicidade e espectros da infelicidade: o Código civil de 

1916 e as lições de comportamento na Revista Feminina no início do século XX. Tese (Doutorado em História), 

Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 
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Na área de Estudos Literários, a revista também foi utilizada como fonte de pesquisa. A 

tese de Juliana Bonilha Nunes analisa os numerosos textos literários que foram publicados. 

Discorrendo sobre a constante tensão entre tradição e modernidade presente na literatura da 

Revista Feminina, Nunes defende que esse movimento foi uma característica da produção 

literária daquele momento histórico, ligada ao Modernismo14.   

Ao longo de todo o processo de escrita deste trabalho, procuramos evidenciar o quanto o 

conteúdo publicado e o viés ideológico presente na revista analisada eram influenciados pelas 

questões inerentes à classe social das pessoas envolvidas nesse processo. Como defende a 

autora Dorothy Sue Cobble, as diferenças econômicas são um ponto fundamental na formação 

das definições sobre si e sobre o outro e, embora não seja o único elemento que divide as 

pessoas, é um dos mais potentes15. Tratando-se do tema abordado aqui, as questões de classe 

são de especial relevância, uma vez que estavam no cerne das questões estabelecidas. Se havia 

a possibilidade de existência de um debate acerca do trabalho feminino, se eram consideradas 

opiniões diferentes sobre o tema, se as leitoras da revista consideravam trabalhar ou não, era 

porque não havia uma necessidade financeira significativa que as forçasse a isso. Essa 

característica é uma das principais quando pensamos naquilo que definia o grupo formado pelas 

leitoras da Revista Feminina e as mulheres próximas a elas.  

Tradicionalmente, a historiografia referente ao mundo do trabalho e à história social da 

imprensa tem se focado em problemas de pesquisa que se referem à classe trabalhadora, seus 

conflitos e experiências. Assim, faremos algumas considerações referentes à escolha de se 

trabalhar com uma revista voltada às classes média e alta e com enfoque na experiência desses 

sujeitos. Embora os contornos do que era chamado de “classe média” pela revista variassem 

muito, tratamos aqui de mulheres com boas condições financeiras, vida confortável, acesso às 

revistas, contatos com pessoas politicamente importantes e que realizavam viagens ao exterior. 

Esse público-alvo, embora estivesse observando o mundo do trabalho a alguma distância, tinha 

também um papel ativo na sociedade, em questões que refletiam para além de sua própria classe 

social. Ao pensarmos nas mulheres, veremos que o contato com o movimento feminista que 

vinha se estabelecendo no exterior foi importante para que um grande número de brasileiras 

tivesse acesso a essas ideias. Embora já houvesse movimentos de mulheres no Brasil antes 

                                                 

 

14 NUNES, Juliana Cristina Bonilha. Revista Feminina (1915 - 1936) - Tensão entre tradição e modernidade. 

Tese (Doutorado em Literatura). Assis: UNESP, 2013. 
15 COBBLE, Dorothy Sue. The other women's movement: wordplace, justice and social rights in modern 

America. New Jersey: Princeton University Press, 2004. P. 2.  
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disso, essa expansão foi um elemento importante e precisa ser considerado. Ademais, a 

existência das classes sociais é interconectada e interdependente, como argumenta Perry 

Anderson:  

"Hoje, quando a 'história a partir de baixo' tornou-se senha reconhecida tanto em 

círculos marxistas como não marxistas e produziu já importantes benefícios para a 

nossa compreensão do passado, é apesar de tudo necessário relembrar um dos axiomas 

básicos do materialismo histórico: que a luta secular entre as classes resolve-se em 

última instância no nível político da sociedade - e não no nível econômico ou cultural. 

Em outras palavras, é a construção e a destruição dos Estados que sela as modificações 

básicas nas relações de produção, enquanto subsistirem as classes. Uma 'história a 

partir de cima' - do intricado mecanismo de dominação de classe - surge, portanto, 

como não menos essencial que uma 'história a partir de baixo': na verdade, sem aquela 

esta última torna-se, enfim, unilateral".16 

Desta forma, uma análise social que pretende compreender a relação entre classes sociais 

poderá buscar compreender quais eram os mecanismos de produção e reprodução de ideias, 

valores e comportamentos que existiam dentro de cada uma delas, para que exista uma 

compreensão mais ampla da sociedade. Portanto, optar por uma fonte de pesquisa referente às 

classes média e alta é também uma busca por compreender como essa dualidade se perpetua. 

Para além disso, consideramos que estamos tratando de sujeitos com uma posição social 

hesitante, pois, embora sua classe social fosse a dominante, seu gênero as colocava numa 

posição subordinada. Assim, o fato de serem mulheres exerce um peso importante na posição 

que essas pessoas ocupavam na sociedade, fazendo com que a experiência que viviam fosse 

radicalmente diferente daquela dos homens, o que também buscamos considerar ao longo de 

todo o texto.  

Simultaneamente, a experiência das mulheres brancas era radicalmente diferente das 

mulheres não-brancas. Por isso, um terceiro fator que permeia esta pesquisa é o conceito de 

raça e a forma como ele interferiu na vida dos sujeitos desta pesquisa. Embora isso não seja 

explicitado na revista analisada em nenhum momento, quando consideramos o período 

histórico e a classe social em questão, fica evidenciado que as leitoras da Revista Feminina 

eram, em sua maioria, brancas. A partir desse fato, buscamos analisar como esse fator operou 

na relação entre as mulheres e o mundo do trabalho e em que medida estava presente na 

principal fonte com a qual trabalhamos.  

O texto desta dissertação foi dividido em 3 capítulos. No primeiro, intitulado “A Revista 

Feminina e suas leitoras”, apresentamos a revista desde quando começou a ser publicada, quais 

                                                 

 

16 ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 11 
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eram as condições existentes para que ela pudesse circular e o que a levou a fazer sucesso e 

permanecer sendo publicada durante vinte anos. Analisamos quem foram os principais 

personagens por trás do projeto da revista, a família Souza Salles e como essas pessoas 

moldaram a publicação e influenciaram na escolha dos temas abordados, analisando aspectos 

essenciais para a compreensão da revista, conforme propõe a historiadora Maria Helena 

Capelato no trato com a imprensa17. Contemplamos também a questão do público-alvo, 

explicitando quem eram as mulheres que formavam esse grupo, como a revista chegava até elas 

e como interagiam.  

No segundo capítulo, “Trabalho feminino: entre conflitos e imposições”, apresentamos 

uma análise do conteúdo da revista, focando em especial nos temas que se relacionavam de 

alguma forma com o mundo do trabalho. A partir das ideias de “progresso” e “moderno”, 

discorremos sobre onde as mulheres se encaixavam nos novos padrões capitalistas de sociedade 

que vinham se firmando no período. Ainda analisamos o que se publicou sobre a educação 

formal, escolar, como uma forma de emancipação social e acesso ao mercado de trabalho. 

 Por fim, o terceiro capítulo é intitulado “Feminismo em diálogo” e tem como tema as 

relações entre o que vinha sido discutido a respeito do feminismo e o que se publicou na revista 

sobre esse tema. Tratamos primeiramente da tentativa de criação de uma narrativa que colocava 

Virgilina de Souza Salles – sua criadora – como uma expoente do feminismo brasileiro. Num 

segundo momento, examinamos a relação estabelecida entre a publicação e as mulheres 

trabalhadoras, que de fato estavam familiarizadas com o mundo do trabalho e como isso se 

refletia no conteúdo. Finalmente, analisamos as características do feminismo que eram 

exaltadas pela revista, demonstrando seu viés católico e tradicionalista. Ao final, encontra-se 

ainda um glossário de nomes importantes na história da Revista Feminina, mencionados ao 

longo deste texto. 

                                                 

 

17 CAPELATO, Maria Helena. A Imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador. In: Mariana 

Villaça, Maria Ligia Coelho Prado (Organizadoras). História das Américas: fontes e abordagens 

historiográficas. São Paulo. Humanitas, CAPES, 2015. 
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CAPÍTULO 1: A REVISTA FEMININA E SUAS LEITORAS  

Em 1914, mulheres brasileiras tiveram a notícia do lançamento de um folheto voltado ao 

público feminino, que trazia seu conteúdo distribuído em poucas páginas, intitulado A Luta 

Moderna18. No ano seguinte, o folheto aumentou: foi transformado numa revista com mais de 

50 páginas, impressão colorida na capa e um belo acabamento. Essa mudança marcou o início 

da Revista Feminina, que seria publicada regularmente todos os meses pelos próximos 22 anos. 

Embora o subtítulo de A Luta Moderna tenha permanecido por alguns meses, a revista em nada 

lembrava o folheto que havia lhe dado origem19. A publicação trazia os mais diversos temas 

voltados ao público feminino, desde bordados, moda e culinária – tipicamente presentes em 

publicações similares – até assuntos de grande relevância política e social, como o assassinato 

de mulheres, a luta pela conquista do voto, educação de qualidade para meninas e o trabalho 

feminino20.  

O uso da imprensa feminina como fonte para os estudos históricos se faz relevante por 

variados motivos. Primeiramente, através dessas publicações algumas mulheres começaram a 

ter um espaço próprio dentro dos meios de comunicação e da sociedade, onde podiam dar voz 

às suas ideias, constituindo um rico material para o acesso ao universo feminino das primeiras 

décadas do século XX. Para além disso, ainda que essas publicações trouxessem conteúdos 

bastante específicos, estavam inseridas no seu período histórico, refletindo padrões, 

acontecimentos, imposições e, assim, possibilitando uma rica análise sobre diversos aspectos 

sociais21. Com isso em mente, este primeiro capítulo abordará as origens da Revista Feminina, 

sua consolidação no mercado e traçará um perfil de suas leitoras.  

 

                                                 

 

18 Os exemplares de número 1 ao 6 tinham apenas o título de A Luta Moderna, com 4 páginas, segundo informações 

presentes na edição de novembro de 1916, n. 30, da Revista Feminina.  
19 Destacamos aqui o quanto esses títulos são diferentes entre si. O primeiro transmite uma ideia de um folheto 

ligado à mudança e à luta pelo que se acredita, ressaltando que se trata de uma publicação “moderna”, ou seja, 

ligada a valores sociais que serão abordados neste trabalho. Já o segundo e duradouro título “Revista Feminina” 

nada transparece do primeiro, tratando-se de um título bastante genérico. Títulos assim eram bastante comuns nos 

periódicos femininos do período, como foi o caso da revista “Femina”, que começou a ser publicada na França em 

1901, a “Woman’s Magazine” na Inglaterra em 1890 e mesmo o “Jornal das Moças” no Brasil em 1914. 
20 Os exemplares da Revista Feminina consultados estão arquivados na seção de periódicos da Biblioteca Nacional. 

Encontram-se parcialmente digitalizados pela Hemeroteca Nacional Digital do Brasil (anos 1917 a 1920) e na 

seção de periódicos paulistas da Biblioteca Digital da UNESP (anos 1915 a 1936, com exceção de alguns volumes). 

Encontram-se ainda microfilmados no Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) da UNICAMP (anos 1926 a 1936). 
21 BUITONI, Dulcília. Imprensa feminina. São Paulo: Ática, 1990. P. 24. 
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Considerando que a Revista Feminina se definia como um periódico que tinha como 

objetivo participar da luta pelos direitos e interesses femininos, mas que foi, simultaneamente, 

um projeto comercial preocupado com a vendas de exemplares e assinaturas, possuindo ainda 

uma forte orientação católica, torna-se necessário compreender como todos esses elementos 

coexistiram. Buscamos analisar de que maneira a publicação conciliava no seu conteúdo o 

apego à tradição cristã, os valores da burguesia e de uma classe média que vinha se 

consolidando e, ao mesmo tempo, as ideias de progresso, emancipação e trabalho femininos. 

Tudo isso estando presente de uma forma que a revista ainda fosse direcionada para as famílias 

e, consequentemente, vendável e lucrativa. 

 

1.1 – A REVISTA FEMININA NO SEU CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

A Revista Feminina foi a principal fonte utilizada para a realização desta pesquisa, que 

abrange o período entre os anos 1915 e 1930 – intervalo no qual a revista se estabelece, 

conquista um grande número de leitoras e torna-se uma presença sólida no mercado editorial. 

Enquanto trava-se do folheto A Luta Moderna, a publicação ocorria quinzenalmente mas, com 

a mudança para o formado de revista, passa a ter frequência mensal, característica que 

perduraria até o encerramento de suas atividades.  

A Revista Feminina foi idealizada e fundada por Virgilina de Souza Salles, com o apoio 

e incentivo de seu irmão, Cláudio de Souza22. Rapidamente a publicação conseguiu se 

consolidar no mercado: em 1916, já possuía 12.568 assinantes e sua tiragem mensal variava de 

15 a 20 mil exemplares23, e em novembro de 1917 anuncia-se o número de 14.468 assinantes24. 

Em julho de 1918 noticia-se que a edição do mês de junho, número 49, havia tido uma tiragem 

                                                 

 

22 É o que afirmou Avelina Salles (filha de Virgilina) em uma entrevista concedida, embora o nome de Cláudio 

de Souza nunca seja mencionado na própria revista como fundador ou idealizador. O objetivo por trás desse 

apagamento do nome de Cláudio foi criar a ideia de que a revista era produzida por mulheres, como se verá mais 

adiante. LIMA, Sandra Lucia Lopes. Espelho de mulher: Revista Feminina (1916 - 1925). Tese (Doutorado 

em História). São Paulo: FFLCH-USP, 1991. P. 230. 
23 Os dados sobre a Revista foram retirados de BESSE, Susan K. Modernizando a desigualdade: reestruturação 

da ideologia de gênero no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1999. P. 27 e MANCILHA, Virgínia M. N. Nas páginas 

da Revista Feminina: a imprensa como espaço de visibilidade e atuação feminina (1920 -1930). Anais do 

XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011. P. 4.  
24 Revista Feminina, dezembro de 1917, n. 43, p. 21. 



21 

de 25 mil exemplares25. A redação, localizada na Alameda Glete número 8726, contava com um 

alto volume de trabalho, evidenciando o sucesso da empreitada. Alguns anos depois, em 1925, 

anuncia-se que a revista seria vendida apenas através de assinaturas a partir do ano seguinte27. 

Filha de Antônia Barbosa de Souza e Cláudio Justiniano de Souza, Virgilina nasceu na 

cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Sua família fazia parte da elite paulistana, e seu avô, 

Claudio Joaquim Justiniano de Souza havia sido deputado imperial28. Sendo de uma família 

tradicional, Virgilina não encontrou dificuldades financeiras para dar início à sua empreitada. 

Sua condição familiar não apenas propiciou o capital necessário para a realização da revista, 

como ajudou a dar credibilidade ao periódico. Além disso, o nome de sua família facilitou a 

entrada da revista nos lares de muitas mulheres da elite brasileira e a criação de uma rede de 

contatos formada por leitoras, assinantes e entusiastas da revista29.  

Em uma entrevista concedida em 1989 por Avelina Salles, filha de Virgilina, ela comenta 

sobre sua mãe e o projeto da revista que: 

 "Mamãe teve muita dificuldade para empenhar-se nesse trabalho, porque havia 

naquela ocasião, em 1914, uma aversão à mulher trabalhando fora do lar. Dentro da 

própria família a censura era muito grande, porque pertencendo a uma família de 

quatrocentões não admitiam que ela fizesse isso. Mas mamãe foi adiante"30.  

Portanto, as questões envolvendo o julgamento da sociedade sobre o trabalho feminino 

perpassaram a própria existência da revista e a história de vida da mulher que foi sua 

idealizadora. Na mesma entrevista, Avelina menciona que houve reações negativas também em 

relação a ela própria, afirmando que “O trabalho fora do lar era muito mal visto. E tive que 

enfrentar reações para trabalhar na revista. Minha mãe também tivera. Moça tendo que ir ao 

escritório era muito mal vista.”31 Mesmo enfrentando críticas, elas trabalharam e deram vida à 

                                                 

 

25 Revista Feminina, junho de 1918, n. 49. 
26 Localizada no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, a redação funcionou nesse endereço até 1923. O edifício 

onde funcionava a redação da Revista Feminina no início da sua publicação foi demolido. Revista Feminina, maio 

de 1915, n. 12 e maio de 1923, n. 108. 
27 Revista Feminina, novembro de 1925, n. 138, p. 25. 
28 Entre os anos de 1844 e 1845, como se verifica nos arquivos do Acervo Histórico da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. https://app.al.sp.gov.br/acervohistorico/base-de-dados/imperio/comissoes/quinta-

legislatura-1844-1845-ano-1845/  (consulta em 09/07/2021) 
29 MANCILHA, Virgínia M. N. Nas páginas da Revista Feminina: a imprensa como espaço de visibilidade e 

atuação feminina (1920-1930). Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH - São Paulo, julho 

2011. P. 3. 
30 LIMA, Sandra Lucia Lopes. Espelho de mulher: Revista Feminina (1916 - 1925). Tese (Doutorado em 

História). São Paulo: FFLCH-USP, 1991. P. 230. 
31 Idem, p. 232. 
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revista, que teve sucesso enquanto foi publicada. As questões envolvendo o trabalho feminino 

e, em especial, o trabalho de mulheres de classe alta foram não apenas tratadas pela publicação, 

mas algo com o que as próprias idealizadoras da revista tiveram que lidar, sendo uma questão 

latente na vida das mulheres do período em que a revista foi publicada. Assim, o percurso de 

criação e estabelecimento da publicação é também uma evidencia dos conflitos inerentes ao 

trabalho das mulheres no período analisado. 

A Revista Feminina foi, sobretudo, uma iniciativa familiar. Além dos pais de Virgilina, 

seu irmão, Cláudio de Souza, foi uma figura central no bem-sucedido projeto da revista. Cláudio 

era médico formado, atuou como professor por um breve período, mas sua atuação como 

escritor foi o que o tornou conhecido, escrevendo livros de ficção e de relatos de viagem, peças 

de teatro, além de artigos para a imprensa. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, 

presidindo-a duas vezes, e fundador do P.E.N. Clube do Brasil32. Além dessas atuações, era 

proprietário da Empresa Feminina Brasileira, um amplo projeto que foi um dos pilares centrais 

no sucesso da Revista Feminina. Instituída em São Paulo, a empresa vendia e produzia uma 

série de produtos, que eram anunciados na revista e podiam ser comprados através da mesma, 

por correspondência. Entre esses produtos, destaca-se a Tintura Petalina, uma tintura para 

cabelos cuja formulação havia sido desenvolvida pelo próprio Cláudio de Souza e foi uma das 

primeiras a ser comercializada no Brasil33. A Empresa Feminina Brasileira também editava 

livros, que eram comercializados através da Revista Feminina – as leitoras podiam fazer os 

pedidos igualmente por correspondência. O conteúdo desses livros era bastante diverso, 

destacando-se os livros de receitas, os romances e os livros infantis, tanto de literatura quanto 

cartilhas de ensino.  

Sobre a vinculação entre a Revista Feminina e os outros diversos produtos da Empresa 

Feminina Brasileira, Dulcília Buitoni afirma que “Essa publicação foi o exemplo mais perfeito 

                                                 

 

32 Cláudio de Souza (1876-1954). Nascido em São Roque (SP), Cláudio Justiniano de Souza foi filho de Cláudio 

Justiniano de Souza e Antônia Barbosa de Souza. Colaborou nos jornais cariocas O Correio da Tarde e A Cidade 

do Rio. Em 1897, formou-se em medicina no Rio de Janeiro e volta para São Paulo, exercendo a profissão e sendo 

professor. Em 1898, publicou seu primeiro trabalho sobre medicina “Os Neuropatas e os degenerados”, 

simultaneamente contribuindo para jornais por meio de pseudônimos. Sua estreia no teatro foi em 1915, com “Eu 

arranjo tudo”. Em 1913 abandona a medicina e se dedica apenas à escrita. Escreveu inúmeras peças teatrais, artigos 

e textos científicos. Eleito para a Academia Brasileira de Letras, em 1924, ocupou a cadeira de número 29. Presidiu 

a ABL por duas vezes, em 1938 e 1946. (https://museuimperial.museus.gov.br/casa-de-claudio-de-souza/ - acesso 

em 09/07/2021). Hoje em dia, a casa de Cláudio de Souza faz parte do Museu Imperial, no Rio de Janeiro. Sobre 

o seu trabalho no PEN Clube, ver: GAIOTTO, Mateus Américo. O P.E.N. Clube do Brasil (1936-1954): a era 

Cláudio de Souza. Dissertação (Mestrado em História). Assis: UNESP, 2018. 
33 BUITONI, Dulcília Shroeder. Imprensa Feminina. São Paulo: Editora Ática, 1990. P. 42. 
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da vinculação imprensa / indústria nascente / publicidade, pois deve sua existência a uma bem-

montada sustentação comercial, hoje ingênua, mas muito eficaz na época”. Dessa forma, a 

Empresa Feminina Brasileira foi um dos elementos mais importantes na história de sucesso da 

revista, uma vez que dela provinha parte do capital necessário para a sua publicação. O 

movimento inverso também acontecia, o que fez com que a revista tenha sido um veículo 

poderoso na divulgação dos produtos fabricados pela empresa, fazendo com que esses dois 

empreendimentos dependessem estreitamente um do outro, o que era especialmente vantajoso 

se considerarmos que o público consumidor de revistas era constituído, em geral, pela classe 

média34.  

Além da veiculação de propagandas, assunto do qual trataremos mais adiante, a revista 

publicava um conteúdo que ajudava a perpetuar uma série de ideias sobre beleza e consumo, 

reforçando a ideia de que estes elementos estavam conectados, o que também era um incentivo 

para que as mulheres comprassem mais produtos de beleza – especialmente os produzidos pela 

empresa. A autora Virginia Mancilha, defende que o principal objetivo dos anúncios na Revista 

Feminina era a comercialização de uma nova imagem de mulher, fazendo um paralelo com a 

imagem da "melindrosa"35, mulher que se preocupava com a aparência, usava maquiagem mais 

forte e cabelos curtos, uma imagem diferente e que rompia com os padrões anteriormente vistos. 

Vemos então que a revista fazia parte de um amplo projeto comercial, que atuava em várias 

frentes e, devido a isto, funcionava também como um “catálogo” dos produtos vendidos. 

Portanto, é preciso considerar que havia uma série de interesses comerciais em relação a esta 

publicação, que influenciava o conteúdo publicado, incentivando a compra e utilização dos 

produtos de beleza e transmitindo às leitoras a ideia de que elas precisavam usar esses produtos 

vendidos pela Empresa Feminina Brasileira para se enquadrar nesse padrão feminino que a 

própria revista ajudava a criar. Dessa forma, o projeto da família Souza criava e perpetuava 

certos padrões de feminilidade, fosse através da venda de produtos voltados para esse fim e 

através de divulgação ou da apreciação dessas características ao longo do conteúdo publicado 

pela revista. 

Ainda sobre este aspecto, uma outra questão importante é considerarmos a Empresa 

Feminina Brasileira como propriedade de Cláudio de Souza, que teve um papel bastante ativo 

                                                 

 

34 FACCHINETTI, Cristiana e CARVALHO, Carolina. Loucas ou Modernas? Mulheres em revista (1920 - 1940). 

Cadernos Pagu (57), 2019. 
35 MANCILHA, Virgínia Maria Netto. Vozes Femininas: Um estudo sobre a Revista Feminina e a luta pelo 

direito ao voto, ao trabalho e à instrução. Dissertação (Mestrado em História). São Paulo: FFLCH-USP, 2012. 

P. 58. 
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na publicação, como veremos. Podemos então conjecturar que, sendo dono da empresa, Cláudio 

se preocupava com o retorno financeiro da revista e, portanto, se preocupava com a sua 

viabilidade de comercialização. Consequentemente, o conteúdo que ele produzia agia nesse 

sentido, já que impulsionando suas vendas, estimulava a venda de produtos produzidos por sua 

empresa, lucrando duplamente. Assim, enquanto Virgilina foi responsável pelo conteúdo da 

revista durante alguns anos, deixando claro o que seria publicado e qual era o público-alvo que 

buscava atingir, Cláudio possivelmente foi o responsável pelas táticas de comercialização e 

capitalização do projeto.  

No entanto, Virgilina de Souza Salles faleceu em maio de 1918, poucos anos após o início 

de seu projeto. Com sua morte, a direção da revista passa ao comando de seu marido, João 

Salles, e das duas filhas do casal, Avelina Salles e Marina Salles. É Avelina Salles, a filha mais 

velha, quem participa mais ativamente da produção, levando o legado de sua mãe adiante36. 

Observamos que após a morte de Virgilina, a publicação passa a trazer um conteúdo político 

mais explícito, trazendo maior número de textos sobre assuntos como feminismo nacional e 

internacional e a luta pelo direito ao voto. O motivo que levou a isso pode ter se originado tanto 

das mudanças na direção da revista, quanto do fato dela já estar mais estabelecida 

comercialmente, o que permitia certos avanços em relação ao conteúdo que podiam ser 

considerados polêmicos e por isso deixaram de ser publicados nos anos iniciais, quando ainda 

buscavam levar a publicação para dentro da casa das leitoras. 

Deve-se notar também a ativa participação de Cláudio de Souza nos textos publicados a 

partir desse período, que passa a escrever crônicas para a revista sob o pseudônimo de Anna 

Rita Malheiros, publicada durante todos os meses entre 1918 e 192237. Nelas, existem afiadas 

críticas sociais, análises sobre acontecimentos políticos, um forte posicionamento sobre o lugar 

da mulher na sociedade e uma postura que Cláudio, através de Malheiros, classifica como 

“feminista cristã”38, dando o tom da publicação. Através dos séculos, o uso de pseudônimos 

masculinos por mulheres foi uma prática frequente, devido ao preconceito que mulheres 

                                                 

 

36 FREIRE, Maria Matha de Luna. Mulheres, mães e médicos: discurso maternalista em revistas femininas 

(Rio de Janeiro e São Paulo, década de 1920). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde). Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 
37 A tese de Sonia de Amorim Mascaro foi o primeiro estudo a apresentar que Anna Rita era um pseudônimo de 

Cláudio. Obteve essa informação na entrevista concedida por Avelina Salles, que revela este segredo. MASCARO, 

Sonia de Amorim. Revista Feminina: imagens de mulher (1914 - 1930). Tese (Doutorado em Comunicação). 

São Paulo: ECA-USP, 1982. 
38 O feminismo cristão foi tratado em detalhe no capítulo 3 deste trabalho. 
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escritoras sofriam, facilitando a aceitação e a publicação de seus textos. Mas o uso de um 

pseudônimo feminino por um homem é algo incomum e diz muito sobre a pretensão da 

publicação de ser uma revista para mulheres e escrita por mulheres.  

Como as crônicas de Anna Rita Malheiros39 ocupavam geralmente as primeiras páginas, 

acreditamos que a presença de um autor homem logo no início, em uma página de destaque, 

poderia gerar desinteresse e desconfiança nas leitoras, um dos possíveis motivos que levaria à 

utilização desse pseudônimo. Embora o conteúdo apresentado se pretendesse feminista, seguia 

a tendência dos outros textos, sempre dentro dos costumes e incentivando o feminismo católico 

e a importância da família. Podemos pensar em duas hipóteses: a de um homem que, assim 

como tantos, queria se impor sobre as mulheres, ou a de um escritor que escrevia aquilo que 

julgava ser do gosto das leitoras e apropriado à sua leitura. Fato é que se tratava de um autor 

talentoso, que conseguiu se passar por uma mulher durante muitos anos, caindo no gosto das 

leitoras. Em uma entrevista concedida à historiadora Sandra Lima, Avelina Salles fala sobre os 

textos do tio: 

"[Sandra] Por que ele usava pseudônimo de mulher? 

[Avelina] Porque queria valorizar a mulher, era a mulher falando, de mulher para 

mulher, mas nunca ninguém soube, pois a mulher aceitaria mais outra mulher falando 

por ela, defendendo as suas causas... Você vê, eu disse para a Sônia [de Amorim 

Mascaro], e até não disse para você..."40  

Através de seus textos, Cláudio de Souza demonstrava ser um homem que tinha um olhar 

atento para o universo feminino, a realidade e as angústias das mulheres de sua época. Além 

dos anos em que escreveu como Anna Rita Malheiros sem nunca ter sido descoberto, temos o 

relato de uma palestra que o autor proferiu um 1917, discorrendo sobre a realidade feminina. 

Percebe-se inclusive que ele tinha uma predileção pelo tema, pois já havia sido planejado que 

sua palestra seria sobre “a Eva antiga e a atual”, segundo um artigo publicado em junho de 1917 

pela Gazeta de Notícias, que apresenta o evento: 

“No Trianon: Conferência do Dr. Cláudio de Souza 

Cláudio de Souza, nome que representa um dos mais brilhantes padrões de glória 

da moderna geração literária brasileira, realizou ontem, às 4 horas da tarde, a sua 

anunciada conferência, que tinha por tema ‘De Eva antiga a Eva moderna’. 

                                                 

 

39 Embora escritas por Cláudio de Souza, optamos por manter o uso do nome de Anna Rita Malheiros quando nos 

referirmos aos textos nos quais ele utilizou o pseudônimo. Desta forma, diferenciam-se os textos publicados sob 

assinatura do próprio Cláudio, que tinham propostas bem diferentes. O mesmo se faz ao mencionar outros autores 

que assinaram com pseudônimos - nesse caso, os nomes verdadeiros estão indicados em notas de rodapé, quando 

foi possível identificá-los.  

 40 LIMA, Sandra Lucia Lopes. Espelho de mulher: Revista Feminina (1916 - 1925). Tese (Doutorado em 

História). São Paulo: FFLCH-USP, 1991. P. 232. Entrevista realizada em 1989. 
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À hora marcada, a linda ‘boite’ da Avenida, que continua a ser o ponto de 

convergência de toda a nossa sociedade intelectual e elegante, apresentava um aspecto 

belíssimo pela sua concorrência, na qual, atraído pelo assunto da conferência, 

predominava o elemento feminino. E Cláudio de Souza discorreu, durante pouco mais 

de uma hora, com uma palavra fácil e numa palestra atraente, sobre a evolução da 

mulher através de todos os tempos, desde a sua simplicidade primitiva até aos 

caprichos da feminilidade moderna, fazendo ressaltar a sua bizarra compreensão da 

elegância, da graça e do amor. 

Ao terminar, foi Cláudio de Souza vivamente aplaudido e cumprimentado por 

avultado número de homens de letras, presentes à conferência. (...)”41 

Percebemos que o próprio autor do artigo, desconhecido, se espanta com o profundo 

conhecimento do autor sobre o assunto de que falava. Afirma-se também que sua audiência era 

composta preponderantemente por mulheres, que apreciavam sua palestra, demonstrando que 

o autor estava acertando no conteúdo sobre o qual se propunha falar. Antes de começar a 

escrever na Revista Feminina sob um pseudônimo feminino, Cláudio já falava sobre a vida das 

mulheres e era bem recepcionado por elas; poucos anos depois ele começa a escrever na revista, 

usando seu conhecimento sobre o universo feminino para se aproximar das leitoras e convencê-

las de que tratava-se de uma mulher, tarefa na qual foi bem-sucedido.  

Ao longo dos textos em que assina como Anna Rita Malheiros, o autor ora escreve sobre 

as mulheres com algum distanciamento, usando a expressão “as mulheres”, ora se inclui neste 

grupo, escrevendo “nós, mulheres”. Se incluir no grupo “mulheres”, usar um nome feminino, 

são várias as formas de Cláudio se colocar próximo às leitoras: Anna Rita Malheiros passa a 

escrever de um lugar diferente daquele que Cláudio escreveria. Ela estaria falando de igual para 

igual e como alguém que conhecia os pormenores da vida feminina, poderia conquistar a 

confiança, a cumplicidade e o gosto das leitoras. Segundo Michel Foucault, atribuir uma autoria 

a um texto é uma das maneiras que indica como este deve ser recebido, lido e interpretado42. 

Se o autor assinasse os textos com seu nome verdadeiro, o significado destes e o modo como 

era recebido pelas leitoras seria diferente. 

Por exemplo, o autor usa o pseudônimo de Anna Rita para dar conselhos como este:  

“Devemos ser honradas não pelo nosso marido, que muitas vezes não nos 

corresponde, mas por nós mesmas. Devemos respeitar os nossos corpos, como nossas 

almas. Adulterar é prostituir-se, é suicidar-se. Se não vale os homens a quem nos 

confiamos, vale a honra por si mesma, sem outro auxílio, porque nos veste com toda 

a sua nobreza, nos embalsama a vida e a torna imputrescível. E as que têm filhos, 

felicidade que Deus não me deu, leem ainda nesta segunda página de existência uma 

                                                 

 

41 Gazeta de Notícias, 30/06/1917. Grifo meu. 
42 FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos: estética, literatura e 

pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 
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nova virgindade, que devem guardar com todo o carinho com que souberam defender-

se donzelas.”43  

No início do trecho, quando Anna Rita afirma que as mulheres devem ser honradas, 

escreve “não pelo nosso marido”. Aqui, observamos primeiramente, que Anna Rita se coloca 

como uma mulher que tem um marido, aproximando-se das leitoras que, de acordo com as 

imposições sociais, tinham um marido ou acreditavam que deveriam ter. O segundo ponto a ser 

notado é a ênfase na definição pela negação, quando afirma que a honra não deve ser “pelo 

marido”, significando que havia na sociedade uma ideia de que a honra normalmente deveria 

vir através do marido, e não por elas próprias, à qual se opõe. A menção à falta de filhos é mais 

um elemento que ajuda a constituir a imagem de Anna Rita como uma mulher cristã (“felicidade 

que Deus não me deu”), cujo ideal de família e de vida envolve ter filhos. Evidentemente, um 

homem também poderia considerar que um filho fosse uma felicidade, mas esta era uma 

preocupação eminentemente feminina no período, não por ser um desejo intrínseco às mulheres, 

mas devido a imposições e construções sociais. Desta maneira, Anna Rita evoca para si algumas 

qualidades, como a de cristã e de mulher honrada, que considera um filho uma felicidade, as 

mesmas qualidades que se esperava das leitoras. 

Quanto aos conselhos dados, a partir do momento em que sabemos que se trata de um 

homem falando, passam a se parecer mais com prescrições. Porém, as leitoras não sabiam deste 

fato. Considerando que a revista consegue rapidamente expandir sua circulação e que esta dura 

muitos anos, é esperado que as leitoras confiassem naquilo que liam e que buscassem seguir os 

conselhos da revista, na medida em que eles convergiam com os seus ideais e valores. Se é 

necessário ser honrada pelo seu próprio bem, a frase “Adulterar é prostituir-se, é suicidar-se”, 

com uma escolha de palavras bastante agressiva e contrastante com o restante do texto, mostra 

quais seriam as implicações sociais de tal transgressão, reflexo dos costumes e da religião. 

Neide Barros argumenta que como as leitoras não sabiam que se tratava de um homem 

escrevendo, a imagem que têm de Anna Rita é como uma mulher corajosa, que penetra nesse 

mundo liderado pelos homens: o mundo das ideias44. Porém, elas estavam sendo enganadas, 

pois o que acontecia na realidade era a presença de mais um homem nesse espaço que já estava 

                                                 

 

43 Revista Feminina, n. 68, janeiro de 1920. Grifo meu. 
44 BARROS, Neide Celia Ferreira.  A visibilidade feminina através da fala de Anna Rita Malheiros na 

Primeira República Brasileira. Anais do XVI Encontro Regional de História da Anpuh-Rio: Saberes e Práticas. 

Rio de Janeiro: 2014. 
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sendo ocupado por eles e mais um homem buscando impor as suas ideias e concepções acerca 

de como as mulheres deveriam ser.  

A ida a uma festa da alta sociedade paulistana foi tema do texto da edição de março de 

1920. Afirma Anna Rita: 

“Quando estive, há tempos, em São Paulo, numa festa de alta elegância para a qual 

fui, gentilmente, convidada e na qual se apresentava a melhor gema da boa e velha 

nobreza paulista (...) assisti a um pequeno incidente, insignificante talvez, mas que a 

mim me vai servir de tema.”45  

Desta vez, há uma mudança no tom do texto, uma vez que se insere não apenas como 

uma mulher, mas em um grupo de mulheres específico, da alta sociedade paulistana. Anna Rita 

prossegue numa descrição de conversas ocorridas numa festa que supostamente aconteceu, 

mostrando conhecer hábitos e assuntos dessas pessoas, fazendo uma descrição detalhada. Cita 

inclusive nomes de famílias paulistanas – que, contudo, deveriam ser razoavelmente comuns, 

como “Andrada”, “Bueno” e “Paes Leme”. Todos esses elementos dão ainda mais credibilidade 

para a figura de Anna Rita Malheiros e para o projeto da Revista Feminina.  

Contudo, nesse caso o texto não foi tão bem recebido pelas leitoras. Na edição número 

74, de junho do mesmo ano, um artigo intitulado “A propósito de uma crônica de Anna Rita 

Malheiros”46 traz uma série de críticas ao texto anterior. Assinado por “Algumas descendentes 

dos Andradas e Paula Souza, de Paes Leme, de Amador Bueno e Senador Vergueiro”, o artigo 

afirma que o texto de Anna Rita tem um grande teor de fantasia – o que era verdade, como 

sabemos -, pois as descrições que havia feito eram grandemente inverossímeis. Nesse caso, a 

crítica se baseava mais no exagero dos estereótipos do que na inexistência da narradora. Esta 

foi a única vez que a Revista Feminina publicou um texto não lisonjeiro a Anna Rita. 

Considerando que a maioria dos textos opinativos que a revista publicava eram elogiosos, é 

muito relevante que este artigo tenha sido publicado, pois ainda que se tratasse de uma crítica, 

tornava a existência de Anna Rita ainda mais crível. Por isso mesmo, existe ainda a 

possibilidade de que esse texto também tenha sido escrito por Cláudio de Souza com o objetivo 

de evidenciar a existência de Anna Rita. 

Através dos textos de Anna Rita Malheiros, que criava laços de afinidade com as leitoras, 

e do trabalho da família Salles/Souza, a revista continuou fazendo sucesso apesar da ausência 

de Virgilina. Mesmo após a sua morte, Virgilina de Souza Salles é constantemente rememorada, 

                                                 

 

45 Revista Feminina, n. 70, março de 1920. 
46 Revista Feminina, n. 74, junho de 1920. 
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havendo inúmeras menções à fundadora da revista e aos seus ideais e projetos em relação às 

mulheres brasileiras. No número 49 da revista, de junho de 1918, é noticiada a morte de 

Virgilina de Souza Salles através de uma pequena nota, possivelmente devido ao curto período 

de tempo disponível entre o seu falecimento e a impressão da revista. No mês seguinte, 

apresenta-se um artigo de várias páginas, falando sobre seu falecimento, considerado “uma 

perda para o feminismo brasileiro”47. Meses depois, em setembro de 1918, a Gazeta de Notícias 

relata que a Associação de Imprensa havia inaugurado uma galeria de retratos e os dois 

primeiros seriam de Alcindo Guanabara48 e de Virgilina Salles, recentemente falecida e que era 

homenageada pela fundação da Revista Feminina49, como vemos na imagem que segue: 

                                                 

 

47 Revista Feminina, junho de 1918, n. 49 e julho de 1918, n. 50 p. 6. 
48 Alcindo Guanabara (1865 – 1918) foi jornalista e político, escreveu em vários jornais no Rio de Janeiro, foi um 

articulista em favor da abolição da escravatura e atuou na criação de um programa de propaganda socialista no 

jornal A Nação. https://www.academia.org.br/academicos/alcindo-guanabara/biografia (acesso em 19/08/2021) 
49 Gazeta de Notícias – 17/09/1918 

https://www.academia.org.br/academicos/alcindo-guanabara/biografia
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Figura 01 - Gazeta de Notícias – 17/09/1918.                                                                        

 

Em junho de 1920, na ocasião do aniversário de dois anos do falecimento de Virgilina, a 

revista publica novamente um artigo elogioso sobre ela, mencionando ainda que outros veículos 

de comunicação também lembraram a data50. No mesmo ano, o artigo “O voto às brasileiras” 

afirma que “Virgilina de Souza Salles, a primeira heroína e a primeira mártir do esforço 

feminino brasileiro, encontrou todas as dificuldades e todos os empeços [SIC] para lançar esta 

publicação que é, hoje, o cérebro pensante da mulher brasileira”51. Esta é a primeira vez que a 

ideia de Virgilina como “mártir” do feminismo aparece nas revistas, sendo retomada em vários 

outros artigos, sempre apelando para esta ideia de “pioneira” e vanguardista em relação ao 

feminismo brasileiro. No ano de 1921, o artigo “São Paulo e o Sufrágio Feminino” afirma que 

                                                 

 

50 Revista Feminina, junho de 1920, n. 73, p. 23. 
51 Revista Feminina, outubro de 1920, n. 77, P. 16. Grifo meu. 
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a Revista Feminina havia sido a primeira no Brasil a “levantar a voz” em prol do direito ao 

voto, e que Virgilina Salles era a precursora desse movimento52. Podemos encontrar também 

diversas menções a Virgilina nos textos enviados pelas leitoras, que parecem ter um forte elo 

de afetividade – e, possivelmente, identificação - com a fundadora da revista53. 

Em 1922, novamente sua figura é lembrada, no artigo “Natal e centenário”, onde se lê 

que Virgilina Salles era “Arauta da boa causa da mulher patrícia” e a Revista Feminina “o órgão 

destinado a zelar pela integridade do lar e a arma de combate contra as correntes anárquicas e 

subversivas, oriundas do estrangeiro, que ameaçam a constituição da família patrícia”54. Dessa 

vez, apresenta-se no mesmo texto a ideia de que Virgilina foi uma mulher que lutou pelas causas 

femininas, ainda que essas causas não sejam evidenciadas, e que a revista era um elemento útil 

às mulheres brasileiras, agindo contra os males que vinham do exterior. Nota-se que o fato de 

que certas coisas haviam chegado do exterior era um argumento usado tanto positiva quanto 

negativamente, dependendo dos interesses que a revista tinha acerca do assunto tratado.  

Na edição de número 100, em 1922, o texto da primeira página também evoca a figura de 

Virgilina de Souza Salles e o seu objetivo de divulgar um “feminismo correto” entre as suas 

leitoras. Afirma o texto:  

"O feminismo puro, cristão, apoiado nas nossas tradições, reclamando para a 

mulher os direitos que lhe competem, nivelando-a ao homem, exigindo uma igualdade 

necessária, sempre visando a felicidade coletiva e o progresso da pátria, procurando 

instruir a mulher afim de que ela, se compenetrando nos seus deveres, os pudessem 

cumprir com elevação de vistas e inteligência, foi o programa traçado por Virgilina 

de Souza Salles quando fundou esta revista, programa este que tem sido cumprido, 

sem o menor deslize".55   

Como vimos, a morte de Virgilina não foi um empecilho para o contínuo crescimento da 

revista, pois em junho do mesmo ano, como já mencionado, a tiragem da publicação chega a 

25 mil exemplares. O êxito foi comemorado pela redação como um marco e exposto na Praça 

Antônio Prado, no centro de São Paulo. Além da comemoração, a exposição possivelmente 

tinha como objetivo a divulgação da revista, pois contava com uma faixa onde lia-se “Revista 

Feminina – Edição de Junho – A revista de maior tiragem e maior circulação em todo o Brasil”, 

como é possível observar na foto a seguir: 

                                                 

 

52 Revista Feminina, julho de 1921, n. 86, p.5 
53 A questão de Virgilina Salles como um expoente do feminismo brasileiro foi tratada em detalhe no capítulo 3 

deste trabalho. 
54 Revista Feminina, dezembro de 1922, n. 103. 
55 Revista Feminina, setembro de 1922, n. 100.  
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Figura 02 - Revista Feminina, Julho de 1918, n. 50, p. 15. 

                                                    

Destaca-se na imagem a grande quantidade de exemplares, bem como os muitos homens 

ao redor. Não é possível saber quem são ou o que estariam fazendo ali, talvez estivessem apenas 

passando pelo local no momento em que a fotografia foi tirada e convidados a se juntar, ou 

talvez fossem figuras importantes da sociedade paulistana, ou os jornaleiros que as venderiam 

em suas bancas depois. Independentemente de sua identidade ou de seus interesses em relação 

à revista, nos interessa a escolha da publicação de uma fotografia que comemorava o sucesso 

de uma revista que deveria ser feita por mulheres e para mulheres, mas que tem apenas homens 

retratados, e não as leitoras ou as supostas autoras dos textos publicados. 

A partir de agosto de 1918, a primeira página da revista passa a ter o seguinte cabeçalho: 

“Fundada por Virgilina de Souza Salles / Secretária: Avelina de Souza Salles”. Sabemos que o 
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diretor era João Salles, pai de Avelina, ainda que seu nome apareça raramente nas revistas56. 

Em 1927, publica-se uma rápida referência a João Salles enquanto diretor, num texto que tratava 

de Marina Salles – irmã de Avelina, que não possuía tantas ligações com a revista57. É 

interessante que o nome evidenciado pela publicação fosse o de Avelina, que era muito jovem 

e apenas atuava como secretária, e não o de João que era o diretor, nem o de Cláudio de Souza, 

que gerenciava a Empresa Feminina Brasileira, da qual a revista fazia parte. Claramente, 

tratava-se de uma tentativa de fazer com que parecesse que a revista era feita por mulheres, para 

mulheres. Apesar de sabermos hoje que isso não era o que acontecia, as leitoras não tinham 

como saber, e provavelmente acreditavam que havia uma maioria de mulheres trabalhando por 

trás da revista, uma vez que as informações apresentadas na revista as guiava nessa direção. 

Assim, gerava-se identificação entre a publicação e as leitoras, o que faz com que as 

prescrições apresentadas em relação à vida feminina pudessem ser lidas como um conselho ou 

até mesmo algo que uma amiga poderia estar falando. É possível refletir sobre essa questão 

relacionada aos objetivos da revista, que afirmava ser uma leitura saudável e de qualidade para 

mulheres e justificava essas qualidades ao mencionar que havia sido criada por Virgilina Salles, 

filha de uma família respeitada e, posteriormente, pelo trabalho de sua filha Avelina. Entretanto, 

não eram apenas as mulheres da família que estavam ligadas à revista, mas também os homens 

que, como vimos, atuavam ativamente na publicação. Dessa forma, o conteúdo que parecia ser 

um conselho amigável poderia, na realidade, se constituir de imposições vindas dos homens, 

como já acontecia largamente na sociedade. 

Em outubro de 1918, acontece o I Congresso Brasileiro de Jornalistas, que contou com a 

presença de representantes da imprensa feminina no Brasil. Segundo um artigo publicado na 

Revista Feminina, a publicação havia sido aplaudida em pé e várias homenagens foram 

prestadas a Virgilina, que havia falecido naquele mesmo ano. O artigo também menciona os 

ideais conservadores da revista, como ela era honrada por isso, tornando-se uma leitura 

essencial para as mulheres58. A publicação apresentava seus objetivos a cada edição, como levar 

cultura de qualidade às mulheres e moças brasileiras, bem como literatura (para mulheres e 

crianças) e informações úteis no cotidiano feminino. Em janeiro de 1915, a revista já afirmava: 

                                                 

 

56 LIMA, Sandra Lucia Lopes. Espelho de mulher: Revista Feminina (1916 - 1925). Tese (Doutorado em 

História). São Paulo: FFLCH-USP, 1991. 
57 Revista Feminina, Abril de 1927, n. 155 -  p. 34. “Marina Salles é filha do nosso diretor”, uma das poucas vezes 

em que se menciona que a direção é exercida por um homem. 
58 Revista Feminina, outubro de 1918, n. 53, p. 5. 
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“A Luta Moderna é a mais bem-feita revista especialmente dedicada às senhoras, ocupando-se 

de artes e letras, modas, poesias, contos, informações, conhecimentos úteis, etc”59.  Pelo tom 

dessas mensagens publicadas, percebe-se que era exatamente o que uma parcela das leitoras 

buscava encontrar, além da evidente escolha pela publicação de comentários positivos que eram 

recebidos, já que é altamente improvável que não houvesse nenhuma crítica sendo feita. 

Embora houvesse muitas publicações para o público feminino no Brasil desde o século 

XIX, a Revista Feminina afirmava se espelhar nas publicações estrangeiras do gênero60. É 

significativo o número de artigos traduzidos de revistas francesas e estadunidenses, assim como 

a publicação de textos oriundos de revistas portuguesas. Em agosto de 1915, afirma-se que: 

“Apesar de ser uma revista exclusivamente dirigida por senhoras, estamos fazendo 

um trabalho que a muitos homens honraria pela assiduidade e pertinência de esforço 

que temos empregado para chegar ao nosso fim – que é a manutenção de um grande 

magazine feminino brasileiro, igual aos europeus ou aos norte-americanos”61. 

No trecho, fica evidente quais eram os exemplos que a revista seguia. Nele, podemos 

ainda observar que se afirmava que a revista era dirigida exclusivamente por senhoras, o que já 

sabemos não ser verdade, mas que foi um ponto central na divulgação do periódico. Destacamos 

ainda a afirmação de que o trabalho da revista, “apesar de feito por mulheres, honraria aos 

homens”, no sentido de que se acreditava que os trabalhos realizados pelas mulheres eram 

costumeiramente inferiores aos dos homens. Uma vez que o trabalho masculino era considerado 

superior, novamente chama a atenção o fato de que o nome de João e Cláudio não aparecessem 

na revista, pois isso reflete a importância dada para a ideia de que a revista era totalmente 

produzida por mulheres. Ainda que o nome deles pudesse trazer mais prestígio para a 

publicação, especialmente o nome de Cláudio, que era um literato conhecido, optou-se pelo 

conceito de uma revista feita por mulheres.  

Na sequência ao trecho citado, publicou-se uma carta enviada por uma leitora cuja 

identidade é desconhecida, onde se lê que: “A Revista Feminina é dedicada aos interesses da 

mulher e é sob todos os pontos uma publicação muito útil, trazendo sempre além de variada 

                                                 

 

59 Revista Feminina, janeiro de 1915, n. 8 p. 2. 
60 O primeiro periódico feminino de que se tem notícia é o Lady’s Mercury, publicado na Inglaterra em 1693. No 

Brasil, o pioneirismo foi de O Espelho Diamantino, publicado pela primeira vez em 1827. FREIRE, Maria Matha 

de Luna. Mulheres, mães e médicos: discurso maternalista em revistas femininas (Rio de Janeiro e São Paulo, 

década de 1920). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde). Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2006. 
61 Revista Feminina, agosto de 1915, n. 15 p. 6 – grifo meu. Pouco tempo depois, da edição de fevereiro de 1916, 

n. 21, p. 5, a crônica “Fevereiro” assinada por Anna Rita Malheiros apela para que as leitoras continuem assinando 

a publicação, para que o Brasil pudesse ter uma revista que fosse tão boa quanto as estrangeiras. 
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parte literária, notas sobre a moda, regras de boa educação, regras de bem viver, receitas, 

conselhos, etc”62. A leitora faz um bom resumo daquilo que era tratado pela revista, sem 

mencionar nada sobre as questões políticas e sociais apresentadas, pois até aquele momento 

elas eram poucas. Mesmo depois que um conteúdo político já podia ser encontrado com maior 

frequência na revista, a própria redação da publicação afirma que não falavam de política, como 

vemos no artigo “A sucessão presidencial”, de 1929, onde se lê: 

 “A Revista Feminina, dentro do programa que lhe foi traçado por sua fundadora, 

não se ocupa de política. Não se ocupar de política não significa, entretanto, que se 

descuide da vida nacional. Porque uma coisa é a competição de interesses individuais, 

ou de partidos, ou de facções – como o que há entre nós, na falta de programas 

organizados – e outra, absolutamente outra, é a causa sagrada dos interesses vitais da 

nacionalidade”.63  

Desta forma, a revista transmitia ter um sentimento de orgulho por “não falar de política”, 

ao passo em que, na realidade, a política era um assunto sobre o qual tratava-se com frequência. 

Ainda que se buscasse essa neutralidade política, publicar artigos sobre a condição feminina na 

sociedade, sobre a sucessão presidencial, sobre a formulação e implementação de leis, tudo isso 

era parte da vida política daquela sociedade. Uma isenção política completa, como a revista 

dizia ter, era impossível de ser praticada por uma publicação que pretendia agir ativamente na 

vida das leitoras, através de conselhos, notícias, informação e entretenimento. Contudo, nos 

interessa também essa aspiração pela neutralidade face aos assuntos mais polêmicos, como seria 

o caso da política, pois essa característica orientou em grande medida a postura que a revista 

pretendia ter, de uma publicação sadia e que não se envolvia em polêmicas ou em quaisquer 

assuntos que não fossem adequados para suas leitoras. 

Assim como no caso das revistas francesas, que lhe serviam de inspiração, a Revista 

Feminina buscou influenciar e moldar uma imagem da mulher moderna, prescrevendo 

comportamentos de acordo com a tradição, mas também apresentando algumas ideias 

diferentes, como as questões acerca do trabalho, do voto, da posição das mulheres na política, 

dos lugares ocupados pelas mulheres na sociedade e no lar. Esse modelo de mulher que a revista 

buscava propor era composto de “uma variedade de novas contradições”, que permeavam todo 

o conteúdo apresentado na publicação64. Maria Martha Freire afirma que a Revista Feminina, 

                                                 

 

62 Revista Feminina, agosto de 1915, n. 15 p. 6. 
63 Revista Feminina, outubro de 1929, n. 185, p. 50.  
64 Rachel Mersch afirma sobre as revistas francesas que ”a ideia de mulher moderna que elas apresentavam eram 

uma variedade de novas contradições, ao passo em que abraçava um recém-fundado senso de igualdade sem 

abandonar completamente os papéis tradicionais de gênero”. (“Was a bundle of decidedly new contradictions, as 
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assim como outras do mesmo período, tinha como um dos seus objetivos “ensinar a mulher a 

ser mulher”, enfatizando o forte caráter doutrinador da publicação65. 

Lazer e luxo são conceitos que adquirem muito significado no período da Primeira 

República, especialmente durante a década de 1920, no caso de São Paulo. Nicolau Sevcenko 

afirma que durante esse período, valores morais/internos são substituídos por valores 

materiais/externos, devido a uma maior inserção do Brasil em costumes capitalistas trazidos do 

exterior, uma vez que chega a algumas regiões do Brasil um maior número de influências 

culturais estadunidenses e da Belle Époque europeia. Com a mudança no ritmo de vida gerada 

por esses novos costumes, a relação que os indivíduos têm com o tempo se altera, gerando 

também uma modificação da relação entre as pessoas e os hábitos de leitura, de maneira que os 

livros passam para o segundo plano e as revistas e jornais assumem o papel principal66.  

Essa substituição de valores e maior participação do Brasil no universo capitalista foram 

apenas alguns aspectos das numerosas e significativa mudanças que o país vinha sofrendo. A 

Primeira República foi o período da mudança por excelência, em especial a década de 1920, 

durante a qual essas mudanças transformações ocorreram mais intensamente, transformando de 

maneira radical a vida nas metrópoles brasileiras. Devido a isso, constata-se uma mudança no 

que dizia respeito à vida cotidiana, com uma notável aceleração na maneira como o dia-a-dia 

transcorria e como o impacto dessas mudanças era sentido na vida da população como um todo, 

de maneira nunca antes experimentada.67 

Se o Brasil todo foi afetado pelos impactos do capitalismo e do advento da república, São 

Paulo – cidade na qual a Revista Feminina foi idealizada e publicada - sofreu boa parte desse 

impacto durante os anos 1920, conhecidos como “os anos loucos". Em 1919, São Paulo sai de 

um período de muitos problemas, alguns dos principais sendo os reflexos da I Guerra Mundial 

                                                 

 

she embraces a newfound sense of equality without completely abandoning tradicional gender roles"). MESCH, 

Rachel. Having it all in the Belle Époque: how French women's magazines invented the modern woman. 

California: Standford University Press, 2013. P.4 
65 FREIRE, Maria Matha de Luna. Mulheres, mães e médicos: discurso maternalista em revistas femininas 

(Rio de Janeiro e São Paulo, década de 1920). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde). Rio de 

Janeiro, FIOCRUZ, 2006. 
66 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P. 95. 
67 PRIORE, Mary del. História do Amor no Brasil. São Paulo, editora Contexto, 2012. P. 232. Ainda sobre essas 

mudanças, a autora menciona elementos que as propiciaram: “A energia, o petróleo, os altos fornos, o 

desenvolvimento da indústria química e metalurgia, e também da bacteriologia e bioquímica, os impactos de novas 

medidas de higiene e profilaxia, isso e muito mais influenciou definitivamente o cotidiano, bem como controle de 

doenças, da natalidade e prolongamento da vida”. 
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e da gripe espanhola, para entrar num período de avanço e prosperidade. Nessa década, a 

urbanização da cidade avança, com influência das mudanças trazidas pela guerra. Os cidadãos 

passam a conviver com a tecnologia, que se tornava cada vez mais presente na vida do cidadão 

médio, com veículos e eletrodomésticos por exemplo, e a vida parece ficar mais acelerada. Com 

a mudança no ritmo do cotidiano, cria-se um espaço mais propenso a novas ideias, que tinham 

a imprensa como um dos modos de serem difundidas68. As mulheres também sofrem essas 

mudanças nas suas vidas particulares e usam a imprensa como forma de divulgação de ideias, 

valores e produções literárias.  

Se a imprensa feminina continuou progredindo nesse momento foi porque o número de 

leitoras interessadas no conteúdo era grande. Mas era preciso chegar até elas e, quanto à sua 

divulgação, a direção da Revista Feminina adotou várias práticas em conjunto. No início, 

consistiu na seleção de mulheres – possivelmente, conhecidas da família Salles - que poderiam 

se interessar pelo conteúdo apresentado e no envio de exemplares gratuitos às mesmas. Em 

agosto de 1915, por exemplo, o artigo “A difusão da nossa Revista Feminina” afirma que a 

tiragem era de 15.000 exemplares por mês, mas só havia 2.000 assinantes e cerca de 4.000 

exemplares vendidos avulsos, o restante havia sido enviado gratuitamente69. Assim, mais da 

metade dos exemplares da revista tinha como objetivo a sua divulgação, num primeiro 

momento. 

Segundo Mancilha, o envio gratuito de exemplares da revista fez parte de um acordo 

comercial entre Virgilina e Cláudio. A autora afirma que:  

“De fato, Cláudio de Souza teria patrocinado a iniciativa da irmã de reunir mais 

de 60.000 endereços organizados por todo território brasileiro e ter enviado, 

gratuitamente, mais de 30.000 exemplares, procurando angariar assinaturas a fim de 

promover a circulação da revista. Tal empreitada foi financiada por meio de um 

acordo publicitário, no qual a Revista Feminina ficaria responsável de divulgar as 

tinturas de cabelo Petalina e o creme facial Dermina, de sua propriedade, uma vez 

que, além de literato, Cláudio também exercia a profissão de médico e 

farmacêutico.”70 

 

                                                 

 

68 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático na metrópole – São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 

20. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. 
69 Revista Feminina, agosto de 1915, n. 15 p. 6. 
70 MANCILHA, Virgínia Maria Netto. Vozes Femininas: Um estudo sobre a Revista Feminina e a luta pelo 

direito ao voto, ao trabalho e à instrução. Dissertação (Mestrado em História). São Paulo: FFLCH-USP, 2012. 

P. 27. 
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Num segundo momento, foram escolhidas “embaixatrizes” da revista em cada estado do 

Brasil. Essas embaixatrizes eram sempre mulheres da elite, que tinham como objetivo auxiliar 

na divulgação da revista, principalmente conseguindo novas assinantes. Podemos observar na 

publicação a presença de embaixatrizes até mesmo de outros países, como Espanha, Argentina 

e Uruguai. Em 1920, por exemplo, a espanhola Conceição Hernandez da Roca escreve para a 

revista, afirmando que “senhoras intelectuais de outros países” já estavam interessadas no 

conteúdo da Revista Feminina na Europa71. As embaixatrizes foram um recurso utilizado pela 

revista não apenas no início de suas atividades, mas durante toda a sua existência, como pôde 

ser observado através da leitura sistemática dos exemplares. Como forma de reconhecimento 

pelo trabalho prestado à Revista Feminina, essas mulheres recebiam a divulgação do seu nome, 

fotografia e uma breve nova biográfica publicada.  

Além disso, o sorteio de valores em dinheiro e o envio de brindes também foi uma 

estratégia utilizada no início da publicação da revista. Apesar de noticiar que haveriam sorteios 

em dinheiro, a revista não chega a publicar quem foi o ganhador. Só podemos conjecturar sobre 

o motivo: talvez os editores tenham preferido proteger a identidade do ganhador, entrando em 

contato apenas com ele; ou talvez esses sorteios não tenham sido realizados. Os sorteios foram 

anunciados durante vários anos, inclusive em outros veículos da imprensa, como foi o caso 

desta propaganda publicada no Jornal do Brasil em 1922: 

 

                                                 

 

71 Revista Feminina, dezembro de 1920, n. 79, P. 109 
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Figura 03 - Jornal do Brasil, 21/10/1923.         

                                                                        

Trata-se de uma propaganda grande, que preenchia cerca de um quarto da página do 

jornal, na qual mencionava-se uma série de vantagens relacionadas à assinatura da Revista 

Feminina. Algumas dessas vantagens eram descontos em compras por remessas em 

determinadas lojas de São Paulo, descontos na aquisição dos livros editados pela Empresa 

Feminina Brasileira e o direito de participarem das exposições de trabalhos feitos à mão pelas 

leitora, como costuras e bordados72. 

Outra forma de gerar receita para a revista foi através da venda de clichês usados, que 

poderiam ser adquiridos na própria sede da redação a partir de 192673. Todos esses elementos 

mostram que havia uma complexa e eficiente estratégia comercial envolvida na publicação da 

revista. A prática de apelar para que as assinantes ajudassem na divulgação da revista perdurou 

durante anos, e frequentemente a revista publicava pedidos para que as leitoras ajudassem na 

conquista de novas assinaturas, para colaborar no seu crescimento. Havia até um incentivo 

financeiro para que as assinantes angariassem novas assinaturas: a cada dez assinaturas que 

uma leitora conseguisse, a sua seria gratuita. Um desses pedidos ocorre em outubro de 1916, 

com um expressivo texto que, além da questão das assinaturas, mencionava o desejo de que a 

publicação continuasse crescendo para que ficasse igual às revistas americanas e inglesas, que 

                                                 

 

72 Jornal do Brasil, 21/10/1923 
73 Revista Feminina, maio de 1926, n. 144. 
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serviam de inspiração e também como um objetivo a ser alcançado. Além disso, coloca-se como 

“um meio de intercâmbio cultural”, uma forma interessante de se referir a ela, pois além de ser 

a emissora das informações, coloca as leitoras numa posição ativa também, sugerindo que 

houvesse essa troca entre as leitoras e a revista, e entre as próprias leitoras. Seguia este mesmo 

conceito a publicação da correspondência recebida, que utilizava as cartas elogiosas das leitoras 

como meio de auto divulgação74. Portanto, vemos que foram utilizadas várias técnicas de 

difusão, fazendo com que a revista se tornasse conhecida por mulheres de todo o Brasil, o que 

certamente colaborou para a sua duradoura existência. 

Nota-se também a presença de pequenas colunas anunciando a publicação da Revista 

Feminina em jornais de circulação muito mais ampla, como foi o caso da Gazeta de Notícias75 

e do Jornal do Brasil76. No primeiro ano de circulação, a revista já havia sido divulgada na 

Gazeta de Notícias através da seguinte nota: 

“Publicações recebidas: 

Recebemos o 19º número da ‘Revista Feminina’, de S. Paulo. 

É uma revista bem-feita, como as melhores que possuímos. Traz colaboração 

escolhida, um conto de Coelho Netto, curiosidades, modas e mais assuntos 

interessantes para senhoras.”77 

Pequenos textos sobre a publicação de um novo volume continuaram sendo publicados 

na Gazeta de Notícias diversas vezes até o ano de 1927. O Jornal do Brasil publicava notas 

similares, como a que se segue: 

“REVISTA FEMININA – Temos recebido regularmente esse excelente magazine 

que se publica em S. Paulo e tem larga circulação em todo o Brasil. Fundada pela Sra. 

D. Virgilina de Souza Salles, a ‘Revista Feminina’ conta dez anos de existência útil 

às letras e ao desenvolvimento da cultura feminina. O número que temos em mãos se 

recomenda pelo texto interessante e pela sua fartura material.”78 

                                                 

 

74 Quanto às cartas das leitoras publicadas na revista, é interessante a menção que Gisele Gellacic faz à ausência 

de “cartas de amor”, ou seja, cartas de mulheres se declarando sobre amores correspondidos ou não, em busca de 

conselhos. Essa prática foi muito comum nas publicações femininas, mas é completamente inexistente na Revista 

Feminina, ainda que o amor e o matrimônio fossem assuntos recorrentes na publicação. GELLACIC, Gisele. 

Bonecas da moda: Um estudo sobre o corpo através da moda e da beleza, Revista Feminina, 1915-1936. 

Dissertação (Mestrado em História). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC SP, 2008. 
75 A Gazeta de Notícias foi um jornal diário publicado no Rio de Janeiro que circulou entre os anos de 1975 e 

1942. http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/gazeta-de-noticias (acesso em 12/08/2021) 
76 O Jornal do Brasil é um jornal diário publicado no Rio de Janeiro, criado em 1891 e em circulação até hoje. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/jornal-do-brasil (acesso em 12/08/2021) 
77 Gazeta de Notícias – 09/12/1915 
78 Jornal do Brasil - 11/03/1923 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/gazeta-de-noticias
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/jornal-do-brasil
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Neste trecho publicado no jornal em 1923, vemos que a revista não era apenas 

mencionada, mas recomendada pela sua qualidade, reconhecida após quase dez anos de 

publicação. É citado o fato de que a revista havia sido fundada por Virgilina Salles, que naquele 

momento já havia falecido, mas cujo nome ainda ressoava na sociedade, ao menos o suficiente 

para ainda ser mencionado 5 anos depois de sua morte. Ademais, trata-se da revista como uma 

publicação útil tanto para as letras quanto às mulheres, devido à qualidade dos textos literários 

publicados, uma questão importante porque um dos objetivos da revista era levar literatura de 

qualidade para as brasileiras. Vemos, portanto, que o jornal não trata da revista como uma 

publicação que buscava entreter mulheres, ou que servia como um “passatempo”, mas frisava 

sua qualidade e utilidade concretas. 

A própria revista também publicou diversos artigos em que sua qualidade era reiterada. 

Durante todos os anos da existência da revista foram publicadas opiniões positivas das leitoras, 

o que também consideramos ser parte de seu projeto de divulgação e autopromoção. Nos anos 

iniciais, isto era feito com maior frequência, possivelmente buscando aumentar o número de 

leitoras usando a aprovação de outras mulheres, figuras públicas e até mesmo autoridades 

religiosas. É o caso do cabeçalho que a primeira página da revista apresenta a partir de 1919, 

onde lemos “Sua Eminência, o Cardeal Alcoverde79, afirma que a Revista Feminina é redigida 

com elevação de sentimentos e largueza de vistas”. Sempre muito eloquentes, supostamente os 

textos eram enviados pelas leitoras espontaneamente e tratavam da revista como uma novidade 

importante em suas vidas. Nesse sentido, D. Lazara da Conceição Bernardes80 escreve para a 

redação, que publica seu texto dizendo que “Uma estrela luminosa surgiu no céu azul do nosso 

amado Brasil – a Revista Feminina de São Paulo – que veio preencher uma lacuna bastante 

sensível na imprensa brasileira”81. 

No ano de 1926, comemorando os 14 anos de existência da revista, reitera-se a qualidade 

da publicação, inclusive em comparação com publicações internacionais. Novamente, a figura 

de Virgilina Salles é retomada como pioneira desse projeto, discorrendo-se sobre a sua missão 

enquanto criadora da revista. Afirma-se que a publicação havia alcançado o posto de “maior 

expoente do jornalismo brasileiro”, opinião que, embora contradissesse os fatos, funcionava 

                                                 

 

79 Joaquim Alcoverde de Albuquerque Cavalcanti, foi um padre brasileiro, o primeiro a receber o título de Cardeal 

na América Latina. Viveu entre 1850 e 1930. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/barcoverd.html (Acesso 

em 10/07/2021) 
80 Não foram encontradas informações a respeito da autora. 
81 Revista Feminina, março de 1915, n. 10, p. 11. 
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também como uma forma de propaganda. Argumenta-se ainda que, embora pudessem existir 

publicações em outros países que tivessem melhor acabamento gráfico, a Revista Feminina era 

a publicação com maior riqueza de conteúdo e “plena de ensinamentos úteis e preciosos”82.  

As propagandas também estavam consideravelmente presentes na revista. Apesar de fazer 

parte da Empresa Feminina Brasileira, a revista não publicava apenas anúncios de seus 

produtos, contando com uma ampla gama de anunciantes. Sobre a presença dos anunciantes nas 

revistas, Ilka Cohen afirma que: 

"A presença da propaganda em jornais e revistas abria novas perspectivas para 

ambos os lados: para a imprensa, como suporte econômico; para a indústria como 

veículo de ampliação do número de consumidores. Efeito de mão dupla que ampliou 

o papel transformador da imprensa numa sociedade que se constituía em novo 

patamar, com o advento da República e do novo século.83"   

Dessa forma, os anunciantes também eram uma importante fonte de recursos para a 

revista. Acerca disso, é possível refletir sobre os interesses mercadológicos desses anunciantes 

e a forma como estes influenciavam a escolha do conteúdo publicado. Uma vez que as empresas 

quisessem vender seus produtos para as pessoas com mais alto poder aquisitivo, precisavam 

veicular seus anúncios em meios que fossem lidos por esse segmento da população. Assim, ao 

se afirmar como uma revista para as altas classes, para as mulheres burguesas, a Revista 

Feminina atraía também os anunciantes, que a viam como uma possibilidade de contato com 

essas pessoas. As numerosas propagandas ocupavam um espaço considerável, geralmente a 

primeira página após a capa e as dez últimas páginas de cada edição, além de algumas páginas, 

completas ou não, no meio de cada edição. O seu conteúdo era bem diverso, em geral produtos 

e serviços voltados às mulheres, às crianças ou ao lar. Constatamos a presença de numerosas 

propagandas de remédios e tônicos voltados à saúde das mulheres e crianças. As lojas de roupas 

e tecidos também apareciam com frequência, anunciando as novidades da moda e os tecidos 

recém-chegados da Europa, apesar das notáveis diferenças de clima.  

Em relação às propagandas veiculadas pela revista, existem dois pontos que merecem 

especial atenção. Primeiramente, o fato de que muitas das propagandas recebiam um 

acabamento técnico muito elaborado, com imagens coloridas – que não eram muito frequentes 

na publicação, com exceção da capa -, trabalho gráfico que chamava a atenção do leitor e 

representava um apelo estético forte, diferente do conteúdo da revista que era bastante simples. 

                                                 

 

82 Revista Feminina, dezembro de 1926, n. 151, p. 39.  
83 COHEN, Ilka Stern. Diversificação e segmentação dos impressos. in: LUCA, Tania Regina de e MARTINS, 

Ana Luiza. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2008. P. 106. 
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Esses aspectos deixam evidente a importância que a publicidade tinha para a revista, que dava 

bastante muito para os produtos anunciados. É possível observar um exemplo disso na imagem 

a seguir: 

 

 

Figura 04 - Propaganda do produto A Saúde da Mulher, indicado para “males femininos” advindos do período 

menstrual, que trazia belas imagens e qualidade gráfica acima da média da revista.               

                                                                                                                   

O segundo ponto importante é que muitas das propagandas ficavam “camufladas” na 

publicação. Observamos que com muita frequência se publicava um texto longo discorrendo 

sobre algum assunto relacionado ao produto anunciado e, apenas no final, quando 

recomendava-se o produto ou mencionava-se suas qualidades, é que ficava evidente que se 

tratava de uma propaganda. Isso foi uma prática recorrente em todo o período de publicação da 

revista, para os mais diversos tipos de produtos anunciados. Observa-se que os produtos 

fabricados e vendidos pela Empresa Feminina Brasileira não recebiam mais espaço publicitário 

ou páginas mais chamativas, como seria de se esperar. A única diferença destes foi a maior 

frequência com que apareceram nas revistas, já que não precisavam pagar pelo espaço 

anunciado, como os demais.  

Considerando as práticas publicitárias da publicação, o conteúdo não poderia ser muito 

diferente do que já se pensava na sociedade, com ideias muito “rebeldes”, pois isso poderia 

fazer com que a quantidade de leitoras diminuísse e, como consequência, a de anunciantes 

também, o que poderia prejudicar o lucro da empresa. O consumo foi um tópico importante na 

revista, não apenas relacionado aos produtos anunciados, mas também através de uma série de 
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indicações de produtos de beleza, móveis, roupas e utilidades domésticas, mais um reflexo do 

avanço do capitalismo no Brasil naqueles anos. O consumo – tanto do que era anunciado ou 

mostrado na revista, quanto da publicação em si – era apresentado em conexão com a 

modernidade e com a feminilidade84.  

As propagandas também tinham seu lugar: ocupavam cerca de um terço das páginas da 

revista e o restante era preenchido por diversas seções temáticas. Algumas dessas seções 

perduraram por vários anos, outras tiveram a existência breve. O conteúdo publicado não 

variava muito entre as edições, sendo constituído basicamente de textos sobre o cotidiano 

feminino, moda, questões domésticas e sobre os filhos, discussões políticas e sociais e, em 

maior número, textos literários. A maior parte dos textos publicados eram originais, escritos 

pela própria redação ou enviados à revista, como foi o caso de muitos textos literários de autores 

e autoras conhecidos e também das cartas das leitoras. Buscamos encontrar informações 

biográficas sobre todas as pessoas que escreveram textos relevantes sobre os temas abordados 

aqui, indicando-as em notas ao longo do texto. Contudo, sobre alguns nomes ou pseudônimos 

nenhuma informação foi encontrada. Desta forma, alguns autores permanecem incógnitos, e 

formulamos algumas hipóteses sobre eles.  

Devido à habitual participação de Cláudio de Souza no conteúdo publicado, que hoje 

sabemos inclusive ter escrito sob pseudônimo feminino, uma das hipóteses possíveis é de que 

ele seja a pessoa por trás de alguns desses nomes, que seriam outros pseudônimos seus. Isso é 

uma possibilidade na medida em que se observa as tentativas da revista de criar a imagem de 

uma publicação totalmente feita por mulheres, usando uma série de recursos para isso. Portanto, 

seria plausível que Cláudio usasse alguns outros pseudônimos, para tratar de outros temas e 

manter a imagem de que a maioria das autoras eram mulheres. Contudo, não existem maiores 

evidências nesse sentido, uma vez que não há registros sobre essa questão e Avelina Salles, que 

entregou a verdade sobre Anna Rita Malheiros, já faleceu e nada registrou sobre isso 

publicamente. Existe ainda a possibilidade de que esses textos tenham sido escritos pela redação 

da revista, envolvendo outras pessoas da família Salles/Souza, mas ainda assim sendo 

pseudônimos, como defende a historiadora Gisele Gellacic85. A terceira hipótese em relação à 

                                                 

 

84 MESCH, Rachel. Having it all in the Belle Epoque: how French women's magazines invented the modern 

woman. California: Standford University Press, 2013. 
85 A autora defende que, devido à existência de muitos artigos anônimos ou assinados por nomes femininos, e 

devido ao caráter familiar do projeto da revista, a maioria dos artigos provavelmente eram escritos pela própria 

família, ou poderiam se tratar de traduções não assinaladas. GELLACIC, Gisele. Bonecas da moda: Um estudo 
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autoria desses textos é de que sejam pessoas que escreveram pontualmente, sem terem 

participado ativamente da vida pública e, por isso mesmo, não deixaram muitos registros sobre 

si. Esta também é uma possibilidade porque a revista frequentemente mencionava que as 

leitoras podiam enviar seus textos e que um dos objetivos da publicação era incentivar a 

produção literária das brasileiras. Portanto, é possível que isso tenha realmente acontecido e 

que seus textos tenham sido publicados. 

O conteúdo publicado pela revista era bem organizado, sempre mantendo a mesma 

ordem. A primeira página com alguma matéria, após algumas páginas de propaganda, 

invariavelmente continha um texto sobre algum assunto do momento (de 1918 até 1922, 

assinado por Anna Rita Malheiros, depois passou a ter autores variados). Na seção “O que 

dizem de nós”, a revista publicava textos enviados pelas leitoras, principalmente pelas 

embaixatrizes escolhidas pela revista, dando suas opiniões sobre a publicação. Também eram 

publicados textos oriundos de outras publicações, cujo tema era Revista Feminina. Havia a 

seção “Trabalhos Femininos”, cujo conteúdo se baseava em trabalhos de artesanato – um ponto 

interessante relativo ao artesanato é que a revista recebia trabalhos feitos por leitoras, exibidos 

e vendidos por correspondência pela revista, incentivando o trabalho feminino e possibilitando 

que as mulheres ganhassem sua própria renda86. Em “Jardim Fechado”, publicava-se textos 

literários enviados pelas leitoras. Na seção “Vida Feminina”, haviam notícias a respeito de 

realizações femininas ao redor do mundo. Em “Menu de Meu Marido”, havia receitas culinárias 

em geral.  

Além do conteúdo textual, devemos nos ater por um momento às ilustrações, que podem 

ser consideradas um diferencial, pois atribuíam maior sofisticação à publicação. A maioria das 

ilustrações presentes eram em preto e branco, com exceções da capa e algumas propagandas. A 

revista trazia ainda diversas fotografias de leitoras e de crianças, suas filhas. Nas matérias sobre 

viagens, estavam sempre presente diversas fotografias do local mencionado. As matérias sobre 

moda também traziam desenhos ilustrativos dos modelos e cortes de roupas mencionados no 

texto. Destacamos as edições especiais natalinas pois eram, no intervalo de tempo analisado, 

edições especiais que continham cerca de duzentas e cinquenta páginas. Além do conteúdo 

costumeiro da revista, as edições de dezembro contavam ainda com muitos textos literários e 

muito mais ilustrações, várias delas coloridas.  

                                                 

 

sobre o corpo através da moda e da beleza, Revista Feminina, 1915-1936. Dissertação (Mestrado em História). 

São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC SP, 2008.  
86 Esta questão é melhor desenvolvida no capítulo 2. 
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Figura 05 - Exemplo de uma página de anúncios na Revista Feminina e seção de Moda e suas ilustrações: a 

moda não podia sair do padrão dos bons costumes da época .                          

 

Entretanto, a Revista Feminina também tinha como um de seus objetivos proporcionar 

lazer e cultura para suas leitoras, por meio da publicação de textos literários e muitas indicações 

de livros considerados apropriados para as mulheres. Inseria-se propagandas dos livros editados 

e vendidos pela Empresa Feminina Brasileira, que eram sempre consideradas leituras 

saudáveis para as mulheres. Aliás, a preocupação em apresentar livros, locais e formas de lazer 

adequadas, não apenas para as leitoras, mas também para suas filhas, é constante. Em quase 

todas as edições havia pelo menos três páginas sobre viagens ao exterior, com muitas fotos, 

mostrando os lugares apropriados às viagens das moças e senhoras, como mencionado 

anteriormente. No mesmo viés, frequentemente o periódico publicava críticas aos cinemas, 

mencionados como local onde a educação das moças seria prejudicada. 

Ainda na área literária da revista, crônicas, contos e poemas preenchiam diversas páginas, 

ocupando desde um quarto de página até quatro ou cinco páginas inteiras seguidas. Diversos 

autores renomados tiveram seus textos publicados pela Revista Feminina, como Olavo Bilac87 

                                                 

 

87 Olavo Bilac (1865 – 1918) foi um jornalista e poeta nascido no Rio de Janeiro. Fundou vários jornais de vida 

breve e colaborou na Gazeta de Notícias durante anos. É o autor do hino à bandeira brasileira.  

(https://www.academia.org.br/academicos/olavo-bilac/biografia acesso em 05/10/2021) 

https://www.academia.org.br/academicos/olavo-bilac/biografia
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e Menotti del Picchia88. Entre esses nomes, esteve também a escritora Julia Lopes de Almeida89, 

que embora seja reconhecida pelo seu trabalho literário, escrevia artigos sobre o feminismo e a 

posição ocupada pelas mulheres naquela sociedade. Foi um nome presente na revista durante 

muitos anos, desde 191590, possivelmente servindo também como inspiração para as leitoras. 

Eram publicados muitos textos literários escritos por mulheres e sempre que uma autora 

publicava um livro ou vencia um concurso literário, por exemplo, a publicação apresentava o 

acontecimento, exaltando o fato de que as mulheres também poderiam fazer parte do universo 

literário, uma das profissões que eram consideradas apropriadas para as elas91. 

Entre os temas mais notadamente políticos presentes na revista, dois se destacam pela 

frequência com que são abordados: o sufrágio feminino e o feminismo. Em alguns momentos, 

os dois temas chegam a se confundir, uma vez que as mulheres chamadas de “feministas” 

naquele momento eram aquelas que lutavam pelo direito ao voto feminino, as sufragistas. Mas 

isso não é o que acontece sempre, pois o termo “feminismo” é usado também no sentido de 

união entre as mulheres. Podemos constatar que muitas vezes a revista explica qual é o 

feminismo em que acredita: aquele da mulher cristã, voltada ao lar e ao bem de sua família, à 

moral, aos costumes de sua classe social. Esse feminismo se opõe ao que a revista chama de 

“feminismo bolchevique”, visto sempre como um dos perigos do comunismo, que levaria à 

destruição do lar e da família.  

Também sobre o feminismo, a publicação apresenta frequentemente uma opinião bastante 

singular, de que se o feminismo existe é porque os homens se mostraram insuficientes em 

relação às suas obrigações, que na época consistiam em trabalhar para manter seu lar e sua 

família. Além disso, o divórcio também é um assunto bastante presente na revista, mas – pela 

                                                 

 

88 Menotti del Picchia (1892 – 1988) foi um poeta e contista nascido em São Paulo.  (MENOTTI Del Picchia. In: 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2856/menotti-del-picchia. Acesso em: 05 de outubro de 2021. 

Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 
89 Julia Valentim da Silveira Lopes de Almeida (1862 – 1934) foi uma conhecida escritora brasileira no final do 

século XIX e início do século XX. Defendeu temas relativos à vida feminina, como o direito ao voto e ao divórcio. 

“Julia Lopes de Almeida” – Periódicos e Literatura, Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 

https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/julia-lopes-de-almeida/ 

(consulta em 14/10/2020).   
90 Júlia Lopes de Almeida se torna colaboradora fixa da revista em março de 1915, conforme é informado na edição 

número 10. Revista Feminina, 1915, n. 10. 
91 Esta questão foi tratada no capítulo 2. 
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postura católica adotada – era visto como uma degradação dos bons costumes e algo a ser 

abominado92.  

Essa série de elementos faz parte do chamado “projeto de elevação moral” das leitoras, 

presente desde o início da publicação e frequentemente retomado. Como apresenta a própria 

revista, o objetivo era "trabalhar pela educação da mulher, pela sua elevação moral e espiritual, 

pela sua dignificação, como ser pensante e sensível"93. Importante notar que a relevância deste 

projeto não era mencionada apenas pelo periódico, mas também constantemente frisada pelas 

cartas das leitoras, que viam nesse projeto moralizante um ponto positivo para a revista, 

considerado como um diferencial em relação às outras publicações da época. 

Embora as questões sociais e políticas estivessem presentes na revista, como será 

evidenciado nos capítulos posteriores, este não era o foco da publicação. Por esse motivo, 

episódios de extrema importância para a história daquele momento, muitas vezes sequer eram 

mencionados. Um exemplo notável são as greves que ocorreram em 1917, na cidade de São 

Paulo, e foram largamente noticiadas na imprensa94. Na Revista Feminina, o episódio é apenas 

mencionado na seção A Moda, que afirma que a cidade de São Paulo estava em completa 

desorganização devido à greve95. Porém, a própria ausência desse tipo de conteúdo já demonstra 

uma posição política muito firme e bem demarcada, pois apesar de não ser um veículo de 

notícias, a publicou-se com frequência artigos sobre acontecimentos de internacionais e mesmo 

questões brasileiras que concerniam as suas leitoras96. Portanto, fica evidente que se tratava de 

uma escolha consciente de quais temas seriam ou não abordados. 

Uma das questões que aparece com maior frequência na revista era a relação das mulheres 

com o ambiente doméstico, abordando os cuidados do lar, alimentação da família, cuidados e 

                                                 

 

92 O feminismo na Revista Feminina é analisado no capítulo 3. 
93 Revista Feminina, 1923, n. 107, p. 4. 
94 A greve que ocorreu em julho de 1917, em São Paulo, se tratou da maior ação do movimento operário até aquele 

momento. Ao longo de semanas, trabalhadores da cidade paralisaram suas atividades, transformando a paralisação 

em uma greve geral e revolta urbana. Os motivos da paralisação foram vários: salários e condições de trabalho, 

inflação e violência do Estado para com grupos anarquistas e socialistas foram alguns deles.  Em relação às 

mulheres, reivindicava-se a regulamentação se seu trabalho, a proibição do trabalho noturno e o fim de situações 

como assédio e violência sexual por parte dos empregadores. Os autores destacam ainda a importância significativa 

das mulheres trabalhadoras e militantes nos eventos, em especial as operárias da indústria têxtil. Ver: BIONDI, 

Luigi; TOLEDO, Edilene. Uma revolta urbana: a greve geral de 1917 em São Paulo. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 2018. 
95 Revista Feminina, agosto de 1917, n. 39, p. 29. 
96 Um exemplo é a edição de 1918, que traz um longo artigo a respeito do genocídio armênio, ocorrido em 1915. 

Abril de 1918, n. 47, p. 41. 
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reparo para roupas, criação dos filhos em geral e organização da casa e das finanças. Algo 

interessante sobre essa relação era que a seção da revista sobre alimentação e receitas culinárias 

recebia o título de “O Menu de Meu Marido”, que foi também uma das seções mais duradouras 

da revista. Isso demonstra o quanto os cuidados com a casa, marido e filhos estavam 

interligados, sendo vistos como partes daquilo que seria a obrigação das mulheres.  

O conteúdo conservador da revista frequentemente aparecia em pequenos textos e 

comentários acerca de assuntos ligados à vida cotidiana feminina. Ainda que se publicasse 

muitos textos com caráter “moderno”, avançado, até mesmo progressista para aquele momento, 

muito do conteúdo era voltado para o tradicionalismo católico. Isso era visto com frequência 

quando o assunto era a moda, alvo recorrente do tradicionalismo, em decorrência das mudanças 

que vinham acontecendo. Em 1920, a crônica “Fevereiro” afirma que: “Com muito acerto 

entrou a religião a pelejar contra a moda feminina”, que se transformou em “arte de despir”, 

pois as mulheres que se vestem de acordo com as novas modas não são brasileiras de verdade, 

mas “bonecas internacionais”97. Vemos neste trecho uma crítica às roupas que estavam na moda 

naquele momento, assim como ao internacionalismo. Isso é interessante porque a revista 

publicava muitos textos sobre as questões nacionais, como o futuro da pátria, a educação das 

crianças voltada para o progresso do país, então a crítica às práticas internacionalistas em 

relação à moda faz sentido. Entretanto, também se publicou muitos artigos sobre as mulheres 

estrangeiras que estavam conquistando benefícios, questões políticas internacionais como 

exemplo para o Brasil, e até mesmo sobre revistas internacionais como exemplo para a Revista 

Feminina. Dessa forma, havia aí uma dupla percepção acerca dos elementos estrangeiros, que 

ora eram considerados positivamente, ora negativamente, dependendo do interesse no tema.  

Como podemos observar, o conteúdo presente na Revista Feminina era bastante 

diversificado, o que é uma característica da imprensa feminina como um todo. O conceito de 

“imprensa feminina” engloba as publicações cujo público leitor é composto por mulheres, 

independentemente de seu conteúdo ser produzido por homens ou mulheres. Como define 

Buitoni, embora muitas publicações sejam escritas também por mulheres, isso não as 

caracteriza como parte da imprensa feminina98.   

                                                 

 

97 Revista Feminina, fevereiro de 1920, n. 69, P. 11. 
98 “A mulher, então, faz parte da caracterização da imprensa feminina, seja como receptora e, às vezes, como 

produtora também. Todavia, a circunstância de alguns veículos serem redigidos por mulheres não é uma 

condição necessária para que os qualifiquemos de femininos. O grande elemento definidor ainda é o sexo de suas 

consumidoras.” BUITONI, Dulcília Shroeder. Imprensa Feminina. São Paulo: Editora Ática, 1990. P. 8. 
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No período de nossa análise, o número de periódicos em circulação no Brasil já era grande 

e continuava aumentando. Sevcenko afirma que em São Paulo, a partir dos anos 1920, houve 

um “boom” inesperado na produção editorial99. Os periódicos femininos também vinham 

aumentando em número, passando a atingir um público cada vez maior. Um dos motivos para 

o considerável número de leitoras - não apenas da Revista Feminina, mas dos periódicos 

femininos em geral - é que os espaços destinados à socialização e à troca de ideias e experiências 

entre mulheres eram muito restritos. Assim, a possibilidade de terem seus textos publicados, de 

poder ter uma voz dentro de uma sociedade que as silenciava sistematicamente e de divulgar as 

suas ideias e ideais, eram fatores que atraiam as mulheres à Revista Feminina. As revistas em 

geral passam a ser esse lugar de expressão de grupos sociais diversos, incluindo-se os grupos 

feministas, que as utilizaram como um dos principais meios de divulgação100.  

A imprensa representa uma importante força política, participando ativamente da história, 

como nos indica Maria Helena Capelato101. Essa é a principal perspectiva adotada em relação 

à Revista Feminina neste trabalho. Sendo assim, a publicação teve um papel muito importante 

no que diz respeito à difusão de novas ideias entre as mulheres de classes altas no início do 

século XX. Mantendo-se próxima aos objetivos de sua criadora, apresentava diversos artigos 

sobre feminismo, direitos femininos e conquistas alcançadas por mulheres. A redação 

frequentemente afirma que o seu objetivo, ao pautar esses assuntos, era fazer com que as 

mulheres soubessem quais eram os seus direitos e leis que as respaldavam, para que, estando 

informadas, elas pudessem usufruir do que já tinham conquistado e lutar pelo que ainda queriam 

conseguir. Através da informação e do conhecimento sobre novas possibilidades, as mulheres 

poderiam chegar mais longe, argumenta-se.  

Ainda nesse viés, a Revista Feminina mostrava com frequência as conquistas femininas 

internacionais em comparação com o que acontecia no Brasil. A seção “Vida Feminina” trazia 

uma seleção de notícias relativas às mulheres: desde conquistas como a possibilidade do voto 

feminino no exterior, até notas sobre como alguma mulher ganhou um prêmio num país 

longínquo, uma grande variedade de notícias relativa às mulheres era apresentada. Porém, 

                                                 

 

99 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático na metrópole – São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 

20. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. P. 95. O autor também menciona que as artes, notadamente a literatura 

e a pintura, vão tomando lugar em São Paulo nesse período. 
100 FREIRE, Maria Matha de Luna. Mulheres, mães e médicos: discurso maternalista em revistas femininas 

(Rio de Janeiro e São Paulo, década de 1920). Tese (doutorado em História das Ciências e da Saúde). Rio de 

Janeiro, FIOCRUZ, 2006. 
101 CAPELATO, Maria Helena. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto, Edusp, 1988. P. 13. 
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muitas vezes publicava-se também imposições de costumes, ligados à tradição, o que ia na 

contramão dessas notícias elogiosas. 

Desta forma, constatamos que o papel primordial dessa revista não era apenas informar, 

mas introduzir uma determinada perspectiva de pensamento na vida das suas leitoras, 

influenciando-as a pensar e agir de uma determinada maneira. Tratava-se de fazer com que elas 

notassem a importância de lutar pelos ideais propostos ou, em alguns casos, de aceitar as normas 

sociais, como no campo da religião, na importância da família, entre outros. A Revista Feminina 

entrava nas casas dessas mulheres e levava consigo uma série de novos temas, novas ideias, 

novos pensamentos, estilo de vida e ideias pelas quais se deveria lutar, segundo seus 

realizadores. Através das embaixatrizes, e mesmo de amigas que comentavam umas com as 

outras, a Revista Feminina ia estabelecendo uma rede de leitoras e levando adiante esses ideais 

para as mulheres. 

Na época da publicação do periódico, por ser voltado às mulheres, podia-se imaginar que 

o seu conteúdo era “inocente”, ingênuo, mas com a leitura dos respectivos exemplares vimos 

que passava muito longe disso. A Revista Feminina apresenta um conteúdo com caráter político 

na maioria dos exemplares analisados, mesmo que muitas vezes isso ocorra de maneira sutil. 

Mas essa sutileza também era intencional e parte do projeto editorial, uma vez que a revista 

almejava passar uma impressão de neutralidade. Sobre essa pretensa inocência dos periódicos 

femininos, Buitoni afirma que:  

“À primeira vista, receitas de culinária, conselhos de beleza, contos de amor e 

outros assuntos comuns às revistas, seções e suplementos femininos do mundo inteiro 

são neutros. Porém, se sairmos da superfície, vemos que a imprensa feminina é mais 

‘ideologizada’ que a imprensa dedicada ao público geral. Sob a aparência de 

neutralidade, a imprensa feminina veicula conteúdos muito fortes”.102 

Como vimos, este periódico foi um espaço de divulgação de uma série de ideias, 

tratando-se tanto de elementos que já circulavam na sociedade, quanto ideias que estavam 

começando a se formar ou que estavam sendo implementadas em outros países. Dentre os 

diversos temas sobre os quais a norma social desfavorecia as mulheres, um deles é o trabalho 

feminino. Abordado ao lado dos diversos temas mencionados neste capítulo, o trabalho fora do 

lar constituía objeto de importantes reflexões para as leitoras103.  

 

                                                 

 

102  BUITONI, Dulcília Shroeder. Mulher de papel: a representação da mulher na imprensa feminina 

brasileira. São Paulo: Summus Editorial, 2009. 
103 O tema do trabalho e as formas como era abordado são contemplados no capítulo 2. 
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1.2 – LEITORAS 

Um dos pontos principais para o sucesso da Revista Feminina foi a boa aceitação do 

periódico por parte das leitoras, em partes devido à clara delimitação de seu público-alvo e ao 

fato de que a revista soube se comunicar muito bem com ele. Ao longo de suas páginas, a 

publicação procura sempre deixar claro que a revista se destinava a mulheres e moças da 

burguesia, traçando este recorte preciso de classe. Menciona-se frequentemente que a revista 

busca levar seus ideais às “mais nobres senhoras” do Brasil, “às senhoras da classe mais 

elevada”, entre outras maneiras de dizer que as leitoras eram mulheres de classes média e alta. 

Sandra Lima aponta para a questão de que os trabalhadores – e trabalhadoras - eram ignorados 

pela publicação, pois, uma vez que não constituíam nem o público-alvo e nem eram tema das 

notícias104, sua presença se tornava invisível105.  

O recorte em relação ao público-alvo fica ainda mais claro nas palavras da própria 

Avelina Salles que, ao ser entrevistada, disse que: “Naquele tempo não se dividia em classe 

média, nada disso. [O público-alvo] Era da classe melhor: mulheres de fazendeiros, professoras, 

mulheres de delegados, prefeitos”106. E não podia ser diferente, tendo em vista que o número 

de mulheres alfabetizadas no Brasil nos anos 1920 ainda era bastante pequeno, embora estivesse 

crescendo. Sabemos que naquele momento, a educação ainda não era para todos e 

especialmente não era para as meninas. Porém, destacamos aqui que se falava dessa classe de 

mulheres de maneira muito elogiosa, deixando evidente um juízo de valor em relação a quem 

pertencia a ela ou não por parte da direção da revista. Quando Avelina afirma que elas eram 

“da classe melhor”, isso fica claro e, ademais, fica entendido que havia uma “classe pior”. 

Segundo Susan Besse, em 1920 a porcentagem de mulheres alfabetizadas no Brasil era 

de apenas 19,9%, porém para os homens essa taxa subia para os 28,9%. Estes números variam 

de acordo com a região analisada, havendo maior número de alfabetizados no Rio de Janeiro e 

em São Paulo. Juntas, estas cidades possuíam 54,5% de sua população feminina alfabetizada, 

                                                 

 

104 LIMA, Sandra Lucia Lopes. Espelho de mulher: Revista Feminina (1916 - 1925). Tese (Doutorado em 

História). São Paulo: FFLCH-USP, 1991. P. 27 
105 Apesar disso, existiram ocasiões em que as mulheres trabalhadoras foram tema de artigos e discussões, como 

é apresentado no capítulo 3. 
106 LIMA, Sandra Lúcia Lopes. Imprensa Feminina, Revista Feminina, a imprensa feminina no Brasil. Projeto 

História, São Paulo, n.35, p. 221-240, dez. 2007. P. 232. Destacamos a menção às professoras, únicas mulheres 

trabalhadoras da lista, ao lado de mulheres que seriam ricas devido a seus casamentos. 
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em contraponto a 65,8% dos homens107. Deve-se considerar que ser alfabetizado não significava 

possuir hábitos de leitura, nem consumir livros e revistas. Quando consideramos estes hábitos, 

esses números se tornam ainda menores, uma vez que também dependem da condição 

econômica e do tempo livre disponível para a leitura. Portanto, vemos que a Revista Feminina 

apresentava um conteúdo voltado a um grupo de mulheres que possuía alguma instrução formal 

e um padrão de consumo elevado, podendo comprar, por exemplo, a assinatura de uma 

revista108.  

Observamos que além da questão da educação, necessária para a leitura e a compreensão 

do conteúdo, existe também uma questão de status relacionada às revistas no período da 

Primeira República. Isso porque ao contrário dos jornais, que possuíam acabamento simples e 

o objetivo maior de relatar acontecimentos, as revistas eram produtos mais sofisticados 

graficamente e, consequentemente, mais caros. Buitoni afirma que “Lazer e um certo luxo 

foram se associando à ideia da revista no século XX. E a imprensa feminina elegeu a revista 

como seu veículo por excelência”109. Assim, consideramos que o próprio ato de adquirir uma 

revista pode ser visto como um símbolo de status naquele momento, algo que poderia se tornar 

um símbolo de distinção social. Ademais, havia a possibilidade de comprar uma assinatura 

anual da publicação, o que implicava num gasto considerável. 

 

                                                 

 

107 BESSE, Susan K. Modernizando a desigualdade: reestruturação da ideologia de gênero no Brasil. São 

Paulo: EDUSP, 1999. P. 26 
108 Sobre as mulheres leitoras da Revista Feminina, a autora Barbara Heller afirma que, embora não existam provas 

documentais, muito provavelmente havia mulheres que não eram ricas mas aprendiam a ler. Segundo Heller, 

mesmo não frequentando escola, eram alfabetizadas através de práticas informais de aprendizagem. Não 

descartamos essa possibilidade, porém nos apoiaremos nas informações que a própria Revista Feminina nos 

apresenta – de que as suas leitoras eram, na maior parte das vezes, mulheres da elite e da classe média. HELLER, 

Barbara. Caras amigas, raras leitoras? A formação da mulher leitora no Brasil (1914 – 1936). Revista ANPOLL, 

n. 18, p. 11-41, jun-jun/2005. P. 5. 
109 BUITONI, Dulcília Shroeder. Imprensa Feminina. São Paulo: Editora Ática, 1990. P. 17. 
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Figura 06 - Capa do número 103 da Revista Feminina, publicada em dezembro de 1922. Percebe-se o 

acabamento, a capa colorida e chamativa.                                                         

 

Desde o final do século XIX, com o advendo de muitos periódicos, surgem também várias 

revistas voltadas para as mulheres. Mais do que informar e entreter, esse tipo de publicação 

tinha também o objetivo de reforçar padrões de comportamento esperado das mulheres, 

servindo como um manual de comportamento e gostos. Nas palavras de Ilka Stern Cohen: 

"Concebidas como objeto de lazer, essas revistas se revelaram essencialmente 

normativas, definindo o papel social e determinando os padrões de comportamento 

desejáveis para a mulher da época. Nesse discurso - da imprensa em geral e da 

feminina em particular -, a tônica recaía sobre as formas de conduta da mulher no lar 

e no mundo. Nesse sentido, ultrapassavam o papel de vitrine dos costumes da época, 

constituindo-se em veículo privilegiado de imposição de um modelo social."110  

No caso da Revista Feminina, não foi diferente. Vemos que ela cumpriu esses dois papeis, 

de “vitrine dos costumes” e de imposição social acerca de diversas questões que diziam respeito 

à vida feminina. A imprensa foi um elemento de enorme importância no início do século XX 

                                                 

 

110 COHEN, Ilka Stern. Diversificação e segmentação dos impressos. in: LUCA, Tania Regina e MARTINS, 

Ana Luiza. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2008. P. 117. 
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no Brasil, pois com as transformações tecnológicas que o país vinha passando, abre-se espaço 

para a presença dos mais diversos tipos de periódicos, segmentados para variados públicos. 

Havia revistas com conteúdo infantil, político, noticioso, literário, religioso, entre vários outros. 

Enquanto os jornais ficavam a cargo das notícias, as revistas tinham espaço para um conteúdo 

mais diversificado, voltado mais ao lazer do que à informação, funcionando simultaneamente 

como um veículo de divulgação de ideias e de entretenimento. O que pode ser observado na 

Revista Feminina é a apresentação e a valorização de tudo aquilo que era uma novidade, das 

mudanças, da modernidade, em conjunto com preceitos católicos111. Ainda sobre isso, Ana 

Luiza Martins pontua que as revistas eram esteticamente mais apelativas e atraentes que os 

jornais, mas mais baratas que os livros. O preço mais baixo era possibilitado pelas propagandas 

presentes nas revistas, que diminuíam o custo para os leitores. Eram, portanto, mais acessíveis 

que os livros e contavam, muitas vezes, com vasto material literário, como é o caso da 

publicação analisada112. 

Mesmo com todos os avanços, ideias tradicionais também estavam presentes entre a 

população brasileira. Especialmente no que diz respeito ao comportamento feminino, ideias 

retrógradas conviviam com tudo que havia de novo na sociedade, ao passo em que eram um 

dos elementos que contribuíram na difusão de novas ideias e modos de se pensar e viver. Assim, 

ainda que as leitoras da Revista Feminina possuíssem boa condição financeira, a vida cotidiana 

delas não diferia muito do que era esperado para as mulheres. Na sociedade dessa época, os 

papeis femininos eram muito bem delimitados: mulheres deveriam exercer o papel de “rainha 

do lar”, ocupando seu tempo prioritariamente com suas casas, esposos e filhos, em especial 

quando se tratava das classes média e alta. Concomitantemente, observamos o lugar 

importantíssimo que a religião católica ocupava na vida dessas mulheres, inclusive no que 

tangia à interação social. Durante toda a sua existência, a revista manteve a sua orientação cristã, 

e podemos observar na Revista Feminina a repetição exaustiva dos termos “religião”, “cristã” 

e “feminismo católico”.  

Devido a uma grande valorização da mulher enquanto esposa e mãe, cabendo a ela 

afazeres domésticos e familiares113, o lar é o local considerado adequado às suas atividades. Se 

considerava que o mundo da mulher era dentro do lar e o dos homens na rua, no mundo do 

                                                 

 

111 Idem, p. 105 e 111. 
112 MARTINS, Ana Luiza. Revistas em revista: Imprensa e práticas culturais em tempos de República 

(1890 - 1922). São Paulo: EDUSP, FAPESP, 2008. 
113 D'INCÃO, Maria Ângela. Mulher e Família Burguesa. in: PRIORE, Mary Del (org.) & BASSANEZI, Carla 

(coord. de textos). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto/Ed. UNESP, 1997. p. 223.  
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trabalho. Esses lugares não poderiam ser invertidos, porque a função social da mulher seria a 

de cuidar das tarefas do lar e da família, enquanto a do homem seria trabalhar e ganhar dinheiro 

para o sustento familiar. Ao pensarmos nas relações entre a vida feminina e o trabalho, não 

podemos deixar de lado o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado que essas mulheres 

exerciam dentro de suas próprias casas. Dependiam delas diversos cuidados com o lar, a 

administração do orçamento da família e o bem-estar dos filhos e do marido, como ocorre até 

hoje. Esse bem-estar era representado por uma série de afazeres: cuidado com a alimentação, 

as roupas, a higiene, a educação, a diversão e o lazer, a organização da vida em geral. Para que 

os homens pudessem trabalhar nesse mundo externo ao lar, tão valorizado, era necessário que 

houvesse uma mulher em casa, cuidando de tudo isso. Dessa forma, ainda que as mulheres da 

classe alta pudessem contar com empregadas que realizariam a maior parte desse trabalho, 

aquelas que faziam parte da classe média os realizavam quase sempre sozinhas. Assim, ainda 

que essas mulheres não tivessem empregos formais, realizavam longos períodos de trabalho, 

que não apenas não era remunerado, como não era reconhecido pela sociedade114.  

Observa-se, além disso, que havia uma hierarquização entre esses dois ambientes, que 

variava de acordo com o aspecto analisado. Se o espaço público, mais adequado aos homens, 

era o lugar dos negócios, do trabalho e da política, era também o espaço da desordem e dos 

perigos morais. Aos homens, cabia o cuidado para que esses elementos nocivos referentes ao 

espaço público não entrassem dentro de seus lares115. Assim, buscando preservar as mulheres 

desses problemas, elas eram poupadas também dos benefícios. Ainda sobre isso, Soihet afirma 

que: 

“Especificamente sobre as mulheres recaía uma forte carga de pressões acerca do 

comportamento pessoal e familiar desejado, que lhes garantissem apropriada inserção 

na nova ordem, considerando-se que delas dependeria, em grande escala, a 

consecução dos novos propósitos”.116 

                                                 

 

114 BORIS, Eileen. Produção e reprodução, casa e trabalho. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 26, 

n. 1. Pp. 101 - 121. No caso das mulheres trabalhadoras, às tarefas realizadas no local em que trabalhavam, soma-

se essa carga de trabalho em casa. Este trabalho relacionado aos cuidados é chamado pela autora de “care” e 

definido por ela como um dos componentes do trabalho reprodutivo. Muitas vezes executado junto com outras 

funções domésticas, "O trabalho de 'care' envolve serviços pessoais para outrem: atividades que se voltam para as 

necessidades físicas, intelectuais, afetivas e para outras demandas emocionais de cônjuges, filhos e pessoas idosas, 

doentes ou com deficiências”. 
115 CAULFIELD, Sueann. Em Defesa da Honra: Moralidade, Modernidade e Nação no Rio de Janeiro (1918 

- 1940). Campinas, Ed Unicamp, 2000. 
116 SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. in: PRIORE, Mary Del (org.) & 

BASSANEZI, Carla (coord. de textos). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto/Ed. UNESP, 

1997.  P. 362 
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Como foi visto anteriormente, o conteúdo publicado pela publicação fazia muitos 

paralelos com essa ideia de que o lugar das mulheres era dentro de suas casas. Com a publicação 

de uma série de artigos sobre assuntos do mundo doméstico, como culinária, limpeza e 

organização da casa, por exemplo, publicações deste tipo ajudavam a perpetuar a ideia de que 

o mundo feminino se resumia ao seu lar. Segundo Sandra Lima, ainda que essas mulheres 

ficassem muito reclusas, o espaço do lar era socialmente importante também, por ser um local 

de transmissão de ideias e de valores. Vemos, então, que entrar nesses lares foi parte do sucesso 

da revista, pois conseguia acessar uma parte privilegiada da vida de muitas mulheres117. 

Esse discurso sobre o papel feminino era legitimado socialmente, mas com a leitura dos 

exemplares observa-se que ele não era aceito passivamente pelas mulheres. Elas possuíam 

grande desejo de participação na vida pública, como pode ser observado, e os periódicos eram 

veículo de expressão desse descontentamento com o padrão, abrindo um novo leque de 

possibilidades. Michelle Perrot afirma que na história “as mulheres não foram apenas sujeitos 

passivos. Utilizavam espaços que eram deixados a elas para criarem contrapoderes para tentar 

subverter os papeis”118. Como veremos, a Revista Feminina pretendeu ser vista como um desses 

espaços.  

Simultaneamente, naquele momento, devido às muitas transformações pelas quais a 

sociedade vinha passando, as mulheres também começaram a estar cada vez mais presentes no 

espaço público. Ao contrário das trabalhadoras, que precisavam estar constantemente fora de 

suas casas, as das classes mais altas tinham que realizar menos atividades que demandassem 

estar fora do lar; ainda assim, começaram também a ocupar esses espaços119. Dessa forma, a 

classe social da qual elas faziam parte influenciava não apenas no comportamento, como 

também nas atividades que exerceriam fora de casa. Sevcenko nos dá um panorama do 

cotidiano das mulheres fora de suas casas, ao descrever o movimento delas no centro de São 

Paulo:  

"As mulheres definitivamente ganhavam o espaço público. Elas estavam em por 

toda parte, a qualquer hora. Tecelãs, costureiras e aprendizes, cedo pela madrugada, 

em busca das fábricas e oficinas de modas. Balconistas, atendentes e serviçais do 
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comércio logo depois. No início da manhã, colegiais, aias e professoras se dirigiam às 

escolas e conservatórios. Daí até o meio-dia, o agito indiscriminado das compras 

trazia mulheres de todas as classes, etnias e idades para o centro. As operárias saíam 

às ruas para o curto repouso das doze horas, enquanto as senhoras e moças das casas 

conspícuas se recolhiam para o almoço moroso e a sesta. A partir das dezesseis horas, 

se estabelecia o 'footing' no circuito de lojas finas do Triângulo, cujo ápice era o chá 

das cinco nos salões do Mappin Stores e o refluxo, o 'rush' das seis. Nesse horário, os 

homens deixavam os escritórios e bancos, as moças de família retornavam aos lares, 

dando início à 'toilette' dos eventos noturnos; as operárias regressavam a pé ou nos 

bondes em legiões ruidosas. No ínterim, as moças-sem-família afluíam ao Triângulo, 

em manobras sedutoras pelos bares e cervejarias, combinando com os cavalheiros os 

encontros tardios que eles teriam, depois de deixarem em casa as senhoras e senhoritas 

que levaram ao teatro, restaurantes e cinemas"120. 

É possível perceber que a classe social definia quais eram as atividades das mulheres no 

mundo público, quais eram seus horários e quais locais ocupavam. Mulheres que trabalhavam 

em fábricas e oficinas eram as primeiras a saírem às ruas, cedo pela manhã. Em seguida, era a 

vez de outras trabalhadoras, assim como alunas e professoras. O “agito indiscriminado das 

compras”, levava mulheres de diferentes classes sociais ao Centro, mas certamente as compras 

que faziam não eram as mesmas, nem com os mesmos objetivos. No período das doze horas, 

as operárias saíam para seu intervalo de almoço, enquanto as mulheres das classes altas se 

recolhiam em seus lares – “horários de almoço” muito diferentes. No caso das operárias, 

voltavam para mais um período de trabalho. No caso da classe média e alta: a sesta. No fim do 

dia, enquanto as mulheres da classe média e alta se preparavam para eventos sociais noturnos 

ou para o cinema, as operárias e demais trabalhadoras voltavam para suas casas depois de mais 

um cansativo dia, onde é provável que ainda tivessem mais uma rodada de trabalho doméstico 

e de cuidados.  

Além de definir as atividades que fariam fora de casa, a classe social à qual pertenciam 

também estipulava para onde essas mulheres iam. Na cidade de São Paulo, a sociedade urbana 

passava a ser predominante em relação à rural, acarretando no surgimento de novos bairros, 

arborizados, urbanizados, onde a população rica morava. Os operários moravam em outros 

bairros, com menos facilidades, menos acesso e mais moradores121. O centro da cidade era um 

possível local de encontro entre pessoas de todas as classes, como mencionado no trecho 

anterior, mas essa convivência não acontecia em muitos outros espaços da cidade. 
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Portanto, ainda que mudanças estivessem ocorrendo e as mulheres estivessem passando 

a ocupar o espaço público, é preciso considerar que muitas realidades coexistiam, sendo 

impossível afirmar que havia uma vivência feminina única, ou mesmo um padrão de 

comportamento geral entre todas as mulheres, ainda que dentro de uma mesma cidade. É 

necessário que outros elementos sejam considerados, para que se possa ter uma noção mais 

clara da experiência feminina naqueles anos. Questões como raça e classe determinaram não 

apenas as ocupações das mulheres, mas todas as atividades que exerceriam e as suas formas de 

sociabilidade. Sendo assim, reiteramos aqui que a experiência das leitoras da Revista Feminina 

não refletia a totalidade das mulheres, nem sequer a da maioria delas, pois foi circunscrita a um 

determinado grupo.   

Ainda sobre a presença das mulheres no mundo público, o ideal de mulher era aquela que 

ficavam em casa, cuidando do lar e dos filhos. Considerando o trecho citado anteriormente, 

onde fica evidente o quanto as mulheres precisavam estar nas ruas cotidianamente, é possível 

pensar em quantas mulheres poderiam escolher não estar nas ruas, expostas à maledicência. 

Para as muitas mulheres trabalhadoras, não havia a opção de não estar no espaço público 

desacompanhadas, uma vez que seus pais e companheiros, quando existissem, possivelmente 

também estavam trabalhando. Dessa forma, essas prescrições de recato e de permanência dentro 

de casa só podiam ser seguidas por esse grupo específico que mulheres, que não tinha a 

necessidade de sair de casa todos os dias para trabalhar. 

A cidadania das mulheres também foi uma pauta frequente, em geral relacionada à 

questão do voto, mas muitas vezes tratada como uma questão à parte. A edição de dezembro de 

1921, traz o artigo “A mulher brasileira é ou não é cidadão brasileiro”, de autoria de Delminda 

Silveira122, que já inicia seu texto com um questionamento: “Se o é, porque negar-lhe seus 

direitos? – Se o não é, porque sujeita-la às leis do seu país?”123. Nele, a autora questiona a 

postura dos governantes, posicionando-se a favor dos direitos femininos. “Unamo-nos todas. 

Tenhamos a coragem de afrontar os comentários hostis, a crítica leviana dos homens frívolos e 

a crítica dos homens severos que não têm visão, e formemos um bloco de vontades enérgicas e 

decididas”, propõe a autora. Encontramos aqui novamente um exemplo de que a revista também 

se posicionava contra o senso comum e a tradição, publicando textos que propunham a união 

das mulheres para combater algumas injustiças que vinham sofrendo.  

                                                 

 

122 Delminda Silveira foi uma escritora e professora brasileira, natural de Santa Catarina. Publicou contos e 

poemas. https://literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=1435  
123 Revista Feminina, dezembro de 1921, p. 50. 

https://literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=1435
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Nesse contexto de muitas mudanças na vida cotidiana, o trabalho fora de casa passa a ser 

uma novidade na vida de um grupo de mulheres que nunca haviam precisado trabalhar antes. 

O trabalho feminino em si, não era uma novidade pois, em 1920, 31% da população feminina 

acima de 21 anos, e 14% com menos de 21 anos tinha empregos remunerados em São Paulo124. 

Para essas mulheres, porém, o trabalho poderia ter significados diversos, como a busca por uma 

certa autonomia dentro da família, aumento da renda ou um desejo pessoal.  

A questão do trabalho fora de casa foi um assunto presente na revista durante todos os 

anos de sua publicação, com maior ou menor frequência variando ao longo dos anos. Já em 

1915, o artigo “As mulheres que trabalham”, autoria desconhecida, afirmava que as questões 

sociais não preocupavam as mulheres anteriormente, mas que a adaptação era própria do ser 

humano, o que levou a uma mudança em relação a isso. Segundo o artigo, quando a vida era 

mais fácil e as coisas eram mais abundantes, as mulheres não precisavam se preocupar com as 

questões da coletividade, e continua: 

 “A menoridade social da mulher é hoje apenas uma reminiscência histórica e sua 

emancipação começou desde o momento em que o seu esforço se tornou válido e 

produtivo. (...) As primeiras mulheres, pois, que se atiraram corajosamente ao trabalho 

e invadem as carreiras que eram privilégio dos homens merecem dupla admiração”.125  

Conclui-se o texto apontando a existência de novos horizontes para a mulher do presente, 

graças às que haviam começado a trabalhar antes. Encontra-se neste trecho primeiramente um 

exemplo de como muitas mulheres já vinham trabalhando há muitos anos, e de que a revista 

sabia disso e transmitia essa informação para suas leitoras, nunca afirmando que o trabalho era 

uma novidade. Simultaneamente, existe a ideia de que as leitoras da Revista Feminina eram, de 

alguma maneira, herdeiras do legado das mulheres trabalhadoras do passado, e que a mulher 

naquele período estava se emancipando através do trabalho.  

Em setembro de 1921, a revista publica o artigo “O ideal feminino”, assinado por Marilda 

Pallma126, que afirma que o ideal de felicidade das mulheres modernas passara a ser o mesmo 

dos homens: a felicidade. Mas a vida vinha se tornando cada vez mais difícil e, por isso, “A 

mulher moderna que reclama as mesmas garantias que protegem o homem, desejando ter os 

                                                 

 

124 A questão das mulheres que já trabalhavam foi apresentada mais detidamente no capítulo 2. As relações entre 

estes dois grupos serão abordadas no capítulo 3. MATOS, Maria Izilda Santos de. As mulheres e a cidade: 

quotidiano e trabalho - São Paulo (1890 - 1920). in: ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro 

(orgs.) História do Estado de São Paulo - A formação da unidade paulista - vol 2. República. São Paulo: 

Editora UNESP, Imprensa Oficial, Arquivo Público do Estado, 2010. p. 170.  
125 Revista Feminina, novembro de 1915, n. 18, p. 16. 
126 Não foram encontradas informações a respeito da autora. 
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mesmos deveres e mesmas canseiras, na realidade reclama apenas o supremo direito de 

trabalhar”127. Relacionando a vida moderna ao trabalho, a autora afirma que as mulheres 

precisavam se educar e educar seus filhos, para que essa condição mudasse no futuro.  

A posição da revista em relação ao trabalho feminino não era clara, assim como em 

relação a outros assuntos. Na tentativa de equilibrar opiniões contrárias e favoráveis, para que 

a revista construísse uma imagem de neutralidade, publicou-se artigos com ambas as posições. 

Avelina Salles fala sobre isso em entrevista, ao ser perguntada se a revista incentivava a mulher 

a trabalhar, diz que “só trabalhos manuais, dentro de casa”. Quando a entrevistadora a questiona 

“A senhora fala do trabalho fora do lar, mas a senhora trabalhava fora, não? ”, a resposta de 

Avelina é: 

 “Eu trabalhei fora a vida toda, ainda hoje tenho uma loja com minha filha, mas eu 

acho que isso prejudica o lar. O lar precisa de uma criatura para administrar, é preciso 

que os filhos encontrem aquele conforto, aquela presença, aquele aconchego, aquela 

troca. Hoje não...”  

E, posteriormente, diz que ainda trabalhava: 

 “Trabalho e gosto de trabalhar, porque acho o trabalho uma grande coisa. Acho 

que na vida a gente deve estar sempre produzindo. A vida é uma coisa tão preciosa 

que não podemos desperdiçar. Vivo dizendo a meus netos uma frase que acho 

formidável, foi um dos lemas que me impressionaram, que me guiaram na vida toda: 

"La vie est trop curte, pour qui la fasse trop petite.128". A gente tem que aproveitá-la, 

torna-la cada vez maior. Tudo que você puder fazer na vida, faça."129 

Portanto, percebe-se que para Avelina essa posição também não era clara. Possivelmente 

por pressão das imposições sociais, mesmo havendo trabalhado durante sua vida toda e tendo 

o exemplo de sua mãe que também trabalhou, sua fala ainda traz reflexos da ideia de que o 

trabalho feminino levaria a problemas domésticos, que o lar não teria “aconchego” devido à 

ausência da mulher. Ainda que essa entrevista tenha acontecido em 1989, muitos anos depois 

de encerrada a publicação da revista, é interessante notar que a própria Avelina não tinha uma 

ideia muito impositiva em relação a esse tema, mesclando em sua fala argumentos 

contraditórios, mas que compuseram sua experiência como mulher de classe alta que 

trabalhava, assim como muitas das leitoras da revista. 

                                                 

 

127 Revista Feminina, setembro de 1921, n. 88, p. 6. 
128 “A vida é muito curta para que se faça dela pequena” ou “A vida é muito curto para que a tornemos tão pequena”, 

em tradução livre. 
129 LIMA, Sandra Lucia Lopes. Espelho de mulher: Revista Feminina (1916 - 1925). Tese (Doutorado em 

História). São Paulo: FFLCH-USP, 1991. P. 232. 
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Analisando os artigos que abordavam o tema do trabalho feminino, percebemos a 

presença de um número muito maior de textos trazendo argumentos favoráveis. Nos 15 anos de 

publicação com que trabalhamos, encontra-se a presença de 84 textos com argumentos positivos 

e 37 textos com argumentos negativos. Porém, apesar dessa quantidade muito maior, ainda não 

é possível afirmar que a Revista Feminina se colocava a favor do trabalho feminino, pois 

observa-se que os textos contra o trabalho eram muito mais veementes e incisivos e, em geral, 

mais extensos e persuasivos. Enquanto os argumentos positivos eram apresentados com cautela, 

os negativos eram muito mais explícitos, ainda que em menor quantidade. Mesmo assim, a 

presença desses argumentos favoráveis ao trabalho feminino é muito significativa, uma vez que 

questionavam a ordem social e o papel das mulheres.  

Considerando quem eram as leitoras do periódico, a maneira como era produzido, as 

pessoas que estavam nos bastidores desse projeto e seus interesses comerciais, podemos 

compreender como a Revista Feminina agia como uma força social durante os anos de sua 

publicação. Conciliando a dupla função de levar informações sobre ideias novas na sociedade 

e apresentar novos elementos para suas leitoras, a revista dizia ser uma publicação feita por 

mulheres, para mulheres. Ainda que muitos textos fossem assinados por homens, a ideia central 

transmitida era de que as pessoas que selecionavam o conteúdo a ser publicado e tornavam a 

revista possível, eram mulheres. É possível perceber que isso não acontecia, na medida em que 

João Salles e, principalmente, Cláudio de Souza trabalharam ativamente na revista, inclusive 

escrevendo artigos.  

Maria Martha Freire, ao tratar do conteúdo das revistas femininas dos anos 1920, afirma 

que: 

"Quanto ao caráter normatizador das revistas, cabe assinalar a dualidade da 

dimensão dominação/emancipação. Não se trata, absolutamente, de atribuir às revistas 

a função de livres porta-vozes de anseios de grupos militantes pela causa feminista, 

ou de veículos para um discurso engajado independente, mas um espaço de expressão 

dessa dualidade."130 

Considerando a existência dessa dualidade, podemos refletir sobre qual era o significado 

do trabalho para as mulheres que consumiam esta revista, mulheres que não passavam por 

necessidades financeiras e haviam vivido durante muito tempo sem trabalhar. O que elas 

pensavam sobre o trabalho, numa sociedade que vinha sendo profundamente alterada pelo 

                                                 

 

130 FREIRE, Maria Matha de Luna. Mulheres, mães e médicos: discurso maternalista em revistas femininas 

(Rio de Janeiro e São Paulo, década de 1920). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde). Rio de 

Janeiro, FIOCRUZ, 2006. P. 28. 
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capitalismo e por elementos estrangeiros que chegavam ao Brasil? Por outro lado, o que uma 

revista que se propunha ser um espaço democrático para mulheres, que buscava manter a 

tradição ao mesmo tempo que propunha algumas mudanças, dizia sobre esse assunto? 

Buscaremos responder estas questões nos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 2 – TRABALHO FEMININO: ENTRE CONFLITOS E IMPOSIÇÕES 

Neste capítulo, realizo uma análise sobre as diversas maneiras por meio das quais o tema 

do trabalho feminino foi abordado na Revista Feminina, nas edições publicadas entre os anos 

de 1915 e 1930, totalizando 180 edições. Quando analisamos as questões relativas ao trabalho 

feminino, inicialmente se faz necessário ressaltar – por mais que pareça óbvio - que muitas 

mulheres já trabalhavam antes do período aqui abordado. A realidade é que apenas um certo 

grupo feminino não trabalhava fora de casa: as mulheres das classes sociais mais altas, grupo 

ao qual pertencia a maioria das leitoras da publicação, como foi observado no capítulo anterior. 

Rachel Soihet aborda essa questão, afirmando que: 

“Apesar de existirem evidências de que parcela representativa das mulheres das 

camadas mais abastadas viviam reclusas, ociosas, entregando-se à indolência, 

contrapõe-se um quadro onde o sexo feminino tinha ativa participação na direção da 

família, contribuindo com recursos para a manutenção da casa. Tais mulheres em São 

Paulo desempenhavam atividades como doceiras, engomadeiras, cozinheiras, 

costureiras; atuavam nos teares domésticos e pequenas-indústrias, estas já em meados 

do século passado [XIX]. As duas alternativas teriam coexistido submetidas ao padrão 

duplo de moralidade e ao processo de socialização que preparava a menina para o 

desempenho de funções de casa.” 131 

Dessa forma, ao tratar da relação entre mulheres e o mundo do trabalho, reiteramos que 

as mulheres pobres já trabalhavam desde muito antes, por necessidade financeira e de 

subsistência, pois para elas não havia opção. Também não podemos desconsiderar as inúmeras 

mulheres que haviam sido escravizadas, para quem o trabalho foi uma imposição cruel e 

violenta, não tendo sequer a chance de realizarem uma escolha em relação a isso. As tarefas 

domésticas diárias também eram essencialmente femininas, realizadas por uma grande 

quantidade de empregadas domésticas ou donas de casa, considerando-se absurdo que homens 

realizassem as tarefas do lar ou relacionadas aos cuidados dos filhos, como pode ser observado 

com a leitura das fontes. Soma-se a isso o fato de que esse trabalho recebeu, como recebe ainda, 

pouca ou nenhuma valorização. Dentro de suas casas, muitas buscavam seu sustento realizando 

serviços ou comércio, como vendedoras de doces, lavadeiras, entre outros. Portanto, diferentes 

realidades coexistiam no período de nossa análise, fazendo com que o assunto do trabalho fosse 

novidade apenas para uma pequena parcela das mulheres brasileiras que viveram nas primeiras 

décadas do século XX. 

                                                 

 

131 SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência: mulheres pobres e ordem urbana (1890-

1920). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. P. 3. 
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Assim, surge o questionamento central desta pesquisa: de que forma este periódico tratava 

do mundo do trabalho, tendo em vista seu público-alvo? Qual era a narrativa apresentada sobre 

este assunto e quais eram os elementos que lhe davam força? Como este tema era apresentado 

numa revista declaradamente voltada para um público de mulheres ricas, alfabetizadas, que 

contavam com dinheiro e tempo suficientes para cultivarem o hábito da leitura? Por fim, qual 

foi a natureza da intervenção da revista nesta seara? 

 

2.1 – MULHER, PROGRESSO E UMA IDEIA DE MODERNIDADE 

Nas primeiras décadas do século XX, ideias sobre o progresso circulavam amplamente 

na sociedade, ligadas aos ideais positivistas que haviam sido um ponto importante na criação 

da República e, com maior ou menor intensidade, eram ainda caras a grande parte dos cidadãos 

pertencentes a uma elite letrada no Brasil132. Nesse contexto, o trabalho era visto como um 

elemento importante, que guiaria o país rumo a este tão esperado avanço e poderia transformar 

o Brasil em uma nação “civilizada”, desenvolvida e moderna, nos moldes dos países europeus, 

conforme acreditavam os pensadores ligados ao positivismo133. Nesse momento, iniciava-se um 

“culto fanático ao progresso”, no qual o dinheiro e o poder passaram a ter um papel central nos 

sistemas de trabalho, regimes políticos e ideológicos. Na mesma medida, esses valores 

dominantes entre a classe mais abastada – que, por definição, é minoritária – começavam a ser 

impostos a outras camadas sociais134. 

Esses ideais de nação permeavam diversos níveis e áreas da vida cotidiana, sendo um 

ponto muito importante para a análise acerca do papel que o trabalho passa a ter nesse contexto. 

A vida urbana, naquele momento, mesclava a convivência daquilo que havia de mais moderno 

com muitos elementos tradicionais e essas diferentes práticas culturais provocavam uma série 

de conflitos internos e externos, inerentes às mudanças do processo histórico e dos hábitos 

cotidianos. A população, que via e sentia sua vida sendo alterada radicalmente, percebia essas 

alterações de numerosas formas. Nicolau Sevcenko busca traduzir esse sentimento ao afirmar 

                                                 

 

132 PESAVENTO, Sandra Jatahy. O Cotidiano da República: elite e povo da virada do século. Porto Alegre: 

Editora da Universidade/UFRGS, 1995. 
133 LUCA, Tania Regina e MARTINS, Ana Luiza. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 

2008. 
134 SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência: mulheres pobres e ordem urbana (1890-1920). 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. P. 52. 
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que “uma vaga nostalgia latejava sob uma impressão geral de aturdimento”135, devido a esta 

sobreposição de novos elementos às tradições já enraizadas. Todos esses rearranjos sociais e 

culturais, e a convivência com essas referências tão diversas levam as pessoas a terem uma 

percepção de que a própria história avançava de maneira acelerada na década de 1920, uma vez 

que as novidades não paravam de surgir, alterando suas vidas de muitas maneiras136. 

Simultaneamente, a elite passa a ocupar mais as ruas, buscando novas formas de socialização e 

entretenimento – o que antes acontecia dentro das casas, passa a acontecer nas ruas, praças, 

teatros e festas, de forma que o lazer, o luxo e a diversão passam a ser elementos importantes 

na vida dessa parcela da população, a própria consolidação das revistas para o público feminino 

dialogando com essa nova dinâmica, como veremos137.  

Como consequência, as mulheres da elite também passam a ocupar esses espaços, 

começando, aos poucos, a deixar o interior de suas casas e realizar tarefas externas, tanto como 

forma de lazer quanto para se dedicar ao trabalho e ao estudo. De forma contrastante, a 

sociedade passou a valorizar ainda mais o papel das mulheres dentro de suas casas e todas as 

atividades realizadas ali: o lar passa a ser visto e tratado como um lugar “imaculado”, em 

oposição à rua e ao mundo público, considerando-se o ambiente doméstico mais adequado a 

elas, enquanto o ambiente externo era visto como mais adequado aos homens, bem como as 

atividades relacionadas a ele138. Estas duas esferas, vistas como antíteses uma da outra, 

representam o que se esperava de homens e mulheres das camadas sociais mais altas, cada um 

vivendo em um mundo diferente, com apenas alguns pontos de intersecção. Encontra-se aqui 

uma das muitas dualidades do período, que é amplamente retratada na Revista Feminina: ao 

mesmo tempo em que se valorizava o papel das mulheres enquanto donas de casa, estas 

começavam a almejar uma certa independência e a ocupar o mundo público, a despeito do que 

era prescrito.  

                                                 

 

135  SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático na metrópole – São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 

20. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. P. 40.  
136 LORENZO, Helena Carvalho de e COSTA, Wilma Peres da. Apresentação. In: COSTA, Wilma Peres (org). 

A década de 1920 e as origens do Brasil moderno. São Paulo: Editora da Unesp, 1997, p. 8. 
137 BUITONI, Dulcília Schroeder. Imprensa Feminina. São Paulo: Editora Ática, 1990. Sobre as revistas 

femininas, a autora afirma ainda que: “A imprensa feminina elegeu a revista como seu veículo por excelência. 

Revista é ilustração, é cor, jogo, prazer, é linguagem mais pessoal, é variedade; a imprensa feminina usa tudo isso”, 

evidenciando que as revistas traziam também o componente do lazer e da diversão, muito buscadas pelas leitoras, 

para além da possibilidade de ser informativa. P. 18. 
138 D’INCAO, Maria Angela. Mulheres e Família in PRIORE, Mary del e PINSKY, Carla Bassanezi. História 

das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2015. P. 233. 
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Mesmo passando por esse processo de modernização – de estilo de vida, padrões de 

consumo, ideias -, o moralismo tradicional, muito ligado à doutrina da religião católica, ainda 

estava presente na maioria das famílias. Questões sobre o trabalho feminino passam a ser 

discutidas mais abertamente, mas com frequência ligadas a temas relacionados à sexualidade 

feminina, como prostituição, virgindade e casamento, pois se considerava que o trabalho, ao 

fazer com que as mulheres saíssem de suas casas, lhes traria uma série de problemas 

relacionados à honra e moral139. Um dos elementos que davam suporte a esse tipo de 

pensamento eram as teorias higienistas que, embora advindas do século XIX, tinham ainda 

muita força no início do século XX. O discurso médico que passou a estar enraizado na 

sociedade, legitimando uma série de ideias acerca das mulheres e prescrições sobre suas vidas 

e corpos, constitui um elemento dos mais importantes para a compreensão dessa relação entre 

estas e o mundo do trabalho140. Essas correntes de pensamento influenciaram fortemente a 

maneira como eram vistas e tratadas pela sociedade, deixando marcas que perduram até hoje. 

Além das próprias noções de que elas eram fisicamente inaptas ao trabalho, devido à 

constituição física de seu corpo e cérebro, o higienismo também contribuiu para que se pensasse 

e se criasse prescrições a respeito do dia-a-dia das mulheres, das crianças e das famílias, assim 

como a disposição e organização dos seus lares141. Soma-se a isso a relação entre saúde e beleza, 

largamente difundida pela revista142. Dessa forma, ditando regras e cerceando a vida das 

mulheres e das crianças, essas ideias fizeram-se presentes de forma contínua e englobando 

vários elementos do cotidiano feminino.  

Ainda ao redor deste tema, o discurso médico tratava muito sobre características 

consideradas naturais em cada um dos gêneros, como meio de justificar quais eram as atividades 

                                                 

 

139 RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e sexualidade in PRIORE, Mary del e PINSKY, Carla Bassanezi. 

História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2015. p. 588. 
140 FERLA, Luis. Sujos, feios e malvados sob medida: a utopia médica do Biodeterminismo - São Paulo (1920 

- 1945). São Paulo: Alameda, 2009. 
141 Em relação ao higienismo, Cesare Lombroso, conhecido médico do século XIX e um dos nomes que mais 

ajudou a difundir a doutrina, escreve sobre as mulheres: “A mulher tem numerosos traços comuns com a criança, 

que seu senso moral é deficiente, que ela é vingativa, ciumenta, levada a exercer vingança de uma crueldade 

refinada, mas nos casos ordinários estes defeitos são neutralizados pela piedade, a maternidade, o pouco ardor de 

suas paixões, sua frieza sexual, sua fraqueza e sua menor inteligência.". Estes argumentos continuam sendo usados 

por muito tempo, por aqueles que afirmavam que as capacidades intelectuais femininas eram inferiores e, portanto, 

estas seriam inaptas aos postos de trabalho que demandassem conhecimentos especializados ou intelectuais. 

LOMBROSO, Cesare. La femme criminelle et la prostituée. 1894. Citado em: SOIHET, Rachel. Condição 

feminina e formas de violência: mulheres pobres e ordem urbana (1890-1920). Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1989, p. 82. 
142 SANT'ANNA, Denise Bernuzzi de. História da Beleza no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014. 
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mais recomendadas para cada um deles, com base em traços da personalidade que seriam pré-

determinados de acordo com seu sexo. Segundo Denise Sant’Anna, os médicos ocupavam um 

lugar na sociedade considerado essencial para a organização moral e social das famílias da elite 

brasileira naquele momento143. Dessa forma, a capacidade feminina de ter filhos era muito 

ressaltada por esse discurso que, por sua vez, vinculava também às mulheres a responsabilidade 

pelo cuidado com esses filhos e sua educação, cabendo a elas todas as atribuições nesse sentido, 

com exceção dos provimentos financeiros, pelos quais os homens eram responsáveis. 

Concomitantemente e de maneira relacionada, ocorre uma intensa valorização das mulheres 

enquanto mães pela sociedade e o impedimento para que elas realizassem tarefas fora do âmbito 

doméstico144. 

Ao analisarmos a Revista Feminina, podemos observar essas questões presentes durante 

todos os anos examinados. No artigo “Variações sobre a mulher e a sua educação”, publicado 

em 1924, afirma-se que elas podiam aprender tudo que os homens sabem, mas que suas 

habilidades ainda seriam diferentes, uma vez que possuíam certas aptidões e sentimentos 

distintos. “O homem e a mulher têm cada qual as suas qualidades e não as mesmas qualidades 

em graus diferentes”, afirma o autor, que usa ainda esse argumento para discutir sobre o 

trabalho feminino: 

“Que trabalho convém à mulher? Todo o trabalho que a auxilie a tornar-se melhor. 

O que é proibido à mulher? Tudo o que possa degradá-la, diminuí-la, envilecê-la, mas 

só isso. O que é que ela tem direito de fazer? Todos os atos belos e bons e úteis, que 

estejam na sua aptidão e que não se arrisquem a prejudicar a sua dignidade ou a 

diminuir o seu valor como criatura humana”145. 

Desta forma, o artigo reforçava essas ideias ao afirmar que a mulher podia “tudo” e depois 

listar uma série de coisas que ela não podia fazer, todas relacionadas à sua honra e, no fim, à 

sua posição de “rainha do lar” que ficaria ameaçada caso ela fosse trabalhar fora. Deixa claro 

que algumas ocupações poderiam, sim, diminuir a sua dignidade e seu valor, o que certamente 

não seria dito sobre os homens na mesma situação. Também a menção de que os atos realizados 

pelas mulheres deveriam ser “belos e bons” é significativa em relação à posição em que eram 

colocadas, bem distantes do mundo do trabalho e mais próxima da ideia de “anjo do lar”. 

                                                 

 

143 SANT'ANNA, Denise Bernuzzi de. Políticas do Corpo: elementos para uma história das práticas 

corporais. São Paulo: Estação Liberdade, 1995. P. 123. 
144 MESSIAS, Maria Claudia Novais e JACÓ-VILELA, Ana Maria. Relações de gênero e poder na Belle Époque: 

entre discursos e prática. Psicologia em Pesquisa - Juiz de Fora, volume 12, número 3, Setembro-Dezembro de 

2018.  
145 Revista Feminina, n. 122, agosto de 1924, p. 47. Autoria desconhecida. 
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Margareth Rago apresenta a questão da relação entre o higienismo e o controle sobre as 

mulheres, afirmando que:  

"Para muitos médicos e higienistas, o trabalho feminino fora do lar levaria à 

desagregação da família. De que modo as mulheres que passavam a trabalhar durante 

todo o dia, ou mesmo parcialmente, poderiam se preocupar com o marido, cuidar da 

casa e educar os filhos? O que seria de nossas crianças, futuros cidadãos da pátria, 

abandonados nos anos mais importantes de formação do seu caráter? Tais observações 

levavam, portanto, à delimitação de rígidos códigos de moralidade para mulheres de 

todas as classes sociais. As que pertenciam à elite e às camadas médias estavam 

certamente no centro dessas preocupações, sobretudo as jovens que iniciavam suas 

carreiras como médicas, advogadas, biólogas, pintoras, pianistas, mas também as 

trabalhadoras, mães dos futuros construtores da pátria, eram alvos do moralismo 

dominante."146  

É possível observar então, que as mulheres de classe média e alta, ainda que não fossem 

maioria no mercado de trabalho, poderiam ser consideradas como as mais reprimidas por esses 

discursos que prescreviam posições e ocupações bem delimitadas em relação ao sexo feminino. 

O fato de ser mulher já era suficiente, para muitos, para justificar um excessivo controle sobre 

suas vidas pessoais e profissionais. A relação das mulheres pobres, trabalhadoras domésticas, 

operárias, trabalhadoras rurais, entre tantas outras ocupações, era muito diferente devido à 

necessidade de trabalhar para o sustento delas mesmas e de suas famílias147. 

Nessa lógica, o conceito de “modernidade” ou “moderno” era importante, ligado 

sobretudo à Europa e suas cidades cosmopolitas, nas quais o Brasil buscava se espelhar. Porém, 

ser “moderno” era um atributo positivo para os homens, mas frequentemente utilizado de 

maneira pejorativa quando se tratava das mulheres. Uma “mulher moderna” era vista com maus 

olhos, relacionada a atitudes consideradas inadequadas, inapropriadas148. Ainda fazia parte da 

noção de modernidade um conceito de família com características burguesas - patriarcal e 

nuclear -, também importado e pouco convincente para a maior parte da sociedade brasileira. 

Na constituição dessa família ideal, as mulheres assumiam o papel central, agregador e 

unificador, que dependia de seguir muitas regras e imposições. Sobre isso escreveu Alice 

Carvalho149 para a Revista Feminina em 1923: “Pois em que se baseia a sociedade e finalmente 

                                                 

 

146 RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e sexualidade in PRIORE, Mary del e PINSKY, Carla Bassanezi. 

História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2015. p. 588. 
147 A relação entre estes dois grupos será tratada em detalhe no capítulo 3 deste trabalho.  
148 CAULFIELD, Sueann. Em Defesa da Honra: Moralidade, Modernidade e Nação no Rio de Janeiro (1918 

- 1940). Campinas, Ed Unicamp, 2000. 
149 Parece se tratar de Alice Afra de Carvalho, escritora, professora, filósofa e poetisa alagoana. Ligada ao ensino 

e à escrita, publicou diversos artigos na imprensa brasileira. Ver: Alice Afra de Carvalho (1989 – 1968) em 
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a Pátria inteira, se não no abençoado lar, na boa formação da família e dos seus membros – 

indivíduos que deverão trabalhar por ela?”150. Todos esses elementos eram desejados e 

admirados pela elite brasileira, que buscou impor esse ideal de família a toda a população, 

sobretudo nas grandes cidades151.  

Em 1915, quando a Revista Feminina já vinha sendo publicada há alguns meses, criou-se 

uma seção chamada “Concursos da Luta Moderna”, na qual as leitoras deveriam escrever 

possíveis respostas para a pergunta “O que significa ser mulher na sociedade moderna?”. A 

primeira a responder é a nossa já conhecida Anna Rita Malheiros152. O artigo de Malheiros 

afirma que a mulher moderna tem o dever de sair de casa e buscar se instruir, pois ainda que 

ela seja mais frágil que o homem, ambos devem caminhar lado a lado, sem tentativas de 

competição, mas colaborando em igualdade153. É expressivo que a primeira resposta seja essa, 

que busca colocar as mulheres em igualdade com os homens, especialmente pelo caminho da 

instrução, ainda que essa palavra possa significar muitas coisas neste contexto.  

No mês de abril do mesmo ano, o texto é atribuído a D. Bartyra Tybiriçá154, que defende 

um ponto de vista de que as mulheres deveriam sim se educar, e  que colabore publicamente 

com o homem, mas não menciona nunca o trabalho como um dos objetivos desta educação. 

Afirma que “É um erro supor que a mulher, para colaborar com o homem publicamente, deva 

abandonar a função carinhosa do lar. O tempo sabiamente dividido permitirá que, não se 
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150 Revista Feminina, n. 114, novembro de 1923, p. 7. 
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153 Revista Feminina, janeiro de 1915, n. 8, p. 9. 
154 Possivelmente um pseudônimo que fazia referência a Bartira Tibiriçá, uma mulher indígena que viveu no século 

XVI e mais tarde foi considerada “a mãe do Brasil”. (BRAZIL, Érico Vital e SCHUMAHER, Schuma (orgs.). 

Dicionário de Mulheres do Brasil – de 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.). Não 

foi possível localizar quem era realmente o autor, que pode inclusive ser a própria redação da revista. 
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descuidando do lar, ela ocupe as horas vagas na leitura e no estudo, preparando o seu espírito 

para as contingências cada vez mais difíceis da luta pela vida”. A autora ainda conclui seu texto 

parabenizando a Revista Feminina por ser “isenta de caráter feminista”155, o que é interessante 

pois, em edições posteriores, a revista se pronuncia como precursora do feminismo brasileiro156.  

Em maio, ainda em 1915, é a vez do artigo de Albina Pires de Campos157, que defende 

que as mulheres modernas não deveriam deixar os seus papeis de mãe, filha e esposa, pois esses 

haviam sido atribuídos por Deus. Diz: “Muitos sociologistas [SIC] e feministas querem 

entronizar a mulher, ou fazer d’ela um homem de saias. Não! A esfera da mulher que lhe foi 

marcada pelo Criador e com a qual muitas não se satisfazem, é, entretanto sublime! Tirando a 

mulher da sua esfera natural – o seio da família – ela faltará à sua vocação, e o resultado será: 

a desorganização da família e da sociedade”158. Dos três artigos apresentados, Albina é quem 

tem a opinião mais conservadora a respeito do papel da mulher moderna, opinando a favor da 

manutenção dos papeis femininos tradicionais. O trabalho, e mesmo a educação, sequer são 

mencionados por ela. Este é o último artigo dessa série publicado pela revista, talvez pela pouca 

adesão das leitoras.  

Apesar da série que busca responder o que é ser uma mulher moderna ser bem pequena, 

contando com apenas sete artigos, nos interessa por alguns motivos. Por ter sido escrita quando 

a revista ainda estava começando a se inserir no mercado e buscando atrair leitoras, a presença 

desses pontos de vista tão diversos sobre uma questão que fazia parte do cotidiano indica que a 

revista buscava atrair também leitoras que pensassem de formas diferentes, já que as mesmas 

precisavam sentir algum nível de identificação com o que era publicado, para se manterem fiéis 

à revista e continuarem comprando. Na mesma direção, a presença dessas questões na revista 

nos mostra que essas ideias circulavam pela sociedade, que havia naquele momento uma 

multiplicidade de ideias acerca do que era ser uma mulher moderna e, mais profundamente, de 

qual papel a mulher deveria ocupar naquela sociedade que estava se modificando tão 

aceleradamente. Percebemos que a revista ainda estava se posicionando no mercado e já 

apresentava uma das suas características mais visíveis ao longo dos anos: a presença de pontos 

de vista múltiplos, muitas vezes divergentes, mas que coexistiam na publicação e na sociedade. 

                                                 

 

155 Revista Feminina, abril de 1915, n. 11, p. 10. 
156 Tratamos da ideia de que a revista foi precursora do feminismo brasileiro no capítulo 3.  
157 Não foram encontradas informações sobre a autora. 
158 Revista Feminina, maio de 1915, n. 12, p. 12. 
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Mas as opiniões acerca da “mulher moderna” não acabam com o fim da seção, e 

continuam sendo apresentadas. Em 1920, Chrysanthéme159 publica um artigo intitulado “A 

educação feminina de hoje”, no qual afirma que as mulheres adquirem conhecimentos apenas 

com o objetivo de conquistarem um marido, sendo esse um costume passado de mãe para filha 

e, devido a isso, sua educação é insuficiente. A autora ainda faz duras críticas às mulheres, 

afirmando que são desprovidas da inteligência e moral que acreditam ter, como podemos ver 

no trecho a seguir: 

“Os progressos e as reformas na evolução feminina causaram muitos males a 

certos cérebros de mulher. Convencidos de uma inteligência que realmente não 

possuem, de uma robusta moral de que são completamente desprovidos, alguns desses 

espíritos enganam-se a respeito de si mesmos e lançam-se no acaso pelos rudes 

caminhos das lutas. Sem bússola e sem defesa, porém, submergiram-se ou 

enlamearam-se definitivamente”.160 

Portanto, a opinião da autora é que ser uma “mulher moderna” é algo pejorativo, que a 

modernidade só causou problemas para elas. Assim, a ideia de modernidade, considerada tão 

importante para alguns, é vista aqui como um problema, como algo que trouxe o declínio às 

mulheres. O progresso, elemento fundamental para muitos pensadores brasileiros naquele 

momento, é considerado um vilão, causando males ao cérebro feminino e as deixando sem 

rumo.  

É curioso verificar que a mesma autora, poucas edições depois, publica o texto “A 

mentalidade da mulher”, no qual afirma que as mulheres não são mentalmente inferiores aos 

homens, apenas foram educadas de maneira diversa, receberam outro tipo de instrução e 

possuem outros conhecimentos161. Ainda que os dois argumentos não sejam excludentes, são 

bastante enfáticos em questões contundentes. Por que a mesma autora escreveria algo tão 

discrepante em um período curto de tempo? Como poderia considerar as mulheres convencidas 

de uma inteligência que não tinham e simultaneamente afirmar que não eram inferiores aos 

homens? Possivelmente as leitoras tenham enviado reclamações sobre as críticas feitas no texto 

citado anteriormente, como aconteceu em outros casos, o que levaria a autora a se retratar. Seja 

                                                 

 

159 Pseudônimo de Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Rebelo Vasconcelos, foi uma jornalista e escritora carioca, 
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160 Revista Feminina, janeiro de 1920, n. 68, p. 34. 
161 Revista Feminina, julho de 1920, n. 74, p. 59. 
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qual for o motivo, fica evidenciado aqui mais uma vez que argumentos muito distintos foram 

não apenas publicados na revista, mas escritos pela mesma pessoa.   

Em janeiro de 1925, a crônica “Janeiro” alega que os homens são os responsáveis pela 

degeneração feminina que vinha ocorrendo. Na contramão das discussões sobre a modernidade 

que estavam em voga no início do século XX, o autor do texto afirma que:  

“A sociedade moderna anda longe de se recomendar pelas suas virtudes... 

Aniquilada, abatida pelas garras impiedosas e cruéis da civilização, a Família 

de nossos dias envereda, enveredou já pelo caminho que certamente não 

conduz à bem-aventurança... Assentada sobre os alicerces frágeis de uma 

educação falha e insuficiente, ela se estremece toda, estontada, qual uma 

grande ave prestes a despenhar-se do azul, ferida pela flecha envenenada de 

um caçador invisível”162.  

Aqui, os conceitos de “sociedade moderna” e “modernidade” não são utilizados como 

sinônimos. Ao passo em que a modernidade era considerada positivamente, a sociedade 

moderna apresentava toda uma série de problemas. É possível imaginar que o que faltava era 

justamente a modernidade que se esperava da sociedade. 

Em 1926, o artigo “Modernismos Femininos” vai abordar novamente a questão das 

“mulheres modernas”. Segundo o texto, as mulheres do período estavam fazendo tantas 

atividades diferentes que se tornavam “mais masculinas que os próprios homens”, incluindo aí 

não apenas o trabalho, mas também a prática de esportes163. Entretanto, o autor concorda que 

os tempos mudaram e que é necessário aceitar que a vida das mulheres mudou também e que 

esse processo continuaria acontecendo no futuro. Nesse período, o termo “modernista”, 

utilizado pelo autor, fazia referência às mulheres que buscavam uma vida mais ativa fora do 

ambiente doméstico, trabalhando e estudando. De acordo com Cristiana Facchinetti e Carolina 

Carvalho, as revistas utilizavam essa nomenclatura para tratar de posições consideradas 

perigosas ou extravagantes, como foi o caso no artigo citado. É importante notar que ainda que 

o autor usa essa palavra num sentido um pouco pejorativo e que não tem nenhuma relação com 

o movimento modernista, expressivo na mesma década164.  

                                                 

 

162 Revista Feminina, janeiro de 1925, n. 128, p. 19. 
163 Revista Feminina, julho de 1926, n. 147, p. 36. 
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Cláudio de Souza, já conhecido pelo público e possivelmente com maior credibilidade 

entre as leitoras, considerava a mulher simultaneamente delicada como uma flor e sustentadora 

da nação, e escreve em 1916 que: 

“A mulher é o primeiro fator da força e da grandeza das nações e pelo seu aspecto 

de meiguice e de delicadeza deve desejar a paz e fazer votos por ela. Mas se por um 

lado ela foi criada, como as flores, para alegrar e dar perfume e brilho e consolo à 

vida, por outro lado está intimamente ligada à unidade nacional”165.  

E prossegue, escrevendo que a mulher deve amar o lar e este deve ser a sua vida, pois 

cada lar é uma parcela da nação. Afirma ainda que a mulher deverá proteger os filhos e ensiná-

los a amar e proteger suas casas e, mais amplamente, a pátria, consideradas por ele partes de 

um mesmo todo. Novamente, a ideia do amor à nação é retomada, reiterando o papel da mulher 

no progresso e desenvolvimento do país – não através do seu próprio trabalho, mas do cuidado 

com os filhos e a casa. Uma vez que as mulheres realizassem todo o cuidado doméstico, 

liberando os homens dessas funções, o caminho para que eles trabalhassem ficava desimpedido. 

Assim, pensando na outra face do que estava sendo transmitido por essas publicações, as 

recomendações para que as mulheres fizessem o trabalho doméstico eram, simultaneamente, 

recomendações para que os homens não o fizessem. 

 Deve-se notar que o cuidado com a casa e os filhos era tido como uma obrigação das 

mulheres, quer elas estivessem trabalhando fora ou não, o que fazia com que muitas mulheres 

trabalhadoras ainda assim fossem totalmente responsáveis pela educação e criação das crianças. 

Em 1915, um artigo de autoria desconhecida afirma que “O colo da mãe é a primeira escola 

para onde a criança vai”166, demonstrando a importância atribuída ao papel da mãe na educação 

dos filhos, por exemplo. De forma que essas pressões sobre as mulheres não eram apenas 

externas em relação às famílias, mas vinham também da posição que os homens ocupavam 

dentro lar, reproduzindo uma lógica social muito mais ampla que, no fim, fazia com que todas 

as obrigações domésticas recaíssem apenas sobre as mulheres167. 

Ainda sobre o papel da mulher dentro de casa, a posição de esposa era tão importante 

quanto a de mãe. A charge “O Lar de uma Sufragette” apresenta, através de ilustrações nada 

sutis, o quanto o abandono do lar era algo temido pela sociedade. Ainda que estivesse se 
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referindo às sufragistas168, essa questão perpassa quaisquer grupos femininos que buscavam 

realizar algo que fugisse do estereótipo da “rainha do lar”. Através da representação dos homens 

com acessórios femininos, realizando tarefas que eram consideradas femininas, o marido 

supostamente estaria assumindo a posição da mulher na rotina doméstica, uma vez que ela não 

estaria em casa – lutando pelo direito ao voto, trabalhando, estudando ou realizando algo fora 

de casa de maneira geral. Assim, a charge é carregada em deboche também com o objetivo de 

desqualificar o trabalho doméstico, dando a entender que se tratava de um trabalho tranquilo e 

leve – em oposição ao extradoméstico, realizado pelos homens, esse sim valioso e cansativo. 

 

 

Figura 07 - “O lar de uma sufragette” Revista Feminina, n. 42, novembro de 1917, p. 24. 

 

Para além do óbvio conteúdo satírico e machista, é interessante perceber o quanto a 

ausência feminina era considerada problemática, pois alteraria toda a forma de organização 

doméstica, levando inclusive os homens ao ridículo que se devia a “arrumar a casa e fazer 

dormir o filhinho”. Assim, vemos que não apenas o trabalho das mulheres era considerado um 

problema para as famílias, mas todas as atividades que afastassem as mulheres do seu “posto 

sagrado” de dona de casa eram não apenas malvistas, como também temidas. Essa imposição 

em relação ao lar agia duplamente, tanto afastando as mulheres do trabalho fora de casa, quanto 

afastando os homens do trabalho doméstico e mesmo de uma relação de cuidado com seus 

filhos.  

                                                 

 

168 A questão das sufragistas, da luta pelos direitos femininos e as suas implicações no mundo do trabalho serão 

tratadas no capítulo 3 deste trabalho. 
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Devido à repetição constante da temática da mulher fora do lar, pode-se perceber que a 

revista dialogava de perto com essas ideias, referindo-se a si mesma como um elemento que 

contribuía para o progresso do Brasil. Ao reforçar a mensagem de que as mulheres eram um 

elemento importante no destino do país, a revista se colocava a serviço dessa moral dominante. 

Contudo, é importante perceber que nem sempre o discurso mais recorrente na sociedade era o 

que aparecia na publicação, que apresentava algumas ideias diferentes também, possivelmente 

visando uma imagem de pluralidade e o envolvimento de leitoras que contribuiriam com a 

discussão através de outros textos. A presença de pontos de vista divergentes é algo recorrente 

na publicação, porém sempre de maneira branda. 

Desta forma, na contramão da charge citada anteriormente, Lydia Guedes169 escreveu em 

dezembro de 1922 o artigo “A Mulher e a Política”170, falando sobre como as mulheres eram 

vistas como “anjo do lar”, cuja missão era trazer a felicidade e o sossego para suas casas. 

Todavia, a autora terminou o texto afirmando que “Na grande maioria dos casos, um lar feliz 

se esteia em duas colunas: a abnegação extrema e o sofrimento íntimo de uma mulher”. Destaca-

se esse comentário pois é evidente que nem todas as mulheres poderiam ou mesmo gostariam 

de cumprir as expectativas das funções que supostamente deveriam desempenhar em casa. 

Vemos aqui a revista também como um meio de expressão do descontentamento feminino em 

relação a essas sufocantes imposições sociais. 

Sobre esses aspectos, Magali Engel afirma que: 

“O advento da República anunciava o começo de um tempo marcado pelo 

redimensionamento das políticas de controle social, cuja rigidez e abrangência eram 

produzidos pelo reconhecimento e legitimidade dos parâmetros burgueses definidores 

da ordem, do progresso, da modernidade e da civilização"171.  

Portanto, imposições de um determinado modo de vida para as mulheres não eram vistas 

apenas como “opiniões”, mas eram respaldadas pela moral dominante. Assim, se as mulheres 

das classes mais altas frequentemente não se revoltavam contra esse tipo de discurso que visava 

a dominação, era também porque estavam imersas em círculos sociais e familiares que 

corroboravam com esse pensamento, tornando mais complexa a percepção da forma pela qual 

isso acontecia. Como esse discurso vinha de pessoas próximas, como pai, marido, amigos, 

sendo frequentemente repetido inclusive por jornais e revistas supostamente neutros, era uma 

                                                 

 

169 Não foram encontradas informações sobre a autora. 
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171 ENGEL, Magali. Psiquiatria e Feminilidade. In: PRIORE, Mary del e PINSKY, Carla Bassanezi. História 
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tarefa complexa que elas enxergassem os problemas contidos aí e deixassem de aceitar e 

perpetuar essas ideias. Nesse ponto, um recorte preciso de classe torna-se ainda mais relevante, 

uma vez que as mulheres operárias e pobres parecem ter muito mais consciência de como eram 

exploradas e subestimadas, inclusive se organizando para lutar contra isso, enquanto as 

mulheres de classes mais altas muitas vezes se viam em pé de igualdade com homens de sua 

classe social, o que hoje podemos afirmar que não ocorria.  

Era ligada a esse tipo de ideia que a Revista Feminina publicava, em 1923, um texto sobre 

o Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância172, citando um conferencista, cuja 

identidade não é revelada. Dizia ele, no evento: 

 “Eu antevejo com imensa alegria o que será a mulher brasileira, quando o seu 

diamantino espírito for melhor trabalhado pelos ideais modernos de progresso, de 

patriotismo inteligente e prático; quando ela sair desta escravidão de pensamento, 

tornando-se apta para a nova função social de sacerdotisa da eugenia, que muito se há 

de beneficiar com a sua superior inspiração natural”173. 

O autor prossegue afirmando que as mulheres brasileiras precisam ser ensinadas sobre os 

valores da pátria, para que possam desempenhar satisfatoriamente a função de mãe educadora, 

pois é uma função que lhes foi dada por todos. A revista apresentava com frequência a ideia de 

que as mulheres não deveriam trabalhar fora, pois isso seria um problema não apenas para cada 

família, mas para toda a nação, que teria seus cidadãos descuidados e despreparados para o 

futuro174. Dessa forma, quanto mais as mulheres se afastavam do lar e das tarefas domésticas, 

maior era a carga de julgamento social que recaía sobre elas175 - o que não acontecia com os 

homens, que eram julgados com base em sua dedicação ao trabalho e no desempenho do papel 

de provedor da família176.  

                                                 

 

172 O Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância foi realizado no Rio de Janeiro, organizado por Arthur 

Moncorvo Filho, médico. Participaram do evento mais de 2.300 pessoas. Fazia parte de um projeto mais amplo, 

envolvendo outros congressos que aconteceram na Europa e Américas. Tratavam de questões relativas à 

assistência da infância, como medicina infantil, pedagogia e higiene. WADSWORTH, James E. Moncorvo Filho 

e o problema da infância: modelos institucionais e ideológicos da assistência à infância no Brasil. Revista 

Brasileira de História, São Paulo, v. 19, n. 37, p. 103-124, Setembro de 1999. 
173 Revista Feminina, abril de 1923, n. 107, p. 35. 
174 MESSIAS, Maria Claudia Novais e JACÓ-VILELA, Ana Maria. Relações de gênero e poder na Belle Époque: 

entre discursos e prática. Psicologia em Pesquisa - Juiz de Fora, volume 12, número 3, Setembro-Dezembro de 

2018. 
175 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar, Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1985. P. 63.  
176 SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência: mulheres pobres e ordem urbana (1890-1920). 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.  p. 4. 
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Outro ponto central da doutrina positivista que influenciou diretamente a vida das 

mulheres foi a ideia de que a sociedade poderia ser transformada, aprimorada, por meio da 

educação. Isso transformou a vida feminina de duas formas: primeiro, mediante à valorização 

das mulheres devido ao seu papel de educadora de seus filhos, que seriam os futuros cidadãos 

republicanos e, como tais, deveriam receber a melhor educação possível afim de que o 

progresso chegasse ao Brasil. Depois, auxiliando na inserção das mulheres nas escolas e demais 

instituições de ensino, pois se era necessário que elas educassem suas crianças, era igualmente 

importante que tivessem elas próprias uma boa educação177. 

Os pensadores positivistas acreditavam que o trabalho e a educação poderiam influenciar 

positivamente no futuro do país, mas o primeiro ainda era cercado de opiniões e polêmicas. 

Excetuando-se os trabalhos políticos e intelectuais, realizados sobretudo pela própria elite 

econômica e letrada, a opinião acerca do trabalho não era das melhores. Um dos motivos para 

isso ocorrer era o fato de que o trabalho estava ligado ainda a uma memória da escravidão, que 

não havia sido superada pela sociedade e que, desta maneira, via o trabalho como algo ruim, 

desagradável e desqualificador, significando mais um entrave para as mulheres que desejavam 

trabalhar. Céli Pinto aponta que havia no Brasil naquele momento uma imensa população de 

pessoas pobres, sem uma tradição de valorização do trabalho ou de valores igualitários, 

empecilhos não apenas para o trabalho feminino, mas também para a construção de uma 

cidadania republicana178. 

Soma-se à realidade brasileira daquele momento mais alguns elementos relacionados à 

ideia de progresso e de modernização. Do ponto de vista econômico, é preciso lembrar que a 

base do capital brasileiro vinha do mundo rural. Ainda que a vida urbana estivesse se tornando 

cada vez mais parte do cotidiano de pessoas nas grandes cidades e a indústria alcançasse 

números significativos, os rumos do país ainda eram ditados pelas plantações de café e, por esse 

motivo, o poder político estava também nas mãos de famílias rurais, tradicionais, 

patrimonialistas e patriarcais179. Dessa forma, não é de se surpreender que as leis e as decisões 

                                                 

 

177 BORELLI, Andrea. Espaço feminino no mercado produtivo. In: PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana 
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políticas reforçassem a tradição, como veremos mais adiante, ainda que em alguns lugares 

ideias um pouco diferentes começassem a ter mais expressão180.  

A despeito de haver uma moral social dominante que, do seu modo, ditava as regras que 

as pessoas deveriam seguir – em especial as mulheres, que os homens consideravam estar sob 

a sua tutela -, é nítido que a Revista Feminina apresentava um conteúdo ambíguo em relação 

ao tema. Publicando simultaneamente textos que se posicionavam contra o trabalho feminino, 

e os que se posicionavam a favor, diversas opiniões estavam representadas na publicação. 

Lembrando que a revista se apresentava como uma revista para mulheres cristãs, da alta 

sociedade, e se colocava numa posição de batalhar pelos direitos das mulheres, é relevante notar 

como essa articulação acontecia. Ainda que publicasse textos defendendo o trabalho feminino 

e a emancipação econômica de mulheres, fica evidente com a leitura de todo o conteúdo que a 

publicação tinha uma orientação católica e conservadora no geral.  

A presença de pontos de vista diversos acerca de um mesmo tema é muito relevante. 

Como Maria Helena Capelato afirma, embora a imprensa apresente a opinião pública, jornais e 

revistas são comprometidos por diversos interesses particulares, como seus clientes comerciais 

e as forças políticas existentes181. Dessa forma, os textos apresentados pela revista refletem 

ideias do momento histórico no qual está inserido, mas com um “filtro” não apenas de interesses 

comerciais e políticos - como no caso da Revista Feminina – como também do que era 

considerado socialmente adequado para a leitura feminina. Assim, deve-se considerar que 

mesmo quando a revista ia na contramão do que era tradicionalmente aceito, isso deveria ser 

feito de uma maneira que o artigo ainda permanecesse adequado ao que se julgava apropriado, 

ao que se esperava de uma publicação que propagandeava ser cristã e moralmente correta. 

Publicar apenas ideias que confrontavam a tradição poderia significar um problema nas vendas 

de exemplares, no número de anunciantes e na própria recepção da revista pela sociedade.  

Assim, com a publicação dessas opiniões diversas, os responsáveis pela revista buscavam 

atingir a maior parcela possível da população, a fim de conquistar leitoras e assinantes. A 

publicação de ideias que vinham surgindo na sociedade na contramão do que a revista defendia, 

além de ser uma forma de angariar leitoras pode ser considerada também uma forma de 
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apropriação dessas ideias por parte da revista, de forma que mesmo aquilo que diferia do 

pensamento conservador estivesse presente e fosse frequentemente visto como parte de um 

mesmo todo. Na medida em que a cultura dominante - da qual a Revista Feminina fazia parte, 

uma vez que estava ligada à burguesia, ao catolicismo e a ideias conservadoras – incorpora esse 

conteúdo nas suas páginas, ele perde um pouco de sua propriedade inovadora e até 

revolucionária, passando a fazer parte da própria cultura dominante182. 

Para que a revista fosse lida e, mais importante, vendida, era necessário que ela 

apresentasse não apenas o conteúdo que seus produtores queriam que as mulheres lessem, mas 

também o conteúdo que leitoras queriam encontrar, que podiam ser ou não a mesma coisa183.  

Portanto, não se tratava de um mero acaso e nem de uma publicação com ideias “à frente de 

seu tempo”, mas de um projeto comercial inserido justamente no seu tempo, havendo uma 

seleção prévia dos textos que seriam publicados, o que significa também a exclusão de algum 

material. O lugar da revista como empresa, como meio de obter lucro, não pode ficar em 

segundo plano nesta análise184, especialmente tendo em vista o papel que ela ocupava dentro 

da Empresa Feminina Brasileira, articulando-se com o comércio de uma série de produtos. Não 

apenas a revista influenciava as leitoras a partir do seu conteúdo, mas as leitoras também 

influenciavam a publicação, ainda que não tão diretamente, pelo fato de terem suas próprias 

opiniões acerca daquilo que acontecia no momento, como se observa em toda a imprensa.  

Portanto, ainda que a revista apresentasse diversos artigos sobre aspectos que as mulheres 

deveriam considerar a respeito do trabalho, é possível encontrar também textos que mencionam 

o fato de as mulheres já estarem fazendo parte dessa realidade, apesar de tudo que era dito ou 

se pensava contra. É nesse sentido que Anna Rita Malheiros escreve, em 1919 – ainda nos 

primeiros anos de publicação da revista – sobre a presença da mulher no mercado de trabalho:  

“A mulher é hoje metade da força viva social, a metade da energia humana, a 

metade da produção. Trabalha no comércio, na indústria, no magistério, nas artes, 

no amanho da terra, em tudo quanto o homem trabalha. Ganha dinheiro, traz dinheiro 

para casa. E nas cidades modernas, na vida febril e cruel dos entrepostos do progresso, 
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desde pela manhã até a noite ouve-se o toc-toc apressado de seu passo leve, à busca 

do pão.”185 

O texto prossegue numa crítica à proposta de um feriado de “culto à mulher”, que estava 

sendo feita pelo governo, em vez de concedê-las seus direitos, como os países “sérios” estavam 

fazendo, conforme a autora considera186. Afirma o texto que a culpa disso é das próprias 

mulheres, que não entram em ação para que essa concessão de direitos comece a ser pensada. 

Vemos que a presença feminina no mundo do trabalho já estava consolidada naquele período, 

mesmo que de forma tímida quando se fala nas classes média e alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Desta forma, as questões colocadas – tanto pela Revista Feminina quanto por outros meios – 

possivelmente diziam mais respeito à percepção das pessoas em relação a isso.  

É num tom muito diferente que a revista publica onze anos depois, em 1930, o artigo 

intitulado “Mulher Brasileira – Ontem e Hoje – Mais uma vitória do feminismo prático no alto 

funcionalismo”, de autoria desconhecida, que apresenta uma série de mudanças em relação à 

posição ocupada pelas mulheres em comparação com um passado em que a mulher vivia “quase 

como uma escrava dentro de casa”, segundo o texto. Afirma ainda o artigo que: 

“É coisa extraordinária, o receio manifestado pelo homem sobre essa reviravolta 

operada em nossos costumes, de que a mulher perderia o seu encanto nativo, que é a 

feminilidade, não tem hoje o menor fundamento. Datilógrafa, telefonista, escriturária, 

caixeira [SIC], gerente, jornalista, cientista, advogada, médica, engenheira – a nossa 

patrícia mantém em qualquer dessas ocupações a mesma graça, a mesma suavidade, 

o mesmo espírito sedutor”.187 

O texto afirma também que naquele ponto seria impossível parar a marcha do progresso 

feminino, pois estava “extinta a ordem patriarcal da família, onde o homem assumia todas as 

responsabilidades econômicas, morais e sociais”188. É notável que o texto tem um tom militante 

e um pouco exagerado, uma vez que a ordem patriarcal da sociedade não havia sucumbido, 

perdurando até hoje. Entretanto, nos interessa a publicação de um artigo com esse conteúdo, 

demonstrando a existência de uma percepção de que isso havia acontecido, de que a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho era, naquele momento, tão consolidada que permitia que 

fossem escritos – e publicados – argumentos como esse.  

Através das profissões citadas pelo autor ou autora do artigo, é possível perceber que as 

mulheres vinham ocupando os mesmos postos de trabalho ao longo dos anos, pois as profissões 
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citadas são repetidas na revista durante todo o período analisado. Com exceção da engenharia, 

área ainda pouco explorada pelas mulheres, as outras todas são frequentemente mencionadas 

quando a publicação apresenta histórias de mulheres que estavam trabalhando, tanto no Brasil 

quanto no exterior.  

A portuguesa Anna de Castro Osório189 foi uma presença assídua na revista durante os 

anos de 1925 e 1928, e o trabalho feminino era um tema constante da sua produção. Em 1926, 

em “O trabalho profissional da mulher”, discorre sobre como o profissionalismo feminino era 

uma questão a ser debatida por todos, já que o número de mulheres trabalhadoras estava 

crescendo a todo momento. Segundo a autora, era essencial que as famílias começassem a 

considerar a educação e o futuro das meninas tão importante quanto o dos meninos, fornecendo 

assim a possibilidade de que elas pudessem estudar, trabalhar e fazer tudo que os seus irmãos 

poderiam fazer. Além disso, reforça a necessidade de colaboração do Estado, através do amplo 

acesso das meninas à escola190. Esse assunto é retomado pela mesma autora na edição seguinte, 

onde o artigo “O trabalho Profissional da Mulher – a falta de instrução e de cultura” vai discutir 

novamente a falta de interesse dos pais pela educação de suas filhas. A opinião da autora é de 

que as mulheres que estavam começando a trabalhar naquele momento não tinham os 

conhecimentos necessários, o que tornava o caminho muito mais difícil, portanto era primordial 

que se educasse as moças para que não passassem por isso191. A mesma ideia se repetindo no 

artigo “O Trabalho da mulher”, publicado em junho de 1926192.  

Também com uma opinião positiva sobre o trabalho escreveu Edith Bittencourt193, no 

artigo “A ascensão da mulher”. Segundo ela: 

 “A mulher, mesmo no Brasil, já se tem revelado capaz de ser um grande fator do 

progresso, quando em surtos de saber há contribuído para o engrandecimento da 

Pátria. E se mais ela não tem feito, e não vem fazendo, é porque ainda lhe não foi 

possível quebrar a tremenda e fortíssima cadeia de preconceitos, que a vem julgando 

através às gerações” 194.  

A autora prossegue, afirmando a necessidade de educar a mulher para além do contexto 

doméstico, para que elas pudessem trabalhar quando houvesse o desejo ou a necessidade.  
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Para além da questão das vendas de exemplares, a publicação daquilo que era considerado 

“atual” e “moderno” também era um ponto importante na revista, ainda que muitas vezes se 

discordasse do conteúdo. Dulcília Buitoni afirma que a novidade era a “pedra de toque” da 

imprensa feminina em geral, o que verificamos se aplicar também no caso da Revista 

Feminina195. Sendo assim, o que era publicado precisava ter uma relação concreta com 

acontecimentos, com os processos históricos do momento e o cotidiano das leitoras. Também 

por isso é possível afirmar que os textos que continham as ideias e opiniões presentes na revista 

refletiam elementos já presentes na sociedade, principalmente ideias que estavam sendo 

discutidas intensamente naquele momento e, como todo veículo de informação, transmitia 

novas ideias e operava na formação de opinião das leitoras. Ainda sobre isso, Buitoni afirma:  

"A imprensa feminina mais do que a imprensa em geral, está estreitamente ligada 

ao contexto histórico que cria razões para seu surgimento, e que interfere em cada 

passo de sua evolução. Jornais e revistas femininos funcionam como termômetro dos 

costumes de época. Cada novidade é imediatamente incorporada, desenvolvida e 

disseminada. A movimentação social mais significativa também vai sendo 

registrada."196 

O que vemos é uma revista que tratava de assuntos do seu tempo, mas era 

simultaneamente muito ligada a uma tradição e uma cultura conservadora. Isso se refletia 

diretamente na maneira como o tema do trabalho era abordado, tanto no tocante ao trabalho 

doméstico e à valorização dos papéis femininos ligados ao lar, quanto no que dizia respeito ao 

trabalho fora de casa. Fica evidente que o tema era importante para as mulheres naquele 

momento, pois era abordado com frequência pela revista. 

Também sobre o fato das mulheres já estarem ocupando diversos postos de trabalho, em 

março de 1920, no artigo “As mulheres e os negócios”, de autoria desconhecida, afirma-se que 

antigamente o lugar da mulher era o lar, mas que: 

“Hoje as coisas mudaram de figura; a mulher liberta-se pouco e pouco das mil 

cadeias convencionais que a envolviam, como as faixas de uma múmia. Ressurge à 

vida violenta dos negócios, das artes, das indústrias, do comércio. Torna-se um valor 

humano útil, afinal”197.  

Recuperando uma ideia frequentemente afirmada de que as mulheres eram inúteis, pois 

não faziam nada além de cuidar de suas coisas, fala-se sobre o progresso que a libertava dessa 

situação através do trabalho. Esse texto destaca-se justamente por estar presente a ideia da 
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libertação das mulheres de suas tarefas tradicionais, que se tornava possível através do trabalho 

nas diversas áreas, conforme mencionado.  

Em outubro de 1920, publica-se o artigo “O trabalho feminino”, que discute a necessidade 

de organização e regulamentação do trabalho feminino. Segundo o texto, as mulheres 

trabalhavam muito e nunca eram reconhecidas, pois seus salários eram abaixo da média, 

“mesquinhos e quase em vão”. Apoiando que as mulheres continuassem trabalhando apesar das 

dificuldades, escreve: “Apresso-me, portanto, a gritar-lhe que continue neste caminho, mau 

grado os empurrões masculinos e gestos de mau humor, que lhe vêm dessa classe que finge 

desdenhar para melhor escravizar [os homens].”. E termina seu texto pedindo que “Não 

desanimem, pois, mulheres que trabalham!”198.  

Aprígio Gonzaga199, no seu artigo “O papel da mulher”, afirma que na sociedade daquele 

tempo o papel da mulher vinha se tornando cada vez mais complexo, na medida em que ela 

passava a se educar, dirigir o lar e trabalhar, tornando-se uma “célula fundamental do organismo 

social”. Escreve ainda que “Trabalhando, ela vem cooperar, para a riqueza e o bem estar do seu 

país, e, não só satisfaz a imposição da lei biológica do trabalho, como, ante as dificuldades 

atuais da vida, presta o seu auxílio ao progresso social e aumento da riqueza comum.”, onde 

vemos novamente retomada a ideia do progresso coletivo, do qual as mulheres finalmente 

passavam a fazer parte. O autor conclui afirmando que o papel da escola nesse movimento era 

fundamental, para que as mulheres pudessem trabalhar em casa ou fora dela, sendo solteiras ou 

casadas. Mencionar que as mulheres pudessem trabalhar sendo solteiras ou casadas, colocando 

as duas categorias em igualdade, também é um argumento novo, pois tira dos maridos a 

obrigação de sustentar as mulheres, bem como rompe com o pensamento de que as esposas 

estariam sob sua tutela200.  

A luta feminina contra o preconceito e as regras sociais que lhes eram impostas era 

somada ao fato de que se as aspirantes ao mundo do trabalho precisavam fazer isso sem o apoio 

do Estado, que corroborava com a ideia de que as mulheres não eram plenamente aptas a realizar 

atividades profissionais. Isso porque a legislação era mais um dos muitos empecilhos com que 

elas tinham que lidar em relação ao trabalho e às suas vidas como um todo, ainda que houvesse 

                                                 

 

198 Revista Feminina, Outubro de 1920, n. 77, p. 13. Autoria de Christanthéme. 
199 Aprígio Gonzaga foi professor e um dos precursores da educação profissional em São Paulo, fundando a escola 

profissional masculina - Getúlio Vargas - e, a feminina - Carlos de Campos, em 1911. ASSUNÇÃO, Martha 

Aparecida Todeschini de. Aprígio de Almeida Gonzaga: um seleto normalista fazendo história no ensino 

profissional (1911 – 1934). Tese (Doutorado em Educação). PUC: São Paulo, 2016. 
200 Revista Feminina, outubro 1921, N. 89, P. 32 
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brechas e artigos que permitiam alguma liberdade às mulheres em relação ao seu trabalho. O 

Código Civil de 1916, que vigorou até 2003 - com alterações -, estabelecia formalmente que a 

mulher não tinha quase nenhuma autonomia. Especialmente quando o assunto era o seu trabalho 

ou a administração de bens, às mulheres não eram outorgados plenos direitos nem mesmo em 

relação ao seu próprio salário. Segundo Caulfield, o autor do código civil, Clóvis Beviláqua, 

tinha como objetivo a ampliação de direitos de mulheres e crianças, porém o Parlamento retirou 

as disposições que tratavam sobre isso, com a justificativa de que eram exageradamente liberais. 

Ainda segundo a autora, “Embora Bevilaqua e outros jovens reformistas concordassem com 

juristas e parlamentares mais conservadores em que a preservação da família justificava a 

supressão da liberdade individual das mulheres, havia discordância sobre a amplitude dessa 

supressão”201.  

Através da análise detalhada dos artigos do Código Civil que tratavam da vida das 

mulheres, pode-se perceber o quanto o Estado cerceava seus direitos. Segundo o artigo 2º do 

capítulo I, título I do Código Civil de 1916, “Todo homem é capaz de direitos e obrigações na 

ordem civil”. “Homem”, nesse caso, não é uma forma de falar sobre as pessoas em geral, pois 

logo em seguida, o artigo 6º afirma que as mulheres casadas são incapazes em relação a certos 

atos ou à maneira de os exercer, “enquanto subsistir a sociedade conjugal”202. Já o artigo 233 

do capítulo II, título II “Dos direitos e Deveres do Marido”, afirma que ao marido cabe a 

representação legal da família, a administração dos bens familiares em comum e dos bens 

particulares da esposa, “o direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do 

teto conjugal”, bem como prover a família. Fica claro, então, que as mulheres casadas não 

poderiam trabalhar fora sem a autorização do marido, o que as coloca em uma posição 

juridicamente inferior à dos homens. Isso era refletido e perpetuado pela sociedade, que 

colocava a mulher nesse lugar de inferioridade, de submissão em relação aos homens, que eram 

amparados pela lei e pelos costumes.  

Já o artigo 242 do capítulo III, “Dos Direitos e Deveres da Mulher”, afirma explicitamente 

que a mulher não poderia exercer profissão sem autorização de seu marido, complementado 

pelo seguinte parágrafo: “Considerar-se-á sempre autorizada pelo marido a mulher que ocupar 

cargo público, ou, por mais de 6 (seis) meses, se entregar a profissão exercida fora do lar 

conjugal.”. O artigo 256 afirma que “a mulher que exercer profissão lucrativa, terá direito de 

                                                 

 

201 CAULFIELD, Sueann. Em Defesa da Honra: Moralidade, Modernidade e Nação no Rio de Janeiro (1918 

- 1940). Campinas, Ed Unicamp, 2000. P. 64, 65. 
202 Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 
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praticar todos os atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa, bem como a dispor livremente 

do produto do seu trabalho.”. Assim, as mulheres poderiam trabalhar livremente desde que 

autorizadas pelos seus maridos, ou desde que estes não se opusessem num período de seis 

meses. 

O artigo 247 do mesmo capítulo diz que a mulher se presume autorizada a comprar as 

coisas necessárias à economia doméstica, ainda que a crédito. Porém, outras compras não 

estavam descritas na lei, nos levando a acreditar que estavam também sob a determinação e 

autorização do marido, ao menos sob o ponto de vista legal pois, na prática, é provável que isso 

acontecesse de maneira mais livre em muitos lares. Ainda segundo o Código Civil, caberia à 

mulher a administração dos bens da família apenas se o marido estiver desaparecido, interditado 

judicialmente ou preso por mais de dois anos (artigo 251) – no caso de uma prisão mais curta, 

ainda com o marido encarcerado, a mulher não tinha o direito de administrar os bens do casal. 

Percebe-se que, ainda que a legislação afirmasse que as mulheres poderiam dispor do seu 

salário, fruto do seu trabalho, posteriormente afirma-se que caberia aos homens a administração 

dos bens e do dinheiro do casal. Dessa forma, alguma independência financeira que as mulheres 

pudessem conquistar trabalhando, era tolhida no momento em que seus maridos se tornassem 

responsáveis pelos seus ganhos. Por outro lado, a ideia de que as mulheres poderiam trabalhar 

para complementar a renda familiar parecia ser bem aceita pela sociedade, uma vez que a 

importância dessa renda complementar para o sustento da família não havia como ser negada. 

Ademais, a lei as amparava posto que considerava autorizadas as mulheres que viessem 

trabalhando há mais de 6 meses sem objeções de seus maridos, evidenciando que se eles se 

opusessem depois desse período, a autonomia das trabalhadoras estava garantida. 

Já a Constituição Federal de 1891, não tratou especificamente das mulheres. A passagem 

mais questionada pelos artigos da Revista Feminina é a que trata dos cidadãos e eleitores 

brasileiros, presente no seguinte artigo:  

“Art 69 - São cidadãos brasileiros: 

   1º) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não residindo este a serviço 

de sua nação; 

   2º) os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país 

estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República; 

   3º) os filhos de pai brasileiro, que estiver em outro país ao serviço da República, 

embora nela não venham domiciliar-se; 

   4º) os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não 

declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo 

de conservar a nacionalidade de origem; 

   5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem casados com 

brasileiros ou tiverem filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se 
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manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade; 

   6º) os estrangeiros por outro modo naturalizados.”203 

Assim, gerou-se muitas questões sobre se as mulheres estavam ou não inclusas na 

categoria “cidadãos brasileiros”, bem como sobre os eleitores, que seriam os mesmos. Iremos  

discutir mais acerca da questão do voto especificamente no capítulo seguinte. Por ora, nos 

interessa o fato de que a legislação não tratava especificamente das mulheres, mas a prática as 

excluía, deixando claro que para os legisladores estava implícito que o termo “cidadãos” só 

poderia abranger os homens. 

Pudemos observar que a imprensa feminina da época poderia funcionar tanto como um 

espaço de luta contra essas desigualdades jurídicas, quanto como um meio de propagação dessa 

submissão da mulher, servindo como um veículo das ideias já estabelecidas. No caso da Revista 

Feminina, o que acontecia predominantemente era a discordância desse tipo de lei, que se 

opunha aos direitos das mulheres, ainda que de uma forma bastante sutil e pouco combativa. 

Além disso, a revista apresentava também textos opinativos sobre o lugar da mulher na 

legislação. Principalmente nos assuntos que diziam respeito ao voto, mas com muitos paralelos 

na questão do trabalho também, se discutiu muito sobre a classificação ou não da mulher como 

“cidadã” brasileira, já que a lei não era clara nesse ponto.  

Escrevendo acerca do direito ao voto, em 1925, Esmeraldino Bandeira204 afirma que: 

 “A igualdade de direitos entre o homem e a mulher é uma consequência necessária 

da igualdade moral e intelectual de um e de outra. (...) Entre nós, pode a mulher opinar 

e decidir como médica, engenheira, advogada; pode votar e ser votada nas sociedades 

e assembleias comerciais; pode julgar e ser julgada com exames e concursos de letras, 

artes, ciências e ofícios... mas não pode votar nem ser votada para cargos de eleição 

popular!”205 

Bandeira prossegue, citando tanto os artigos 235, 240 e 242 do Código Civil e os artigos 

69 e 70 da Constituição. Aqui, é possível notar que o autor dá um destaque à atuação das 

mulheres em diversas áreas, deixando evidente que a presença delas era bastante consolidada e 

sua autoridade respeitada em alguma medida, já que menciona que elas podem opinar e votar 

                                                 

 

203 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891.  
204 Esmeraldino Olímpio de Torres Bandeira foi procurador da República durante o governo de Prudente de Morais, 

deputado federal e ministro da justiça e dos negócios interiores em 1909. Também foi professor de direito criminal 

na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. “Esmeraldino Olímpio Torres Bandeira” em MAPA – Memória da 

Administração Pública Brasileira. Arquivo Nacional. Online em: 

http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes2/70-biografias/693-esmeraldino-olimpio-de-torres-bandeira (acesso 

em 14/10/2020). 
205 Revista Feminina, n. 129, Fevereiro de 1925, p. 68. 
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em assembleias. Mostra, portanto, que as mulheres já vinham ocupando esses lugares e 

trabalhando, além de atuarem no juri em diversos campos de atuação, o que mostra também 

que elas tinham conhecimento para tanto. Podemos compreender ainda que as leis que 

limitavam a ação das mulheres não diziam respeito apenas ao trabalho e ao controle financeiro, 

mas também aos direitos civis em geral, como é o caso do direito ao voto.  

Ao longo dos anos de publicação da revista podem ser encontradas ainda alguns textos 

acerca de discussões a respeito de novas leis sobre o trabalho feminino. Da mesma forma que 

acontecia com a questão do sufrágio, por vezes algum parlamentar tentava implementar leis que 

favorecessem as mulheres e, chegando o momento de votação, os ânimos ficavam inflamados, 

tanto as pessoas que eram a favor quanto pessoas que se opunham davam suas opiniões através 

imprensa. A realidade é que essas leis não recebiam votos suficientes e por fim não eram 

implementadas. 

É o caso do artigo “As mulheres nas repartições públicas”, que noticia a posse de duas 

mulheres em cargos nos Correios na cidade de Santos, São Paulo. Era a primeira vez que uma 

mulher concursada assumia um cargo na cidade206.  Porém, menos de um ano depois nos é 

informado que as mulheres que haviam se inscrito no concurso para o Ministério da Fazenda 

no Pará haviam sido excluídas da prova, alegando-se que mulheres não poderiam ocupar os 

cargos da polícia marítima207. Em maio do mesmo ano, temos a notícia de que foi decidido que 

as mulheres que prestassem concursos no Ministério da Fazenda só poderiam ocupar cargos de 

escritório208. Através dessas duas notícias, com apenas alguns meses de intervalo entre si, 

percebe-se que as mulheres estavam começando a ocupar cargos públicos, mas ainda havia 

muito preconceito em relação a quais cargos elas poderiam ocupar, uma vez que muitos 

consideravam que não eram trabalhos adequados para mulheres. 

Ainda sobre a questão das mulheres ocupando cargos públicos, Cornélio França209 

escreveu seu texto “In Hoc Signo” (“com este sinal vencerás”, em grego) discorrendo sobre o 

grande número de mulheres funcionárias públicas. Escreve ele:  

“Já não é novidade para ninguém a presença da mulher brasileira, como 

funcionária pública, em todo o território da República. (...) Isso sim, já é um 

                                                 

 

206 Revista Feminina, novembro de 1921, n. 90, p. 40. 
207 Revista Feminina, março de 1922, n. 94, p. 41. 
208 Revista Feminina, maio de 1922, n. 96, p. 25. 
209 Não foram encontradas informações a respeito do autor. 
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movimento consolador e que vem patentear à sociedade, que a mulher, querendo, 

pode, com vantagem ser tudo quanto o homem tem sido e continua sendo” 210. 

E termina o texto afirmando que as mulheres só serão vitoriosas através do trabalho. O 

funcionalismo público, uma parte importante da história de ida das mulheres para o mercado 

de trabalho, era um assunto que estava sendo discutido na sociedade, que aos poucos passava a 

ver esse como um lugar possível para as mulheres.  

Um dos entraves em relação ao serviço público era a necessidade do alistamento militar 

prevista. Discutia-se sobre a possibilidade de as mulheres participarem dos concursos, uma vez 

que elas não eram obrigadas a se apresentar ao exército e, por isso, não preencherem os 

requisitos necessários. O artigo intitulado “A mulher e o serviço público”, originalmente 

publicado no jornal A União211 apresenta essa questão como algo que poderia significar que as 

mulheres fossem legalmente incapazes de participar desses concursos, mas discorda de que isso 

seja necessário. Afirma o artigo: “As mulheres conquistaram, definitivamente, o direito de 

serem nomeadas para esses e outros cargos da administração pública, como já se vem sendo 

nomeadas para as de todas indústrias e profissões, no comércio e alhures, aqui e em todos os 

países civilizados”212, corroborando o que foi defendido no artigo anterior.  

Alguns anos depois, a discussão é retomada, sendo noticiado que a Comissão do Senado 

daria um parecer sobre um projeto de lei relativo à proibição do trabalho feminino no serviço 

público. O artigo “Em S. Paulo – a nomeação de mulheres para as repartições públicas”, de 

autoria desconhecida, clama que o Senado rejeite a proposta, argumentando que de acordo com 

Constituição as mulheres solteiras tinham plenitude de seus direitos civis e poderiam ser 

nomeadas a cargos públicos, o que já vinha acontecendo213.  

Da mesma forma como acontecia com diversos outros temas tratados na revista, muito se 

falava sobre os direitos das mulheres com base em exemplos vindos do exterior. Uma série de 

artigos sobre conquistas de mulheres de outros países era apresentada, com o objetivo de fazer 

comparações entre a situação das brasileiras e provocações acerca dessas possibilidades, que se 

mostravam bem-sucedidas em outros lugares. É assim que em 1925 publica-se o artigo “A 

mulher argentina goza, agora, dos mesmos direitos civis que o homem”214, informando que na 

                                                 

 

210 Revista Feminina, dezembro de 1922, n. 103, p. 35. 
211 Jornal estatal da Paraíba, editado em João Pessoa, continua sendo publicado até hoje. (http://auniao.pb.gov.br/ 

acesso em 09/01/2021) 
212 Revista Feminina, dezembro de 1922, n. 103, p. 162. 
213 Revista Feminina, setembro de 1925, n. 136, p. 10. 
214 Revista Feminina, dezembro de 1925, n. 139,  p. 44. 

http://auniao.pb.gov.br/
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Argentina havia sido regulamentada a lei que equiparava os direitos de homens e mulheres. 

Depois de reproduzir todo o texto da lei, o autor questiona: “E no Brasil?”. 

Em julho de 1916, por exemplo, o artigo “Primavera Feminil”, afirma que “A mulher se 

agita: ao lado do ulular pouco elegantes das ‘suffragetes’(...) Façamos votos para que a 

primavera feminil, que tão vigente se anuncia na Europa, não tarde em revelar-se no Brasil, 

onde o espírito feminino, até hoje, viveu enclausurado e ignorado”. Aparte às críticas em 

relação às sufragistas, que a revista menosprezava constantemente, vemos novamente que a 

Europa era vista como um exemplo de progresso feminino que precisava ser levado em conta215. 

Na mesma edição, poucas páginas adiante, encontramos uma pequena nota informando que o 

parlamento na Noruega permitiu que as mulheres ocupassem cargos no governo, afirmando 

também que: “A guerra europeia serviu para convencer muitos homens que desprezavam o 

valor, a coragem, o talento da mulher para o exercício de qualquer cargo, com a maior 

abnegação, com uma dedicação sem limites”216.   

Os exemplos internacionais eram corriqueiros durante todos os anos em que a revista foi 

publicada, realizando comparações entre a realidade das mulheres brasileiras e a das europeias, 

vistas como mais avançadas nas questões dos direitos, do progresso, da vida cotidiana em geral 

– reflexo de toda uma cultura que considerava os elementos estrangeiros como superiores. 

Encontramos alguma notícia sobre a Europa em praticamente todas as edições da revista 

analisadas, eventualmente contendo também notícias sobre os Estados Unidos que também 

fazia parte desse rol de exemplos, embora tivesse um pouco menos de evidência. Países da 

América Latina também eram mencionados eventualmente, especialmente a Argentina, citada 

várias vezes pelo grande número de encontros de mulheres feministas e pelas mudanças 

implementadas em relação ao direito feminino. Em 1919, também Cuba é mencionada pela 

revista, pois lá as mulheres também teriam começado a ocupar diversos cargos tradicionalmente 

masculinos devido à guerra217.  

Publicou-se também textos de outros países sobre as mudanças que vinham acontecendo 

em relação às mulheres trabalharem. Na edição de fevereiro de 1925 encontramos um texto do 

                                                 

 

215 Revista Feminina, julho de 1916, n. 16, p. 12. 
216 Idem, p. 34. 
217 Revista Feminina, outubro de 1919, n. 65, p. 13; texto do poeta cubano Carlos Velasco. 
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francês Henri Robert218, originalmente publicado na La Revue de France219, no qual ele 

afirmava ter havido uma profunda mudança nos costumes das famílias burguesas nos últimos 

30 anos, pois as mulheres haviam passado a trabalhar, o que ele considera positivo. O autor 

segue mencionando o exemplo das mulheres que queriam trabalhar como advogadas. Afirma 

que ainda tinha uma opinião incerta em relação a isso, por considerar a ocupação de advogado 

muito fatigante e um fardo pesado demais para as mulheres, e passa numerosas linhas 

discorrendo sobre como as mulheres não teriam capacidade ou força de vontade suficiente para 

estudar tantas minúcias. Por fim, o mesmo autor que havia começado o texto enaltecendo as 

mulheres burguesas que passaram a trabalhar, conclui afirmando que a melhor coisa em relação 

às mulheres serem advogadas era que frequentemente se casavam com outro advogado. “É 

talvez essa a melhor maneira, para a mulher, de ser advogada – tornando-se a colaboradora do 

marido”, escreve por fim220.  

Retratando tanto vitórias femininas nesse campo, quanto derrotas e lutas, estes pequenos 

textos da seção Vida feminina tinham o duplo objetivo de informar e incentivar as leitoras da 

revista em relação ao trabalho. Segundo Sevcenko, a imprensa influenciava pessoas de todas as 

classes sociais, realizando o que o autor chama de “manipulação de consciências em massa”  221 

– nesse caso, de uma maneira bastante branda, transmitindo ideias novas às leitoras. Podemos 

considerar que as inúmeras menções às mulheres que já estavam trabalhando e a valorização de 

seus feitos, fez parte de um processo de criação de novos costumes, especialmente espelhados 

da Europa e Estados Unidos, lugares onde os papeis femininos frente à sociedade pareciam 

estar avançando mais rapidamente. 

Neste recorte, retirado da seção Vida Feminina222, a revista traz a notícia de que duas 

mulheres paraenses, Julia B. de Mello Rabello e Aline Rabello223 obtiveram cargos novos. 

Observa-se ainda que Aline Rabello foi a primeira mulher a ocupar o cargo de guarda-livros, o 

                                                 

 

218 Henri Robert foi advogado e historiador francês, fez parte da Academia Francesa. (http://academie-

francaise.fr/les-immortels/henri-robert acesso em 09/01/2021) 
219 Periódico francês publicado entre 1921 e 1939 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32857075n.public acesso 

em 09/01/2021) 
220 Revista Feminina, fevereiro de 1925, n. 129, p. 67. 
221 O autor fala sobre a grande influência exercida pela imprensa e pelo jornalismo, chamando o fenômeno de 

“vitoriosa expansão do jornalismo” durante a Belle Epoque. SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: 

tensões e criação na primeira República. São Paulo, Companhia das letras, 2003. P. 100 - 101 
222 Revista Feminina, n. 84, 1921. 
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que nos mostra que as mulheres começavam a entrar em empregos que antes não lhes eram 

destinados. 

Mais um caso em que a Revista Feminina divulgou o sucesso de uma mulher brasileira 

foi o de Mariangela Matarazzo224, diplomada em medicina no ano de 1920, que ganhou uma 

página inteira da edição de abril de 1921 em sua homenagem – tanto pelo diploma recebido, 

quanto por ser uma mulher socialmente conhecida e influente. É interessante notar que a matéria 

começa da seguinte forma:  

“Em geral, as nossas patrícias, quando conquistam um diploma científico, por mais 

esforço que tenham despendido nessa conquista e por grande que seja o relevo 

alcançado durante o curso, não tratam de guiar a sua atividade pelo caminho que o seu 

diploma lhes aponta. Vão tratar de coisa muito diferente. Obtido o diploma de 

medicina, de direito, voltam a ser o que eram dantes, isto é, simples moças de família, 

cheias de preocupações femininas e ainda com a agravante de se desinteressarem daí 

por diante, das encantadoras tarefas do lar. 

Mas os tempos mudaram. As mulheres de hoje, mesmo as nossas patrícias, já 

entraram a encarar a vida de uma maneira diversa, já tem consciência do seu valor 

como inteligência e iniciativa: e se ainda não vão para a praça competir com o homem 

nas mais complexas atividades, é porque lhes falta ainda alguma coisa, um pouco mais 

de ânimo e de estímulo, o que é lastimável, mas não a consciência do seu valor, o que 

já é muito. O que lhes falta, pois, dão exemplos mais numerosos de gestos de coragem 

por parte das mulheres corajosas.”225 

O trecho citado reforça a já referida ideia de que o incentivo através de exemplos era algo 

importante naquele contexto, o que explica o grande número de textos sobre as recentes 

conquistas femininas em relação ao trabalho e ao estudo. Outra questão importante que fica 

evidenciada é o fato, citado no início, de que as mulheres estudavam, mas não exerciam suas 

profissões, embora essa tendência estivesse mudando.  

Também foi o caso da publicação de dezembro de 1919, intitulada “A mulher e a fábrica 

– regulamentação do trabalho feminino226”, que trata de uma lei que estava sendo elaborada no 

Congresso, segundo a qual se proibia o trabalho de mulheres grávidas em indústrias que 

exigiam esforço físico ou não tivessem a “segurança higiênica necessária”. Da mesma forma, 

em janeiro de 1920, o artigo “Feminismo militante” afirma que com a Primeira Guerra, muitas 

mulheres precisaram ocupar “cargos masculinos”, e com o fim da mesma os homens passaram 

                                                 

 

224 Mariângela Matarazzo era filha do industrial Luiz Matarazzo e de Elisa Maffei Matarazzo. Nasceu em São 

Paulo em 22 de julho de 1898, na época de sua formatura em medicina tinha 21 anos. Revista A Cigarra, n. 126, 

1919. Ver: Glossário. 
225 Revista Feminina, 1921, n. 83, p. 5.  
226 Revista Feminina, n. 67, dezembro de 1919, p. 67. 
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a querer seus empregos de volta. Caberia ao Estado, portanto, resolver esta questão através da 

criação de leis específicas para esse tipo de situação. 

Nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918), foi um dos acontecimentos que 

gerou um grande número de mudanças na sociedade, contribuindo para o sentimento de 

aceleração do tempo e da história, de que tratamos no início deste capítulo. Nunca havia existido 

nenhum conflito de tamanha intensidade e que mobilizasse tantas pessoas e recursos, tendo 

tamanho impacto no dia a dia, o que gerava forte estranheza nas pessoas. Assim, a população 

havia passado a conviver com o desenvolvimento de tecnologias, transportes e diversos outros 

elementos criados ou aperfeiçoados para o combate, que aos poucos tornavam-se parte da vida 

cotidiana. Ademais, outro reflexo da guerra foi o crescimento da indústria em São Paulo, que 

desde 1915 passa a exportar produtos e suprir o mercado nacional de produtos que eram 

importados anteriormente. Apesar disso, um dos principais reflexos do conflito no Brasil foi o 

aumento dos preços, em especial dos alimentos227. Porém, esses problemas não são 

apresentados na revista, que se foca nos reflexos da guerra para o trabalho feminino, sobretudo 

na experiência europeia.  

No caso dos países europeus, os conflitos também fizeram com que muitos homens 

tivessem que deixar os seus trabalhos para irem lutar na guerra, deixando muitos postos de 

trabalho vagos. Desta forma, muitas mulheres se viram obrigadas a ocupar estas vagas, devido 

à necessidade do sustento da família, fazendo com que o contingente de mulheres trabalhando 

crescesse em grande medida228 e também fazendo com que os seus salários aumentassem229. 

No Brasil, essa não foi a situação, já que poucos homens foram efetivamente para os campos 

de batalha e, assim, as mulheres continuaram voltadas às famílias e ao trabalho doméstico230, 

sem grandes mudanças. Pelo contrário, nesse período, a ideia da mulher dona de casa tornou-

se ainda mais forte, algumas ocupações sendo especialmente condenadas, como o trabalho nas 

                                                 

 

227 BIONDI, Luigi; TOLEDO, Edilene. Uma revolta urbana: a greve geral de 1917 em São Paulo. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo, 2018. P. 23, 45. 
228 SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes - mito e realidade. São Paulo: Expressão Popular, 

2013. p. 176 
229 Segundo Michelle Perrot, os períodos de guerras e turbulências sociais são quando as mulheres conseguem 

aumentar seus salários, pois a sua contribuição, que era marginal, se torna essencial. PERROT, Michelle. Os 

excluídos da História - operários, mulheres, prisioneiros. São Paulo: Paz e Terra, 2017. P. 202.  
230 MOTTA, Alda Brito da. Elas começam a aparecer. PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana Maria. Nova 

história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, edição digital não numerada. 
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fábricas. Em oposição ao que havia acontecido na Europa, as mulheres brasileiras não tiveram 

na guerra um “alívio” para as pressões sociais231.  

Porém, a realidade europeia, que já servia como uma grande influência para os costumes 

da elite brasileira, era vista como exemplo de cultura e educação. Nesse caso, as questões da 

relação entre as mulheres e a guerra passaram a ser frequentemente apresentadas, como um 

caso modelo que a mulher brasileira poderia seguir. A edição de julho de 1919 da Revista 

Feminina trazia o texto “O trabalho das mulheres na Inglaterra”, de autoria desconhecida, no 

qual afirma-se que antes da guerra, não era possível saber se as mulheres poderiam ocupar os 

mesmos cargos que os homens – ainda que já ocupassem, em inúmeros casos. Porém, o texto 

afirma que, depois da guerra e da necessidade do trabalho, verificou-se que as mulheres e os 

homens tinham aptidões iguais para quaisquer tarefas232, contrariando as prescrições 

anteriormente feitas pelos médicos higienistas. Com o intuito de informar suas leitoras sobre 

novas possibilidades geradas pelos conflitos, a revista apresenta ainda diversas crônicas como 

essa, sobre outros países. 

Era esse o caso da crônica de Júlia Lopes de Almeida233 publicada em abril de 1916, a 

respeito de como as mulheres passaram a ocupar diversas posições que antes eram destinadas 

apenas aos homens. Ainda segundo a crônica, poucas seriam as pessoas que ainda eram capazes 

de dizer que as mulheres não tinham capacidade intelectual para tanto, uma vez que as europeias 

já haviam provado o contrário234. A primeira vez que a revista aborda explicitamente a guerra 

é em 1915, no artigo “A Moda”, dizendo que não há nenhuma novidade na área da moda, porque 

todas as tendências vinham da Europa e “nesses meses duros de guerra e de atrocidades”, eles 

estavam preocupados com questões mais sérias no momento235. 

Assim, a Revista Feminina tratava desta questão com frequência, especialmente durante 

os anos da guerra e os imediatamente posteriores. Quase sempre abordando o fato de que a 

                                                 

 

231 Sobre esta questão, Maria Izilda Santos de Matos afirma que "Após o fim da Primeira Grande Guerra, ampliou-

se a representação simbólica ideal da mulher dedicada às tarefas do lar. O trabalho fabril feminino passou a 

provocar indignação pública, revestida de preocupações morais. Também a imprensa operária condenava o 

trabalho extradoméstico, considerando-o prejudicial à saúde e à prole.".  MATOS, Maria Izilda Santos de. As 

mulheres e a cidade: quotidiano e trabalho - São Paulo (1890 - 1920). in: ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João 

Ricardo de Castro (orgs.) História do Estado de São Paulo/ A formação da unidade paulista - vol 2. República. 

São Paulo: Editora UNESP, Imprensa Oficial, Arquivo Público do Estado, 2010. P. 172. 
232 Revista Feminina, n. 62, julho de 1919, p. 50. 
233 Ver Glossário.   
234 Revista Feminina, n. 23, abril de 1916, p. 12. 
235 Revista Feminina, n. 13, junho de 1915, p. 7. 
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mesma havia aberto um caminho para as mulheres irem em direção ao mercado de trabalho, é 

digno de nota que a revista, em geral, não mencionava o fato de que a realidade brasileira havia 

sido outra, bem distinta, com ainda mais restrições em relação ao trabalho das mulheres236. 

Portanto, com a publicação desses textos, a intenção da revista parece ser utilizar da conjuntura 

europeia, com a massiva ida de mulheres ao trabalho, como um exemplo de um caso bem-

sucedido, no qual as mulheres haviam provado que poderiam ocupar os mais diversos 

empregos. Assim, as mulheres brasileiras deveriam se empenhar para conquistar esses mesmos 

lugares no mercado de trabalho, tal como as européias.  

Contudo, alguns textos publicados deixam claro que a situação do Brasil não é a mesma 

e que as mudanças trazidas pela guerra deveriam ser usadas como exemplo para modificar as 

condições femininas no momento. É assim que o texto intitulado “A mulher na Guerra”, de 

autoria desconhecida, em novembro de 1917 – antes do fim da guerra - afirma: “Felizmente já 

se vai rompendo o casulo do velho preconceito social, que considerava a mulher um ser inferior, 

tendo como única aspiração o casamento, - verdadeira boneca automática com um verniz de 

educação artístico-literária sem utilidade e sem base (...)”, isso porque devido ao conflito, 

muitas mulheres passaram a trabalhar. E completa dizendo que “É este um belo exemplo para 

nós que tratamos com certo desprezo as classes proletárias, esquecendo que são 

incontestavelmente as contribuintes do nosso bem-estar”237. Cabe notar aqui que o intuito do 

autor parece ter sido ovacionar as mulheres das classes proletárias que já trabalhavam, 

evidenciando que até então elas tinham sido tratadas com “certo desprezo”, e não incentivar as 

leitoras da revista a fazerem o mesmo. A ideia apresentada pelo autor, de que o casamento era 

a única aspiração feminina, condiz com uma realidade em que havia poucas opções para as 

mulheres, que muitas vezes tinham no casamento uma vantagem econômica, para além do que 

lhes era imposto pela sociedade. Se elas não podiam trabalhar, por serem consideradas inaptas 

                                                 

 

236 Sobre a situação brasileira nesta questão, a autora Andrea Borelli afirma que: “Após o final da Primeira Grande 

Guerra (1918), ganhou força, por toda a sociedade, a ideia de que a mulher deveria dedicar- se exclusivamente às 

tarefas do lar e à maternidade. O trabalho feminino passou a encontrar maior oposição por parte de diferentes 

grupos sociais e instituições, revestida de preocupações morais que se somavam a argumentos religiosos, jurídicos 

e higienistas. Profissões como operária, costureira, lavadeira, doceira, florista, artista (figurante de teatro, atriz, 

bailarina, cantora) foram estigmatizadas e associadas à “perdição moral” e até à prostituição.” BORELLI, Andrea. 

Espaço feminino no mercado produtivo. In: In: PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana Maria. Nova 

história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, edição digital não numerada. 
237 Revista Feminina, n. 42, novembro de 1917, p. 25. 
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para a maioria dos postos de trabalho, um “bom casamento” poderia ser o que as separava de 

uma vida precária238.  

No mesmo ano de 1917, na edição seguinte da revista, o texto “Dezembro – A Mulher 

Brasileira na Guerra”, assinado por Anna Rita Malheiros239, traz uma abordagem diferente. 

Malheiros sugere que o papel da mulher no período seria contribuir nas próprias funções 

ocasionadas pelo conflito, como apoiando os maridos e filhos ou, o que nos interessa mais, 

trabalhando na Cruz Vermelha240. Algumas edições depois, em fevereiro de 1918, a mesma 

Anna Rita Malheiros escreve que as mulheres não devem todas irem para a Cruz Vermelha, 

sendo necessário que alguns trabalhassem costurando uniformes e auxiliando na alimentação241.  

Assim, alterna-se a ideia de que a mulher deveria trabalhar “para a” guerra ou “devido à” 

guerra. Embora em ambos os casos se fale sobre o trabalho feminino, existe aí uma diferença 

importante. No primeiro caso se trata de um trabalho voluntário e esperado das mulheres devido 

a uma função “natural” de cuidadora, portanto colocando mais uma vez a mulher em posições 

referentes ao cuidado dos homens, nesse caso os soldados. Já no segundo caso, menciona-se as 

mulheres irem realmente exercer novas ocupações, novas possibilidades de um trabalho 

remunerado e fora de casa.  

Dessa forma, uma das mensagens passadas pela revista é a de que além de contribuir para 

a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a Primeira Guerra Mundial também fez com 

que a sociedade aceitasse um pouco melhor o trabalho feminino, que passava então a ser 

justificado pela escassez de trabalhadores ou pelas necessidades geradas pela própria guerra. 

Assim como em tantos outros casos, o trabalho das mulheres necessitava de uma justificativa 

externa, uma vez que a sua própria vontade não era considerada validação suficiente.  

Mesmo após o fim dos conflitos, a Revista Feminina continuou discorrendo sobre o 

assunto de forma positiva, reiterando o aspecto positivo da guerra como impulsionadora das 

oportunidades de trabalho para as mulheres. Em março de 1923, portanto cinco anos após o fim 

da guerra, o artigo “A Cruz Vermelha – escola de enfermeiras” informava que a guerra tinha 

feito muitas mulheres deixarem o conforto dos seus lares para atuar como enfermeiras nos 

campos de batalha242. Novamente, trata-se principalmente de mulheres europeias, mas a ideia 
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239 Ver Glossário. 
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que a revista passa é de se tratar de uma questão que envolveu todas as mulheres, sem 

especificações de localização e de classe social.  

Outra vez em 1923, a peruana Miguelina Acosta Cadenas243, diz que a guerra, “hecatombe 

tremenda”, teve como ponto positivo o desejo e a necessidade de se reabilitar a mulher, libertá-

la da escravidão que vinha vivendo até então. Segundo Cadenas, a guerra iria acelerar a 

emancipação das mulheres, que souberam vencer as maiores dificuldades nos campos de 

batalha e agora teriam os caminhos para o trabalho muito mais abertos, podendo substituir os 

homens em todas as atividades que quisessem244.  

Ao pensarmos sobre o tema do trabalho feminino e como este era apresentado na Revista 

Feminina, alguns elementos ficam bastante evidenciados. É o caso da utilização do próprio 

termo “trabalho feminino” pela revista que, embora seja frequente, nunca fala sobre o tipo de 

trabalho de que estamos tratando aqui – o trabalho formal, remunerado, exercido fora do âmbito 

doméstico. Quando a própria publicação menciona a ideia de “trabalho feminino”, trata-se de 

todo tipo de artesanato, arte e atividades realizadas manualmente, dentro de casa. Considerando 

os costumes da época, vemos que esse termo dificilmente seria utilizado para falar sobre um 

conjunto de atividades remuneradas, pois a ideia contida ali era a de que esses trabalhos eram 

essencialmente femininos devido à sua própria natureza doméstica e não remunerada. Esse uso 

era tão frequente que mesmo uma “Escola Profissional Feminina”, de que temos notícia em 

1917, ensinava às suas alunas esse tipo de trabalho, que depois era exposto para a sociedade, 

mostrando como as alunas recebiam boas aulas245.  

Também em 1917, a Revista Feminina inaugura a sua “Exposição de Trabalhos 

Femininos”246, na qual as assinantes poderiam enviar seus trabalhos – rendas, bordados, 

crochês, etc. – para serem expostos e vendidos na redação da revista. Essa seção durou vários 

anos, frequentemente também eram publicadas fotos dos trabalhos enviados e realizados 

concursos. A publicação afirma que o objetivo dessa iniciativa era mostrar para a sociedade que 

as mulheres não eram ociosas, eram capazes de fazer muitas coisas mesmo em casa, tinham 

                                                 

 

243 Miguelina Acosta Cadenas nasceu em Loreto, Peru, em 1887. Viajou e estudou na Europa, onde visitou muitas 

cidades e teve contato com ideias avançadas. De volta ao Peru, estudou Letras e Ciência Política na Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Trabalhou ativamente pelos direitos das mulheres no Peru, além de ser 

simpatizante de ideias anarquistas. “Miguelina A. Acosta Cadenas – Una Semblanza” -  Revista Aurora, n. 10, 

Janeiro de 2017, p. 13. 
244 Revista Feminina, setembro de 1923, n. 112, p. 52. 
245 Revista Feminina, janeiro de 1916, n. 31, p. 26. 
246 Revista Feminina, fevereiro de 1917, n. 33, p. 14. 
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seus conhecimentos e habilidades, ainda que fossem diferentes dos masculinos. 

Simultaneamente, as leitoras tinham a possibilidade de receber uma renda extra com a venda 

desses produtos artesanais. Assim, a revista contribuía para que as mulheres também ganhassem 

algum dinheiro e fossem reconhecidas pelos seus trabalhos no dia a dia.  

Em março de 1917, sobre a “Exposição de Trabalhos Femininos”, publica-se o seguinte: 

“Entre nós há a mania do luxo e o luxo da ociosidade. As senhoras têm vergonha de trabalhar 

ou de confessar que, por necessidade, o fazem. É infundado o orgulho, que maus conselhos 

agasalham desde o berço faz corar uma senhora que devesse vender pequenas prendas, feitas 

pelas suas mãos”247. Apesar da possibilidade de reconhecimento pelos seus trabalhos e da renda 

extra, aqui é importante lembrarmos quem eram as leitoras e assinantes da revista. Para as 

mulheres de classe média e alta, numa sociedade patriarcal e marcada por desigualdades, o 

trabalho podia também ser algo vergonhoso, já que significaria que os homens que deveriam 

provê-las financeiramente, não estavam cumprindo as funções esperadas delas, que também 

eram ditadas e impostas pela sociedade. Além disso, havia o já mencionado estigma em relação 

ao trabalho presente na sociedade, que contribuía para que houvesse muitas opiniões que 

desqualificavam as pessoas trabalhadoras. Outra iniciativa nesse sentido foi a criação de um 

curso de pintura, costura e outras “atividades femininas”, na sede da redação da revista em São 

Paulo. Justifica-se essa criação para que as moças pudessem aprender a usar o seu tempo de 

maneira útil e, novamente, ganhar dinheiro248.  

 

2.2 – EDUCAÇÃO: ACESSO E OPORTUNIDADES 

Assim como em todas as áreas da vida das mulheres, havia uma opinião bem formada 

pela sociedade sobre quais eram as ocupações adequadas a elas e quais não eram. Se o trabalho 

das mulheres era, em geral, mal visto, alguns empregos tinham essa carga de julgamento social 

amenizada por se aproximarem daquilo que era socialmente esperado delas, relacionando-se, 

em alguma medida, aos papeis de mãe e esposa ou às características “naturais” das mulheres. 

Da mesma forma como era feito com outros assuntos, a Revista Feminina abordava esse tema 

de diversas formas, evidenciando opiniões acerca de profissões mais apropriadas a elas, assim 
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como relatando casos de mulheres que tinham trabalhos frequentemente questionados como 

inadequados. Mais uma vez, ambos os lados desse embate estavam presentes ao longo da 

publicação, mas é possível observar que a revista – dada a sua ligação à tradição e, 

principalmente, ao catolicismo – parece concordar que algumas ocupações eram melhores para 

as mulheres que outras. 

Defendendo a possibilidade delas trabalharem onde bem entendessem, o artigo “Mais 

uma vitória do feminismo brasileiro”, de 1922, questiona: “Entre nós, como é notório, a mulher 

já tem sido admitida ao exercício de diversos cargos. E se assim é, se algumas funções públicas 

são acessíveis às mulheres, em cargo de responsabilidade e alguns de carreira, por que não 

admitir em outros? Qual poderá ser o critério para a distinção?”249.  Embora os critérios para a 

distinção que o texto menciona não estivessem explícitos, fica evidente com a leitura dos 

exemplares que eles existiam e eram bem compreendidos pela sociedade, ainda que algumas 

parcelas desta conseguissem fugir ou ignorar esses critérios.  

A posição de “rainha do lar”, dona de casa, mãe e esposa em tempo integral pressupunha 

algumas características femininas para que fosse bem-sucedida: cuidado, zelo, educação, 

organização, capacidade de lidar com o orçamento, dedicação, tudo isso estava incluso na ideia 

de “mulher ideal” daquele momento. Portanto, profissões que demandassem essas mesmas 

características, ou que colocassem as mulheres em ocupações similares às que elas realizavam 

dentro de suas próprias casas, eram consideradas mais apropriadas para elas e até mesmo 

essencialmente femininas, em alguns casos. 

Mesmo quando se falava que elas poderiam trabalhar em qualquer profissão, fugindo 

dessa ideia de que haviam trabalhos “para mulheres”, continum sendo mencionadas algumas 

características consideradas “naturalmente femininas”, como se fossem algo inerente a todas. 

Sabemos que essas características não eram inatas às mulheres, uma vez que se tratavam de 

construções sociais que eram perpetuadas por esse tipo de discurso, fazendo com que 

assumissem comportamentos, gostos e atitudes comuns, devido à educação e criação que 

recebiam. Elementos considerados parte da natureza feminina eram, na verdade, reflexos de um 

sistema que os criava, assim como os elementos considerados naturalmente masculinos e as 

relações entre uns e outros. Na Revista Feminina, muitas vezes a maneira como esses elementos 

eram apresentados era exagerada e não muito realista, uma vez que é impossível que todos os 
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adjetivos atribuídos às mulheres estivessem presentes na vida de todas elas, mesmo entre 

aquelas que buscavam se enquadrar nesses padrões. 

Isso pode ser visto no artigo “Eu e meu marido”, assinado por B. Dangennes250, que 

afirma que naquele momento as mulheres poderiam ocupar qualquer posição, pois muitas 

barreiras haviam sido quebradas para que elas pudessem se equiparar intelectualmente aos 

homens. O texto prossegue com uma comparação entre homens e mulheres, destacando as 

características positivas do comportamento feminino:  

“E em todas as carreiras que abraçou, o espírito feminino soube compreender os 

sofrimentos alheios e minorá-los com a sua encantadora suavidade. Não se contentou, 

como o espírito masculino, de registrar um estado d’alma que a super-excitação de 

um momento pode apresentar sob falsas cores, mas analisou-o e com a confiança que 

a sua sinceridade desperta, soube vê-lo por diferente prisma.”251 

Na visão da autora, pode ser observado que tão importante quanto acessar os postos de 

trabalho era provar que as mulheres eram igualmente boas no que faziam, por vezes até melhor 

que os homens. A forma com que a maioria dos textos buscava demonstrar que as mulheres 

poderiam superar os homens nas tarefas que realizavam, assim como neste caso, era por meio 

da exaltação dessas características femininas. Por serem exclusividade das mulheres, fariam 

com que sua atuação fosse superior à dos homens porque eram vistas e retratadas como mais 

carinhosas, cuidadosas, metódicas, detalhistas, como no caso do trecho citado, que afirma que 

as mulheres puderam ver os problemas por um outro ângulo devido à sua sinceridade. 

Todas essas menções a um suposto comportamento naturalmente feminino e a suas 

características têm uma ligação com a ideia de modernidade e de que as mulheres estavam 

perdendo essas qualidades com o passar do tempo, em razão das influências que sofriam. As 

mulheres do passado são sempre mencionadas como detentoras desses valores, enquanto as 

mulheres “modernas” (que podem ou não ser mulheres jovens: trata-se de mulheres com hábitos 

modernos), estavam abandonando seus atributos femininos a cada dia. O que vemos sobre essa 

questão pode ser interpretado como a seleção de um aspecto da tradição que as mulheres 
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deveriam seguir, ainda que todo o mundo estivesse mudando – o que implica também na 

exclusão de algum elemento do passado, como por exemplo o fato de que sempre houve 

mulheres trabalhando. Essa repetição constante da existência de um padrão que supostamente 

havia existido e deveria ser mantido pode ser vista como uma forma por meio da qual a cultura 

dominante (e seus elementos mais visíveis: a tradição, o patriarcado, as ideias acerca dos papeis 

esperados pelas mulheres) buscava se manter, não abrindo espaço para o novo.252  

Nos apoiando na perspectiva de Raymond Williams, é possível refletir acerca dos artigos 

da revista que tratam de mudanças de comportamento e do trabalho feminino, através do 

questionamento feito pelo autor sobre conteúdos alternativos e/ou opositores em relação à 

cultura dominante nos meios de comunicação. Sobre os conceitos de “cultura opositora” e 

“cultura alternativa”, Williams afirma que: "Há uma distinção teórica simples entre o 

alternativo e o opositor, isto é, entre alguém que meramente encontra um jeito diferente de viver 

e quer ser deixado só e alguém que encontra uma maneira diferente de viver e quer mudar a 

sociedade”253. Conjecturamos que as pessoas que se posicionavam e escreviam a favor do 

trabalho feminino, consideravam-se opositores, pois buscavam transformar a ordem vigente. 

Entretanto, aos olhos daqueles que concordavam com a cultura dominante, essa “perturbação” 

causada por quem escrevia se posicionando a favor das mudanças em relação às mulheres era 

apenas alternativa, não enxergavam essa oposição como um movimento com força suficiente 

para gerar mudança social. Hoje, sabemos que se tratou de uma força opositora porque as 

mudanças de fato ocorreram e, embora tenha levado muito tempo, a maior parte da sociedade 

assimilou o trabalho feminino. 

Entre as “justificativas” que tornavam o trabalho feminino mais aceitável na sociedade, 

era frequentemente retomada pela Revista Feminina a ideia de que as mulheres estavam 

buscando trabalhar porque o salário de seus maridos não era suficiente ou porque eles 

trabalhavam pouco. Em novembro de 1918, por exemplo, a crônica assinada por Anna Rita 

Malheiros aborda como os movimentos de mulheres que vinham se organizando não eram 

movimentos “subversivos do equilíbrio social”, pois as mulheres só se viram obrigadas a sair 

para trabalhar devido à perspectiva da miséria em suas casas. Por esse motivo, as mulheres que 

trabalhavam deveriam ser louvadas e abençoadas, uma vez que estavam fazendo um sacrifício 

em nome da família.  

                                                 

 

252 WILLIAMS, Raymond. Base e Superestrutura na teoria da cultura marxista. In: Cultura e Materialismo. 

São Paulo: Editora UNESP, 2011. p. 54. 
253 Idem. (p. 58).  
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No mesmo sentido, é publicado o artigo “Pela Mulher”, assinado por Roceira254, que 

começa com uma pergunta: “A mulher brasileira é verdadeiramente livre?”, à qual a própria 

autora responde que não. Discorrendo sobre como as mulheres daquele período haviam 

começado a se equivaler aos homens na questão do estudo formal, afirma que em breve as 

mulheres poderão superar a capacidade intelectual dos homens. Porém, prossegue no seu texto 

falando sobre como elas estavam indo trabalhar por obrigação, pois seu lugar “natural” seria o 

lar. Segundo Roceira, a mulher trabalhava para que, na falta do esposo ou pai, pudesse viver do 

seu próprio trabalho - é claro que preferiam cuidar da casa, seu lugar natural, o que nem sempre 

é possível. “Mas infelizmente o homem não o quer assim e, muitas vezes, a mãe de família, 

deixando o lar e os filhos à mercê do destino, vai pela manhã bem cedo em procura do trabalho 

para manter-se, por que o esposo ou não trabalha, ou vai gastar o seu salário nos cafés ou em 

lugares duvidosos”255. 

Um artigo assinado pela direção da revista, em 1918, já dissertava sobre como as 

mulheres precisavam trabalhar devido à insuficiência do salário dos maridos. 

“Na contingência da luta moderna já não é somente o sentimento afetivo que se 

pede à mulher. Ela tem que amparar o seu lar com alguma coisa mais do que o seu 

coração; ela tem que angariar um coeficiente material, que cubra, muitas vezes, a 

produção insuficiente do homem. Já nas nossas fábricas, nas nossas casas de comércio, 

nas empresas industriais, vemo-la associada ao homem, ao mesmo tempo que na 

escola, e mesmo nas profissões de ordem pública. É urgente, pois, que lhe demos o 

preparo suficiente, que lhe façamos compreender os seus direitos e seus deveres, para 

que ela possa, sem se deixar espoliar, cumprir a nova missão que o século impõe.”256 

Ou seja, o discurso presente aqui é de que não apenas as mulheres queriam trabalhar, mas 

eram impelidas a isso por se verem obrigadas a contribuir com o dinheiro para as despesas. Ao 

dizer que essa era uma nova missão imposta pelo século, os autores do texto colocam o trabalho 

feminino como algo inevitável, que passava a entrar na lista das muitas coisas que as mulheres 

deveriam fazer como obrigação. 

A crônica de Anna Rita Malheiros em novembro de 1918 aponta alguns elementos sobre 

as mulheres estarem começando a trabalhar fora. Segundo Malheiros, a mulher começou a 

trabalhar quando a perspectiva da miséria se aproximou. Dessa forma, aquelas que deixavam o 

“conforto do lar” para trabalharem deveriam ser abençoadas, escreve257. Através de suas 

                                                 

 

254 Não encontramos informações sobre quem poderia estar por trás deste pseudônimo. 
255 Revista Feminina, n. 103, dezembro de 1922, p. 229. 
256 Revista Feminina, n. 50, julho de 1918, p. 5. 
257 Revista Feminina, novembro de 1918, n. 54, p. 3. 
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palavras, podemos observar a ideia do trabalho feminino sendo vista como uma necessidade, 

que impunha lidar com uma série de problemas – não deixar que a miséria se instaurasse, sair 

do aconchego do lar para um mundo de trabalho, por exemplo – e visto como algo negativo de 

maneira geral. Ao escrever que essas mulheres deveriam ser “abençoadas”, fica implícito que 

o que elas estavam fazendo era um sacrifício. É inegável que uma enorme quantidade de 

mulheres trabalhava por necessidade, não havendo aí nenhum tipo de escolha possível. Porém, 

não era para elas que a revista escrevia, de maneira geral. Assim, embora o texto busque falar 

bem das trabalhadoras, os argumentos apresentados afirmam justamente o contrário, que o 

trabalho é algo penoso, difícil. Pensando no público-alvo da publicação, esse tipo de discurso 

poderia ser mais um desestímulo em relação ao mundo do trabalho.  

Em 1919, o longo artigo intitulado “O feminismo em marcha – Revista Feminina e o 

movimento feminista brasileiro” discorre, entre outras questões, sobre o trabalho feminino258. 

O texto afirma que muitos homens acreditam que o trabalho das mulheres levaria à 

desagregação do lar, mas que elas só começaram a trabalhar porque os próprios homens não 

davam conta de sustentar os lares. Desta forma, o texto segue propondo que as mulheres 

deveriam ter todos os mesmos direitos civis que os homens, uma vez que elas também estavam 

trabalhando. “É uma covardia pretender assim explorar o trabalho feminino, dentro de uma 

escravidão que não tem direito de voto, de opinião, de parecer, e que se deve deixar extorquir 

sem um gemido, sem uma lamentação, sem um ai.”259. Embora a comparação com a escravidão 

seja descabida, é interessante que a revista apresente, novamente, o trabalho feminino como 

uma realidade naquele momento, e também que cobrasse que as mulheres passassem a ter 

direito ao voto e aos seus direitos.  

Uma das coisas que nos chama a atenção é o fato de uma revista voltada para um público 

de classe alta publicar artigos sobre a necessidade financeira de trabalhar, já que essa não 

parecia ser a realidade das leitoras. Uma das respostas possíveis é a de que a revista procurava 

passar uma imagem de pluralidade, de quem falava sobre a realidade feminina independente de 

classe social. Outra opção é que as pessoas que escreviam e liam a publicação realmente se 

importassem com essas questões voltadas às mulheres trabalhadoras, o que parece menos 

provável devido ao contexto de lutas daquele momento e o tom da publicação de um modo 

geral.  

                                                 

 

258 Revista Feminina, julho de 1919, n. 62, p. 14. Assinado pela revista. 
259 Idem. 
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Mesmo quando o objetivo do texto publicado era se posicionar contra o trabalho 

feminino, como era o caso do artigo “A função social da mulher” (1929), a necessidade do 

trabalho se coloca como um argumento inquestionável. O autor do texto – desconhecido, mas 

que se refere a si mesmo no masculino -  afirma ser contra o trabalho delas fora do lar, uma vez 

que a sua ocupação natural e dada por Deus era cuidar dos filhos e do marido. Mas o autor deixa 

claro que se opõe só nos casos em que as mulheres querem trabalhar “quando motivadas apenas 

pelo capricho, quando originada pelo orgulho ou ostentação e vaidade.”. “O autor não pretende 

dizer do trabalho da mulher fora do lar, quando a isso necessidades imperiosas e circunstâncias 

várias a obrigam.”260, afirma posteriormente no seu artigo.  

É interessante destacar que a revista menciona com bastante frequência que suas leitoras 

eram mulheres da mais alta cultura, das classes mais altas da sociedade. Podemos pensar em 

quais eram os motivos de se falar tanto sobre necessidade financeira para mulheres que 

pareciam não ter problemas com relação a isso. Uma hipótese é a de que as leitoras da Revista 

Feminina não eram compostas apenas por mulheres de classe alta, tratando-se também de 

mulheres de classe média que, ainda que tivessem melhores condições financeiras que grande 

parte da população brasileira, mesmo assim precisavam trabalhar para complementar a renda 

familiar. Outra possibilidade é a de que houvesse uma consciência social entre essas mulheres, 

fazendo com que elas pensassem também sobre uma realidade que não era a sua, mas que estava 

presente e muito próxima. De qualquer forma, o que podemos observar é que essa realidade era 

retratada e levada muito a sério pela publicação, sendo utilizada como um ponto importante na 

argumentação a favor do trabalho feminino.  

Um ponto importante na trajetória daquelas mulheres que desejavam ou precisavam 

trabalhar era o estudo. Era essencial que adquirissem conhecimentos especializados, pois as 

mulheres de classe média e alta que eram as leitoras da Revista Feminina queriam trabalhar em 

áreas específicas, que trouxessem também alguma distinção social. Soma-se a isso o desejo de 

adquirir uma certa cultura letrada, ligada a muitos elementos estrangeiros, especialmente à 

cultura francesa. Assim, educação e cultura estavam ligadas a uma pretensão de emancipação 

social e intelectual dessas mulheres, para além da questão do trabalho especificamente. Para 

isso, se fazia necessária uma educação formal, escolar, que no período não era de fácil acesso 

a elas.  

                                                 

 

260 Revista Feminina, n. 177, fevereiro de 1929, p. 59.  
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Entre as profissões vistas como apropriadas para as mulheres, a que mais se destacou pela 

frequência com que é mencionada pela revista, é a de professora, pois juntava a educação e o 

cuidado, alguns dos principais atributos da mãe zelosa. Ligado a isto está a entrada das mulheres 

nas escolas e, mais tarde, nas universidades e no mundo da cultura letrada como um todo. A 

diferença entre as habilidades intelectuais de homens e mulheres eram frequentemente assunto 

na revista, em especial quando buscava-se incentivar as mulheres para que fossem estudar, ou 

em casos de artigos informativos a respeito dessa possibilidade.  

Em 1923, o médico Heitor Praguer Fróes261 escreve sobre isso no artigo “A deficiência 

de cultura intelectual – principal fator da subordinação da mulher na sociedade”262. Afirmava o 

autor que, naquela sociedade, a mulher não recebia educação suficiente e completa, que a 

permitisse compreender e interpretar a sociedade. Escreveu ainda que: “A mulher é tão 

inteligente quanto o homem e se não possuem ambos o mesmo grau de cultura e a mesma 

capacidade de trabalho é porque a educação feminina, mal orientada durante longa série de 

gerações, impediu o envolver paralelo dos dois sexos que se diferenciaram sob a influência das 

adaptações das condições físicas às condições mesológicas sociais.”. 

Ainda que a profissão de professora fosse considerada boa ocupação para as mulheres, 

não era isenta de problemas. Em novembro de 1921, a revista denuncia as péssimas condições 

de trabalho no artigo “O professorado público e a perseguição que os governos lhe movem”, de 

autoria desconhecida. Segundo o texto, não havia no funcionalismo público “classe mais 

desprotegida, mais perseguida e humilhada que o professorado” devido a questões relativas ao 

salário, ao tempo de estabilidade que recebiam e às condições de serviço. Embora até hoje as 

condições de trabalho do professorado público não sejam as ideais, quando pensamos nesse 

período uma das possíveis justificativas para a precariedade da ocupação pode ser justamente 

o grande número de mulheres. Uma vez que a docência na educação básica era enxergada por 

muitos como uma ocupação feminina, de meio-período, ligada aos “dons naturais” das mulheres 

– em contraposição com a docência nas faculdades, essas sim consideradas importantes e, 

consequentemente, realizada principalmente por homens –, havia pouco ou nenhum interesse 

em melhorar as condições de trabalho263.   

                                                 

 

261 Heitor Praguer Froes foi um médico e poeta baiano nascido em 1900. Morreu em 1987. Heitor Praguer Froes – 

Distinguished physicians of Bahia. Disponível em: 

https://distinguishedphysiciansofbahia.blogspot.com/2011/04/146-heitor-praguer-froes.html (acesso em 

15/10/20) 
262 Revista Feminina, n. 105, fevereiro de 1923, p. 17. 
263 Revista Feminina, novembro de 1921, n. 90, p. 27. 

https://distinguishedphysiciansofbahia.blogspot.com/2011/04/146-heitor-praguer-froes.html
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Em setembro de 1922, a autora Filhinha Furtado264 escreve sobre a educação das mulheres 

brasileiras em um artigo intitulado “A mulher brasileira”, falando sobre como em muitos 

lugares do mundo a educação das mulheres era inferior à dos homens. Na opinião de Furtado, 

a ruína ou triunfo da mulher brasileira estaria em suas mãos, pois caberia apenas a elas 

adquirirem a mesma educação que os homens, e que fossem inteligentes para que houvesse 

igualdade entre os sexos265. Porém, o acesso das mulheres aos estudos não era tão fácil como o 

texto faz parecer, não dependendo apenas de força de vontade, mas de fatores econômicos e 

geográficos também.  

Ainda entre as possibilidades de educação escolar apresentadas pela revista figuram as 

escolas domésticas, das quais se trata durante todo o período analisado. Desde 1923, quando é 

noticiado que Bertha Lutz266, numa viagem aos Estados Unidos havia relatado a presença de 

diversas escolas desse tipo, a revista faz uma campanha para que passem a existir no Brasil em 

grande número também267. Algumas dessas escolas já existiam e outras iam sendo inauguradas 

ao longo do tempo, sempre apresentadas pela revista e comemoradas como algo muito 

vantajoso para as mulheres. A ideia desse tipo de escola era propiciar educação formal e 

também conhecimentos voltados para os cuidados com o lar, como cozinhar, bordar, costurar, 

cuidar dos filhos. Entre as potenciais alunas desses estabelecimentos, é possível compreender 

que estavam moças de todas as classes sociais, pois mesmo que algumas dessas escolas fossem 

apenas para filhas de famílias ricas, outras deixavam claro que eram voltadas para pessoas mais 

pobres, e algumas eram mistas, oferecendo bolsas de estudo para aquelas meninas cujas famílias 

não podiam arcar com as mensalidades. Contudo, a finalidade desse tipo de educação para cada 

classe social era distinta, como veremos.  

A respeito da instrução feminina, foi publicado em 1918 um artigo intitulado “Às 

senhoras brasileiras”, assinado pela direção da revista, que se posicionava de maneira muito 

firme em relação à necessidade do estudo e do trabalho feminino. A direção escreve que:  

“Na contingência da luta moderna já não é somente o sentimento afetivo que 

se pede à mulher. Ela tem que amparar o seu lar com alguma coisa mais do que o seu 

coração; ela tem que angariar um coeficiente material, que cubra, muitas vezes, a 

produção insuficiente do homem. Já nas nossas fábricas, nas nossas casas de 

                                                 

 

264 Não encontramos informações sobre a autora. 
265 Revista Feminina, n. 100, setembro de 1922, p. 35. 
266 Bertha Lutz foi uma cientista brasileira que participou ativamente da luta pelos direitos femininos, sendo 

deputada federal na década de 1930. Ver: glossário. 
267 Revista Feminina, n. 104, janeiro de 1923, p. 32.  
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comércio, nas empresas industriais, vemo-la associada ao homem, ao mesmo tempo 

que na escola, e mesmo nas profissões de ordem pública. É urgente, pois, que lhe 

demos o preparo suficiente, que lhe façamos compreender os seus direitos e seus 

deveres, para que ela possa, sem se deixar espoliar, cumprir a nova missão que o 

século impõe”.268 

Também eram feitas muitas críticas em relação à educação feminina, especialmente sobre 

o conteúdo ensinado para meninas e moças. O artigo “Os problemas femininos – Criemos uma 

escola onde a mulher aprenda a ser mulher” é um dos que tratam deste tema269. O autor afirma 

que as boas escolas femininas são muito caras e, por isso, só as mulheres da elite podiam 

frequentá-las. As escolas que as meninas pobres frequentavam as ensinavam um ofício – 

costureiras, floristas, datilógrafas -, mas deixavam a desejar quanto a ensinar assuntos 

“verdadeiramente de mulher”. Segundo ele, as escolas estavam educando as mulheres apenas 

para uma função econômica, deixando de lado a parte mais importante, que seria educá-las para 

serem boas mães e donas de casa. É interessante como o autor afirma que as escolas deveriam 

prover essa educação doméstica também, sendo que esses papéis (mãe, dona de casa) eram 

considerados por muitos como “naturais” delas e, sendo assim, não precisariam ser ensinados.  

Em 1919, já havia a notícia da inauguração de uma Escola Profissional Feminina, em São 

Paulo, cujo objetivo era ensinar artes e ofícios, economia doméstica, trabalhos manuais e 

desenho para moças jovens, objetivo compartilhado por todas as escolas do tipo de que temos 

notícia270. Não se têm mais notícias sobre essa escola específica. Sabe-se que uma outra dessas 

escolas foi inaugurada na cidade de São Paulo, no dia 8 de junho de 1929, conforme noticiado 

pela Revista Feminina em setembro do mesmo ano, fundada pela Liga das Senhoras 

Católicas271. A Escola de Economia Doméstica só começaria a funcionar no ano seguinte, 

contando com um número de alunas pagantes e outro grupo de bolsistas. O artigo deixa claro 

qual é o objetivo de ter uma turma de bolsistas na instituição: “Esta última [a seção gratuita] 

formará excelentes empregadas que aprendem, ali, a moral que preserva e as noções que 

                                                 

 

268 Revista Feminina, julho de 1918, n. 50, p. 5. 
269 Revista Feminina, agosto de 1925, n. 135, p. 20. O autor usa o pseudônimo de Parédrinho e menciona-se que o 

texto fora publicado primeiro em um jornal do Rio de Janeiro 
270 Revista Feminina, n. 66, novembro de 1919, p. 39. 
271 A relação da Liga das Senhoras Católicas com a escola é apresentada no artigo “Pelo aperfeiçoamento da 

juventude feminina” – Revista Feminina, n. 179, abril de 1929, p. 7. A organização existe até hoje, com o nome 

de Liga Solidária, desenvolvendo programas socioeducativos, tem uma seção feminina e uma masculina. Liga das 

Senhoras Católicas / Liga Solidária. Arquidiocese de São Paulo. Disponível em: 

http://arquisp.org.br/coordenacao-pastoral-dos-movimentos-e-novas-comunidades/liga-das-senhoras-catolicas-

liga-solidaria-0 (acesso em 15/10/2020).  

http://arquisp.org.br/coordenacao-pastoral-dos-movimentos-e-novas-comunidades/liga-das-senhoras-catolicas-liga-solidaria-0
http://arquisp.org.br/coordenacao-pastoral-dos-movimentos-e-novas-comunidades/liga-das-senhoras-catolicas-liga-solidaria-0
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encaminham; cumpridoras de seus deveres, serão hábeis governantes, arrumadeiras, doceiras 

ou cozinheiras, lavadeiras ou engomadeiras, auxiliares de enfermeiras ou de costureiras, 

etc.”272.  

Mais uma vez, o recorte de classe do qual faziam parte as leitoras da revista, fica bastante 

evidente, através da notícia de que as meninas pobres que estudassem na Escola de Economia 

Doméstica provavelmente seriam empregadas domésticas, ou ao menos era isso que se esperava 

ao dar a oportunidade de aprendizado a elas. Esse não era o mesmo destino esperado das outras 

alunas, as pagantes, que usariam seus conhecimentos obtidos na escola para serem excelentes 

donas de casa – ainda que muitas fossem ter suas colegas como empregadas, possivelmente. 

Com esse artigo, que aparenta ser uma simples notícia da abertura de uma escola, fica claro 

como as expectativas em relação ao futuro das mulheres estavam profundamente condicionadas 

pela sua classe social. Pois, se às mulheres ricas o mundo do trabalho era algo cercado de 

polêmicas e discussões a respeito de possibilidades, para as mulheres pobres era uma regra, 

imposta pela necessidade econômica, não havendo lugar para discussões sobre honra e nem 

sobre seus lares, filhos ou maridos. 

Em 1929, um artigo de autoria desconhecida evidencia a importância atribuída para o 

“conhecimento doméstico”. O texto cita o professor de direito Ramalho Ortigão273, que discorre 

sobre como a educação das meninas de classe alta era muito presente, mas insuficiente. Segundo 

ele, as mulheres de classe alta eram até mais instruídas que os homens, além de terem mais 

graça e alegria de espírito. “Infelizmente, porém, como elas são educadas em vista mais do 

êxito e do aplauso na sociedade do que do lugar que têm de ocupar na família e na sua casa, 

faltam-lhes conhecimentos práticos, noções positivas e claras, princípios sólidos que sejam a 

base e o ponto de partida do seu critério”, diz o mesmo. E o texto prossegue afirmando que à 

mulher moderna não bastava os conhecimentos abstratos, que para nada serviam no dia-a-dia, 

mas era necessário que soubessem também como administrar o lar, os criados, alimentar os 

filhos. A cultura intelectual serviria, nesse contexto, “para poder se entreter a si mesma, para 

exercer a atividade intelectual, para se não aborrecer quando estiver sozinha”274.  

                                                 

 

272 Revista Feminina, n. 183, agosto de 1929, p. 52. 
273 José Duarte Ramalho Ortigão foi um professor de direito e escritor português. Viveu entre 1836 e 1915. 24 de 

outubro, aniversário de Ramalho Ortigão: original de Cartas Portuguesas. Biblioteca Nacional. Disponível em: 

https://www.bn.gov.br/explore/curiosidades/24-outubro-aniversario-ramalho-ortigao-original-cartas (acesso em 

15/10/2020).  
274 Revista Feminina, n. 185, outubro de 1929, p. 4.  

https://www.bn.gov.br/explore/curiosidades/24-outubro-aniversario-ramalho-ortigao-original-cartas
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A profissão mais popular entre as mulheres e possivelmente a que mais contemplava as 

suas supostas características “naturais” era a de professora. Relacionada com a educação – tanto 

do conteúdo escolar, quanto moral -, ao cuidado, à preparação da criança para a vida adulta, as 

mulheres eram consideradas professoras naturais, já que todas essas características faziam parte 

da gama de atributos femininos, vocações naturais das mães. Para além disso, a atuação como 

professora permitia que se trabalhasse apenas durante meio período, tornando possível conciliar 

esta atividade com a presença e cuidados do lar275.  

No caminho para a atuação como professora, uma possibilidade que já fazia parte da vida 

das mulheres há algum tempo era a Escola Normal, também mencionada com frequência na 

Revista Feminina. Em 1919 a publicação já dizia que havia muitas moças nessas escolas, uma 

vez que os outros estabelecimentos de ensino as desprezavam. Segundo o artigo, isso era “um 

perigo”, mas a verdade é que era uma opção importante para um grande número de mulheres, 

que buscavam tanto um conhecimento prático, para que pudessem trabalhar, quanto uma cultura 

intelectual que ainda era muito inacessível para elas. A Escola Normal, portanto, juntava esses 

dois elementos, e por isso era frequentemente escolhida.  

Emílio Ribeiro276 publica um artigo em 1920 sobre a educação da mulher277, no qual deixa 

evidente que a situação não era a ideal. Sobre essa questão, afirma: “Em matéria de educação e 

instrução, o Brasil apresenta um fenômeno interessante (...) se acha dividido entre duas grandes 

classes – a dos bacharéis e a dos analfabetos, ou se quiserem, em tratando-se do belo sexo, em 

normalistas ou criadas...”. De maneira reducionista, pois é claro que havia quem não se 

enquadrasse nessas categoriais, mas ainda assim bastante esclarecedora, o autor coloca seu 

ponto de vista sobre como as oportunidades de estudo para as mulheres eram ainda bastante 

                                                 

 

275 "Contudo, sua atuação profissional não deveria concorrer com suas tarefas essenciais de mãe, esposa e dona de 

casa. O magistério estava inserido no quadro que concebia o trabalho da mulher fora do ambiente doméstico como 

ocupação transitória, em horário parcial e de menor valor social, que deveria ser abandonado tão logo se impusesse 

sua verdadeira função, como esposa e mãe, já que o sustento da família cabia ao homem, sendo um sinal de sua 

capacidade provedora e, por conseguinte, de sua masculinidade (Louro, 2009). Esse discurso sobre a 

transitoriedade do trabalho feminino justificava os salários inferiores, pois seria, supostamente, “complementar”, 

ainda que existissem muitas situações nas quais o salário da mulher era indispensável para a renda familiar." 

MESSIAS, Maria Claudia Novais e JACÓ-VILELA, Ana Maria. Relações de gênero e poder na Belle Époque: 

entre discursos e prática. Psicologia em Pesquisa - Juiz de Fora, volume 12, número 3, Setembro-Dezembro de 

2018.  P. 6. 
276 Emílio Ribeiro foi um escritor brasileiro, nascido na segunda metade do século XIX. Escreveu e publicou um 

livro de sonetos. Emílio Ribeiro. Biblioteca Digital Luso-Brasileira. Disponível em 

https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/46586 (acesso em 15/10/2020). 
277 Revista Feminina, n. 78, novembro de 1920, p. 23. 

https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/46586
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escassas. Conclui seu artigo afirmando que a educação feminina nunca havia sido cogitada 

seriamente e se as mulheres não podiam ainda se equiparar intelectualmente aos homens, era 

culpa dessa situação de exclusão feminina das instituições de ensino.  

O que podemos observar através do censo de 1920, apresentado pela autora Rachel 

Soihet, é a presença de muitas mulheres na área da educação primária, totalizando 81,20% de 

todas as pessoas empregadas na área. É importante notar que a ocupação onde havia o maior 

número de mulheres em relação ao total de trabalhadores foi apontada como a dos serviços 

domésticos, ou seja, empregadas domésticas, cozinheiras, lavadeiras, entre outras ocupações. 

Dessa forma, quando consideramos as profissões que dependiam de uma especialização 

advinda da educação formal, as professoras são as primeiras da lista. Para além disso, devemos 

ressaltar que essas profissões eram realizadas por mulheres de camadas sociais diferentes, uma 

vez que os serviços domésticos eram, como ainda são, realizados por mulheres pobres - mais 

uma herança dos tempos de escravidão.  

 

Quadro 1: Porcentagem de mulheres entre o total dos trabalhadores de cada área, segundo o 

censo de 1920. 

Profissão % de mulheres278 

Serviços domésticos 82,08% 

Magistério primário 81,20% 

Indústria: têxtil 39,26% 

Correios e telégrafo 31,92% 

 

De maneira surpreendente, uma das profissões que mais aparece sendo aclamada pela 

revista é a de médica. Em parte, isso pode ser justificado pelo prestígio da profissão em si, 

especialmente num momento em que a medicina se tornava uma prática estabelecida e 

valorizada na sociedade, e também pelo prestígio social advindo desta formação, por ser algo 

muito caro e inacessível para a maioria da população. Especialmente entre as mulheres, se o 

acesso à educação básica já era um problema, acessar uma faculdade de medicina era 

praticamente impossível, exceto para as mulheres de alta condição social, que tinham recursos 

financeiros suficientes para estudar inclusive em universidades fora do Brasil.  

                                                 

 

278 Todos os dados da tabela foram retirados de: SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência: 

mulheres pobres e ordem urbana (1890-1920). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. 
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Até quando se tratava de uma profissão reconhecidamente importante, como é o caso da 

medicina, a necessidade de justificar o trabalho feminino se impunha. Em março de 1928, o 

artigo de Anna Castro de Osório, intitulado “Profissionalismo intelectual feminino – A mulher 

médica na antiguidade” trata de como a medicina é uma das profissões que despertava mais 

simpatia na sociedade, sendo aceita com maior facilidade, pois já era exercida pelas mulheres 

havia muito tempo. Dessa forma, a autora trata da “tolerância” que os homens tinham em 

relação ao estudo da medicina pelas mulheres: 

“A tolerância com que os homens viram as mulheres dirigir os seus estudos para 

uma profissão tão difícil e de tão graves responsabilidades morais e materiais, provém 

decerto da tradição, que através de todos os tempos, entrando mesmo na mitologia e 

na pré-história, nos mostra a mulher enfermeira, senhora de filtros mágicos, médica, 

enfim, em todo o poder da sua ciência, visando o alívio do cargo e do espírito”.279 

O que pode ser observado é que não apenas os homens “toleravam” o estudo das mulheres 

médicas, como o faziam porque isso estava ligado a uma tradição que remontava a tempos 

muito antigos. Colocando a mulher-médica ao lado na mulher-mágica, “senhora de filtros 

mágicos” da antiguidade, o que se percebe é novamente a busca de habilidades naturais das 

mulheres, algo que estaria relacionado à sua natureza e personalidade e, portanto, a sociedade 

conseguiria lidar e aceitar.  

Alguns meses depois, a revista publica uma continuação desse artigo, escrito pela mesma 

Anna de Castro Osório, no qual ela afirma que a medicina é uma profissão da maior 

importância, para a qual é necessária uma vocação: “Nasce-se para ser médica como se nasce 

com voz para cantar ou com talento para representar, nenhuma influência externa podendo criar 

faculdades que a Natureza regateou (...)”280. Vemos aqui retomada e reforçada a ideia de 

vocação e de um talento natural, ligado à própria essência das mulheres. É interessante também 

a comparação da medicina com as artes, que também eram frequentemente vistas como 

femininas e como algo ligado à natureza das mulheres.  

Entre os artigos que a revista publicava falando sobre mulheres que haviam começado 

uma carreira ou se formado na universidade, as médicas figuravam com frequência. Não é 

nenhuma surpresa que estas venham de famílias ricas, e por isso com maiores possibilidades de 

alcançar uma profissão de prestígio, de acesso às universidades estrangeiras e condições 

financeiras suficientes para isso. Considerando que as leitoras da revista eram também de classe 

                                                 

 

279 Revista Feminina, n. 166, março de 1928, p. 54. 
280 Revista Feminina, n. 169, junho de 1928, p. 12. 
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média e alta, os relatos sobre essas mulheres com a finalidade de serem um exemplo a ser 

seguido fazem bastante sentido. 

Foi esse o conteúdo do artigo “Mais uma doutora” (1919)281, tratando do início dos 

estudos Mariangela Matarazzo282, que já era conhecida devido à sua família, que havia se 

matriculado primeiro na Universidade de São Paulo e transferido seu curso para a Faculdade 

do Rio de Janeiro. Em 1921, temos a notícia de que ela havia concluído o curso, recebendo seu 

diploma283. Também é possível encontrar a notícia da formatura em medicina de Carmen 

Escobar Pires284 em 1921285, e de Carmela Juliani286, que havia se formado com honras em 

1924287. Nesses casos, a ida à universidade pode estar ligada a um desejo de prestígio social, 

mas também se relaciona à ideia de que mulheres de classe alta, que não precisavam trabalhar 

por necessidade, buscavam uma certa emancipação e independência, entrando assim no mundo 

do estudo profissional e do trabalho.  

Ainda em 1924, foi publicado um artigo intitulado “A mulher e o magistério superior – 

Mais uma vitória da mulher brasileira”288, que tratava da médica Beatriz Gonzaga289, que havia 

recentemente se tornado livre-docente na Faculdade de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 

Citando um artigo anteriormente publicado no jornal O Estado de São Paulo, afirma-se que o 

número de médicas, advogadas e engenheiras no Brasil estava crescendo ano a ano, prevendo-

se inclusive que em breve elas estariam na área da política também.  

Exaltando as mulheres brasileiras que concluíram seus estudos, em 1920 a revista cita o 

caso de Djanira Pinto de Souza, que havia se formado em Direito. A publicação faz questão de 

frisar que “ao contrário das muitas mulheres que se formam e não trabalham, ela exercerá a 

profissão.”, um exemplo de como era grande o número de mulheres que concluíam os seus 

                                                 

 

281 Revista Feminina, n. 67, dezembro de 1919, p. 128. 
282 Ver: glossário. 
283 Revista Feminina, n. 83, abril de 1921, p. 5. 
284 Carmen Escobar Pires formou-se normalista em 1914 e mais tarde gradou-se em medicina. Foi a terceira mulher 

a se formar em medicina em São Paulo. Estudou e trabalhou em outros países, tendo consolidado uma carreira. 

Morreu em 1985. Carmen Escobar Pires. Academia de Medicina de São Paulo. Disponível em 

https://academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/301/BIOGRAFIA-CARMEN-ESCOBAR-PIRES.pdf 

(acesso em 15/10/2020). 
285 Revista Feminina, n. 84, maio de 1921, p. 5. 
286 Não foram encontradas informações sobre a autora. 
287 Revista Feminina, n. 120, maio de 1924, p. 51. 
288 Revista Feminina, n. 122 e 123, agosto de 1924, p. 32. 
289 Não foram encontradas mais informações sobre ela. 

https://academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/301/BIOGRAFIA-CARMEN-ESCOBAR-PIRES.pdf
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estudos mas não entravam para o mercado de trabalho, tendo os estudos apenas como forma de 

enriquecimento cultural, ainda que tivessem acesso ao estudo formal290.   

No mesmo artigo, trata-se também sobre como ainda existia quem se opunha ao trabalho 

feminino, afirmando: “Entretanto, há muito quem lamente com sinceridade e veemência, 

embora apenas em particular, essa escalada do belo sexo. Porque, no Brasil, se dá mais este 

fenômeno altamente curioso: tudo se transforma e transforma sem maior resistência, mas não 

sem secretas indignações e solitários queixumes por parte de muita gente”291. Entretanto, o 

autor do texto discorda dessas pessoas, afirmando que as mulheres deveriam, sim, trabalhar. 

Afirma ainda que sem o trabalho, as mulheres seriam seres subalternos e submissos dentro de 

casa, como um enfeite, “um prazer que os homens adquirem”.  

A mesma Beatriz Gonzaga viria a ser tema de um outro artigo, em 1925, que discorria 

sobre como ela foi a primeira mulher brasileira a entrar no magistério superior por mérito 

próprio. Afirma o artigo que “Nunca um ideal caminhou mais lentamente para a realidade do 

que esse das conquistas sociais da mulher. Condenada a embater-se contra preconceitos 

seculares de superioridade, (...), só nesses últimos tempos vem realizando uma infiltração 

sensível nos códigos e nas cartas constitucionais”292. Falando ainda sobre a “infiltração” 

feminina no mundo do trabalho, o artigo apresenta mais um exemplo dessas mulheres, Heloísa 

Alberto Torres293, que acabara de passar em concurso para a cátedra de Antropologia e 

Etnografia do Museu Nacional.   

Além das profissões já mencionadas, as profissões ligadas às artes também eram vistas 

com bons olhos. Assim, pintoras, escritoras, poetas, musicistas eram sempre apresentadas pela 

Revista Feminina como exemplos a serem seguidos. Além disso, frequentemente publicavam 

textos literários escritos por mulheres, sendo isto também um incentivo a esse tipo de produção. 

A carreira artística também se ligava aos papéis esperados das mulheres e à ideia de que elas 

tinham alguns dons e aptidões inatos, que estariam ligados à essência de ser mulher. Para além 

das ideias morais, a carreira artística não demandava que a mulher se ausentasse de casa, e os 

                                                 

 

290 Revista Feminina, fevereiro de 1920, n. 69, p. 52. 
291 Revista Feminina, n. 122 e 123, agosto de 1924, p. 32.  
292 Revista Feminina, n. 136, setembro de 1925, p. 31. O artigo originalmente havia sido publicado no jornal 

A.B.C., do Rio de Janeiro.  
293 Heloísa Alberto Torres foi uma antropóloga brasileira muito renomada, em especial pelos seus estudos 

referentes à cerâmica marajoara. Seu legado na área da antropologia e do patrimônio histórico brasileiro é enorme. 

Foi professora e diretora do Museu Nacional, atuou no Conselho Nacional de Proteção aos Índios e no IPHAN. 

Pioneiras da Ciência no Brasil. CNPq Mulher e Ciência. Disponível em http://cnpq.br/pioneiras-da-ciencia-do-

brasil2 (acesso em 15/10/2020). 

http://cnpq.br/pioneiras-da-ciencia-do-brasil2
http://cnpq.br/pioneiras-da-ciencia-do-brasil2
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trabalhos poderiam ser realizados em intervalos entre outros afazeres. Portanto, as carreiras 

ligadas às artes garantiam a presença feminina no lar e os cuidados que essa presença constante 

significava, o que também desvalorizava muitas dessas profissionais, considerando as artes 

como um passatempo294. 

O artigo “Jardim do Espírito: como se deve educar uma mulher”, de autoria desconhecida, 

discute sobre o ensino feminino. Afirma que antes as escolas para moças davam bastante 

atenção aos trabalhos manuais (ou ditos “trabalhos femininos”), mas que naquele momento as 

coisas haviam mudado e elas precisavam aprender muitas coisas. “Além do ensino elementar, 

e dos das ciências fundamentais, obriga-se a moça a aprender álgebra, física, história natural e 

até mesmo agricultura, isso sem contar com o desenho, a pintura, a música, as línguas e os 

lavores artísticos.” Como resultado, aprendiam tudo muito superficialmente, e esses 

conhecimentos não teriam utilidade na vida prática de uma mulher, segundo o texto.  

O mesmo artigo afirmava ainda que “A finalidade da educação não deve ser assim 

estimular a vaidade na mulher, mas sim torna-la útil a si, à família e à sociedade. Este é o fim 

da educação feminina e o ideal da educadora: formar mulheres sãs, inteligentes e boas”295. 

Assim, a opinião do(a) autor(a) chega de forma confusa, pois começa afirmando que aquilo que 

as mulheres vinham aprendendo não era útil no dia-a-dia e, simultaneamente, defende que elas 

frequentem as escolas e aprendam aquilo que considerava útil. 

No mesmo sentido, o artigo “Educações Opostas” aborda a maneira como a educação das 

meninas é deficiente em relação à dos meninos, o que o autor considera como a causa da 

frivolidade da alma feminina. Segundo ele, a educação é algo tão fundamental na formação do 

caráter, que seria possível afirmar a inexistência de mulheres “más”, apenas existindo as que 

haviam sido mal-educadas296. Observando a quantidade de textos publicados nos quais os 

autores analisam a questão da educação feminina, podemos concluir que esse assunto estava 

em plena discussão naquele momento, e a educação feminina passava a ser considerada 

importante. Se essa importância vinha de um desejo legítimo de educar as mulheres, ou se 

novamente recaía na questão da educação dos filhos, não é sempre evidente.  

                                                 

 

294 Mesmo entre os profissionais ligados às artes, como escritores, a presença feminina era tolerada com ressalvas. 

É o caso do P.E.N. Clube, criado pelo próprio Claudio de Souza, que, embora buscasse apoiar os escritores, abria 

pouco espaço para as mulheres. Ver: GAIOTTO, Mateus Américo. O P.E.N. Clube do Brasil (1936-1954): a era 

Cláudio de Souza. Dissertação (Mestrado em História). Assis: UNESP, 2018 . Páginas 110-116.  
295 Revista Feminina, outubro de 1923, n. 113, p. 36. 
296 Revista Feminina, novembro de 1924, n. 126, P. 3. 



115 

Um outro artigo de 1923, intitulado “A educação da mulher”, trata da educação das 

mulheres de classe média especificamente. Destaca-se a opinião do autor de que as mulheres 

de classe média são as que têm a educação mais deficiente e, portanto, que mais se diferem dos 

homens. Ainda segundo o texto, os homens precisariam passar a valorizar a boa educação de 

suas mulheres, porque seriam elas as educadoras de seus filhos. Por fim, defende a escola de 

economia doméstica, já bem estabelecida em outros países297. 

Ao considerarmos que a imprensa é como “um espaço público compartilhado”298, é 

natural esperarmos a presença de pontos de vista diversos sobre um mesmo assunto. O que pode 

ser observado ao longo de todas as edições analisadas é a existência de um conflito de 

expectativas entre dois grupos de pessoas. O primeiro, formado pelos que acreditavam que a 

mulher deveria ficar em casa, cuidando do lar, dos filhos e do marido, esperavam a manutenção 

desse padrão. Este era inclusive amparado, de muitas formas, pela legislação e pelos médicos, 

duas autoridades praticamente inquestionáveis no momento. O segundo grupo era formado por 

aqueles que se posicionavam a favor do trabalho feminino, cuja expectativa era de que as 

mulheres entrassem cada vez mais no mercado de trabalho, atuando em diversas áreas.  

Desse conflito nascia uma série de artigos e argumentos, que utilizavam a experiência 

histórica recente para justificar suas posições. Quando se escrevia contra o trabalho feminino, 

os principais argumentos utilizados orbitavam a ideia de que as mulheres haviam nascido para 

serem apenas mães e esposas, conforme vinha acontecendo há séculos. Um outro argumento 

utilizado nesse sentido era de que as mulheres deveriam se dedicar exclusivamente à educação 

de seus filhos – meninos –, pois estes seriam os futuros cidadãos da República, que ainda 

buscava se estabelecer de maneira sólida. Esses autores ignoravam as mudanças que a sociedade 

vinha sofrendo e o grande número de mulheres que já trabalhavam, para defender seus 

argumentos apegados à tradição e aos costumes, buscando sua continuidade.  

Esse ponto de vista era ainda reforçado pelas menções à religião católica, da qual fazia 

parte grande maioria dos brasileiros naqueles anos. Como pudemos observar, esses textos nem 

sempre eram explícitos ao se posicionarem em relação ao trabalho. Muitas vezes, o que se 

apresentava eram argumentos a favor da permanência da mulher em casa, ao invés de 

argumentos contra o trabalho. Assim, passavam uma ideia de neutralidade em sua posição, 

fazendo com que as opiniões a favor do trabalho fossem vistas como mais radicais. 

                                                 

 

297 Revista Feminina, dezembro de 1923, n. 115, p. 140. 
298 LUCA, Tania Regina e MARTINS, Ana Luiza. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 

2008. P. 8. 
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Já os textos que tratavam do trabalho de maneira positiva buscavam trazer argumentos 

que justificassem a importância do trabalho das mulheres, considerando as mudanças da época. 

Muitos desses textos apoiavam sua justificativa na necessidade financeira, mencionando 

também que muitos dos maridos não conseguiam mais arcar com as despesas. Apesar de ser 

uma questão importante e que havia sido, de fato, motivo de muitas mulheres irem trabalhar, 

não parece ser o melhor caminho quando consideramos quem era o público-alvo de leitoras da 

revista. Uma vez que estavam dialogando com pessoas de classe média e alta, necessidade 

financeira provavelmente não era uma questão urgente. O que nos interessa em relação a esse 

recurso é a busca por algo que justificasse o fato das mulheres poderem trabalhar, já que apenas 

sua vontade parecia não ser justificativa suficiente para muitos. 

Um outro recurso muito utilizado foi a apresentação de modelos internacionais, exemplos 

vindos de outros países que eram bastante valorizados, em especial os da Europa. Uma vez que 

os elementos de fora do país eram prestigiados, mostrava-se como as mulheres agiam, quais 

eram os papeis que ocupavam na sociedade, de que maneira a legislação vinha sofrendo 

mudanças a seu favor. Esta parece ser uma forma mais eficiente de argumentar com um grupo 

de mulheres que estava constantemente consumindo manifestações culturais desses países, 

considerados mais avançados.  

Houve ainda textos que apresentavam ideias sobre emancipação, igualdade de gênero e 

incentivos para que as mulheres fizessem aquilo que bem entendessem, tanto em relação ao 

trabalho quanto ao estudo. Estes, não buscavam justificativas, mas argumentavam que os 

tempos estavam mudando, que as mulheres já ocupavam muitos lugares novos e nada disso 

havia levado à destruição da família ou do casamento, como afirmava-se que aconteceria. 

Alguns desses artigos tinham um tom mais persuasivo, mas nenhum chegava a se posicionar de 

maneira mais enérgica.  

Desta forma, a Revista Feminina constrói uma narrativa acerca do mundo do trabalho que 

trazia um posicionamento que pretendia ser muito discreto, mas que fica bastante evidente 

diante de um olhar atento. Embora procurasse se delinear como uma defensora dos costumes, 

a maior parte dos artigos publicados que tratavam do trabalho e das mudanças que vinham 

ocorrendo na sociedade abordavam essas questões de uma maneira positiva, considerando 

benéficas para a sociedade ou, no pior dos casos, incapazes de gerar alterações significativas 

para que devessem se preocupar. Assim, temos duas hipóteses possíveis para a publicação 

desses argumentos favoráveis ao trabalho: é possível afirmar que tivessem um aspecto moderno 

ainda que na realidade defendessem a tradição, ou que havia realmente uma intenção de levar 

essas considerações acerca dos aspectos positivos do trabalho para as leitoras.  
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O fato é que estes argumentos estavam ali e, quando consideramos que as leitoras nem 

sempre tinham em seu círculo de contatos e relacionamentos pessoas que se posicionassem 

dessa forma, ou meios para acessar os debates que vinham acontecendo no Brasil e fora dele, a 

revista torna-se um material importante em relação a isso, ainda que a intenção pudesse ser 

outra. Consideramos que a existência de múltiplas vozes argumentando a respeito de um mesmo 

tema foi uma qualidade importante da Revista Feminina e um dos motivos pelos quais esta 

publicação foi importante na difusão de novas ideias, argumentos e questionamentos. 
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CAPÍTULO 3 – FEMINISMO EM DIÁLOGO 

O feminismo foi um dos temas sobre o qual a Revista Feminina publicou regularmente, 

apresentando notícias, opiniões e dialogando com o que vinha sendo discutido no Brasil e no 

mundo em relação aos direitos e deveres das mulheres. Desde os primeiros números publicados, 

fica evidente que a revistava focava em valorizar o feminismo com uma atuação cristã e contida, 

ligada a valores tradicionais, características retomadas com frequência em oposição a uma outra 

forma de reivindicação que seria mais violenta e agressiva, apresentada como prejudicial e 

inadequada para as leitoras. Assim, a revista tratava de si mesma como uma precursora do 

feminismo que defendia no Brasil e sua criadora, Virgilina Salles, como uma das pioneiras do 

movimento e um nome a ser lembrado, que será analisado na primeira parte deste capítulo.  

Estreitamente relacionada ao feminismo estava a luta pelo direito ao voto e plena 

participação na vida pública por parte das mulheres, pois era comum que o próprio termo 

“feminismo” estivesse relacionado a esta demanda naquele momento. Este assunto foi muito 

debatido no período compreendido por nossa análise e a revista publicou textos de autores que 

se posicionavam tanto favoravelmente quanto contra o projeto, ponto que também será 

analisado neste capítulo. Relacionado às características do feminismo que a revista defendia, 

bem como à busca por plenos direitos, buscamos analisar de que forma a Revista Feminina 

tratou das mulheres que eram, de fato, trabalhadoras, bem como de suas lutas e conquistas e 

como isso se relacionava com o projeto de feminismo defendido pela publicação.  

Além de estar ligado à religião cristã, inseria-se nesse feminismo os comportamentos 

esperados das mulheres no momento, reprimindo-se a rebeldia, a revolta ou qualquer 

comportamento visto como “violento”, que eram compreendidos como a “masculinização” 

dessas mulheres. Numa sociedade e classe social nas quais os papéis das mulheres eram tão 

bem delimitados, ideias que pudessem se desviar de um ideal de feminilidade foram duramente 

criticadas e reprimidas. As discussões relativas a estes assuntos serão tratadas na terceira parte 

deste capítulo, na qual analisaremos de que forma a Revista Feminina se colocava no espaço 

dos debates acerca do feminismo naquele momento, tendo em vista que a questão vinha sendo 

discutida tanto no Brasil, quanto num contexto internacional. Assim, será possível compreender 

como a revista agiu de modo a organizar e expandir os limites de um movimento feminista 

elitista, que pouco olhava para além das barreiras da classe social. 
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3.1 – VIRGILINA SALLES E O PIONEIRISMO DA REVISTA FEMININA 

Entre os diversos temas relativos ao feminismo discutidos pela Revista Feminina, um dos 

que teve o maior destaque foi o suposto pioneirismo da revista como propagadora deste 

movimento no Brasil. A ideia de que a publicação ajudou na divulgação do feminismo foi 

frequentemente retomada, apresentando a revista como um importante meio de divulgação dos 

ideais defendidos, e até da introdução das discussões relativas ao feminismo no país. Através 

da ligação da revista com publicações e pessoas em contexto internacional, foi divulgada a ideia 

de que países europeus e os Estados Unidos estavam, naquele momento, muito mais evoluídos 

nessa questão do que o Brasil. Defendeu-se também que a publicação trabalhava com o intuito 

de trazer em primeira mão essas discussões para os lares das mulheres brasileiras, através de 

correspondentes que enviavam textos para serem publicados ou de relatos de brasileiras que 

viajavam para esses lugares. Virgilina Salles, criadora da revista, também foi colocada nessa 

posição de pioneira em relação ao feminismo, em consequência do grande alcance da revista e 

do sucesso em divulgar o feminismo pelo Brasil. Especialmente depois da morte de Virgilina, 

seu nome é mencionado como um dos grandes expoentes do feminismo brasileiro diversas 

vezes.  

Em 1918, publica-se o artigo “D. Virgilina de S. Salles – uma perda para o feminismo 

brasileiro”, no qual afirma-se que o feminismo está sendo vencedor no Brasil. “Finalmente, à 

custa de imensos sacrifícios e dedicações, a mulher conquistou o lugar que merece, na 

engrenagem das sociedades humanas(...)”, defende o autor do texto299. Neste mesmo artigo é 

apresentada a ligação de Virgilina Salles com o feminismo brasileiro pela primeira vez. Nota-

se que essa relação só é feita de maneira póstuma, pois antes de seu falecimento não se tratava 

dela como uma grande feminista, nem como uma precursora do feminismo brasileiro, como vai 

ser afirmado depois. Percebemos que neste momento, a partir de 1918, a direção da Revista 

Feminina começa a construir uma narrativa ao redor de Virgilina Salles como um grande nome 

do feminismo no Brasil. 

Alguns meses depois, a revista trata da sua relação com o feminismo novamente. Em “O 

feminismo e sua imprensa”, assinado pela direção, discorre-se sobre o fato de que os problemas 

recentes da humanidade tinham feito o feminismo avançar e mostrar como as mulheres eram 

importantes na sociedade. Mencionando os “problemas recentes”, referindo-se à Primeira 

                                                 

 

299 Revista Feminina, julho de 1918, n. 50, p. 6. 
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Guerra Mundial, observa-se que esta foi considerada um ponto de virada na vida das mulheres 

e no feminismo, como é possível observar em diversos artigos publicados pela revista300. 

Relacionava-se o feminismo a esses avanços, e a publicação evidencia o que entendia por 

feminismo e o que defendia em relação a ele, conforme podemos ler no trecho a seguir: 

“O feminismo não constitui, já o temos dito, o programa básico desta Revista, se 

for encarado sob o aspecto turvo de uma revolução nos hábitos, costumes e moral 

deles desviante, que até hoje tem mantido a família humana. Encarado, porém, sob o 

ponto de vista da colaboração que deve prestar a mulher na depuração social que se 

impõe, após as duras provações que ora nos castigam, ele, longe de nos desinteressar, 

entra por muito no quadro de nossas preocupações. (...) 

As mulheres são chamadas neste momento a substituir o homem nas múltiplas 

atribuições profissionais que, secularmente, lhe estavam confiadas. Deslocou-se o seu 

papel. Não é mais a guarda exclusiva do lar e da família: é também a operária que 

deve produzir e que, portanto, tem direito a intervir na legislação do seu trabalho”301 

Reitera-se ainda a importância de não ignorar as questões relativas ao trabalho feminino 

pois, naquele momento, isto já era um problema entre as “classes menos favorecidas do nosso 

povo, e em breve será um problema geral”. O mesmo artigo trazia também uma mensagem do 

presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson302, sobre a importância do sufrágio feminino 

e, em seguida, afirmava-se que a imprensa feminina iria ser importante nesse combate que se 

aproximava, já que as mudanças nos EUA certamente trariam reflexos no Brasil – embora, 

conforme já foi mencionado, os contextos dos dois países fossem muito diferentes. Utilizando 

diversos elementos para defender seu argumento, a revista busca deixar claro qual é a sua 

posição em relação ao feminismo e por que isso seria tão importante.  

Nesse caso, o feminismo foi relacionado à necessidade de as mulheres trabalharem fora 

de casa. Adota-se o argumento de que se as operárias podem contribuir com a produção oriunda 

do seu trabalho, deveriam poder participar da vida pública também, intervindo na legislação 

que dizia respeito ao seu próprio trabalho. O uso desse argumento é interessante, já que pouco 

se falava sobre as mulheres operárias e seus direitos nas páginas da revista. Ao mencionar os 

“problemas recentes da humanidade” e dizer que as mulheres estavam sendo chamadas a 

substituir os homens, compreendemos que o artigo fala sobre alguns reflexos da Primeira 

Guerra. Conforme já foi abordado aqui, esses reflexos não se deram no Brasil na mesma forma, 

mas nos interessa aqui que esses argumentos sejam apresentados para tratar do feminismo 

                                                 

 

300 A questão da Primeira Guerra Mundial foi abordada no capítulo 2 deste trabalho.  
301 Revista Feminina, novembro de 1918, n. 54, p. 5 “O feminismo e sua imprensa”- A direção. 
302 Woodrow Wilson (1856 – 1924) foi presidente dos Estados Unidos da América durante os anos de 1913 a 1921. 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/woodrow-wilson/ (acesso em 29/07/2021) 
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através desse viés que relacionava o trabalho fora do ambiente doméstico e a vida política das 

mulheres.  

Vemos também que a revista procura deixar clara a sua posição em relação ao feminismo, 

dessa vez num artigo assinado pela própria direção, na época exercida por João Salles, 

indicando aquilo que defende e aquilo que julga não ser correto, o feminismo como “revolução 

nos hábitos, costumes e moral deles desviante”, mencionado com frequência, novamente 

utilizando a negação de determinadas características para definir sua posição. Mais importante 

do que dizer para as leitoras o que era o feminismo e o que a revista defendia, parecia ser dizer 

o que ela não defendia – pois, embora as possibilidades de ação consideradas positivas fossem 

muitas (emancipação, voto, trabalho, etc), as ações consideradas negativas eram muito bem 

delimitadas, assim como suas consequências na vida das mulheres e na sociedade como um 

todo.  

Dois artigos publicados em 1921 voltam a falar de Virgilina Salles como alguém que 

havia trazido as ideias feministas para as brasileiras. Em “O movimento feminista nacional”, 

lemos: 

“Quando surgiu a nossa Revista, entre ironia de muitos e a descrença de todos, 

as ideias de feminismo não existiam em nosso país. A Virgilina de Souza Salles deve-

se, com justiça, o primeiro passo. Foi ela a pioneira ousada, que se inflamara 

sensatamente na fé de um ideal, quem abriu a nossas patrícias estrada que se lhes 

antolhava cheia de imbróglios”.303 

Destacamos a importância da afirmação de que não existiam ideias relativas ao feminismo 

no Brasil antes do surgimento da Revista Feminina e da atuação de Virgilina Salles, a quem é 

atribuído o primeiro passo em direção à divulgação do mesmo. Fica evidente que se pretendia 

criar uma narrativa que inseria a revista nesse contexto como um elemento fundador do 

feminismo no Brasil. Embora esse não fosse o caso, uma vez que as brasileiras já discutiam 

sobre o feminismo desde o século XIX304, nos interessa aqui o fato de que a revista buscou 

associar esse pioneirismo à sua identidade. É muito significativo que uma publicação que já 

vinha fazendo sucesso, com um número significativo de exemplares sendo vendidos e com uma 

existência já estabelecida em círculos sociais de mulheres abastadas, busque este título de 

                                                 

 

303 Revista Feminina, maio de 1921, n. 84, p. 16 “O movimento feminista nacional”. Grifo meu.  
304 A revista A Mensageira, por exemplo, circulou entre 1897 e 1900, tinha um público-alvo parecido com o da 

Revista Feminina e tratou do feminismo. RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e sexualidade in PRIORE, 

Mary del e PINSKY, Carla Bassanezi. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2015. P. 

590 
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pioneira do feminismo brasileiro porque isso deixa claro o quanto o feminismo era considerado 

importante, a ponto de se criar toda uma narrativa envolvendo a origem das ideias feministas 

no Brasil. A partir disso, é possível compreender como o feminismo foi um espaço disputado 

por grupos diversos e que defendiam propostas diferentes, cuja importância era inegável, o que 

justificava em partes todo esse esforço feito pela revista na criação dessa imagem de pioneira. 

Também fica claro que a revista buscava ser relacionada a determinados aspectos do feminismo, 

já que foram tecidas muitas críticas aos aspectos dos quais discordavam, como veremos mais 

adiante neste capítulo.  

Voltando ao ano de 1921, no artigo “Um triunfo do feminismo brasileiro”, anuncia-se que 

na cidade de Canavieiras, na Bahia, duas mulheres haviam sido nomeadas para cargos públicos  

na prefeitura da cidade. Essas mulheres haviam enviado um telegrama à redação da revista, 

agradecendo e anunciando a vitória do feminismo, que elas atribuíam a Virgilina Salles305. 

Nesse caso, vemos o pioneirismo da revista em relação ao feminismo reconhecido pelas 

leitoras, que inclusive chegaram a enviar cartas à revista agradecendo postumamente a Virgilina 

pelo papel desempenhado, que havia feito diferença em suas vidas. Assumindo que essas cartas 

tenham sido realmente enviadas, é possível observar que o periódico teve um papel pioneiro na 

vida de algumas mulheres, de fato. Ainda que não tenha sido a primeira publicação a discorres 

acerca do feminismo ou que Virgilina não tenha tido esse pioneirismo no Brasil, é muito 

provável que muitas mulheres tenham sido informadas sobre questões a respeito do feminismo 

pela primeira vez pela Revista Feminina.  

A importância da ligação entre a revista e o feminismo circulou para além daquilo que 

era publicado nela mesma, pois em 1924 o Jornal do Brasil publica uma coluna intitulada “O 

feminismo no Brasil”, na qual lemos: 

“O feminismo, no Brasil, toma diariamente maior vulto, uma significação mais 

profunda e mais seria. Depois da grande convulsão que ultimamente abalou o mundo, 

a mulher parece que se compenetrou mais vivamente e mais seriamente dos seus 

destinos. E, de 1914 para cá, as conquistas femininas têm sido consideráveis, em toda 

a Europa e em toda a América. 

A mulher brasileira acompanha, já hoje, esse brilhante e belo movimento. E São 

Paulo, que tem a sorte de acolher com um espírito liberal as ideias mais avançadas, 

tem também a felicidade de ter um movimento feminista forte e ativo.  

Assim é que o feminismo paulista tem uma revista que, sendo das melhores do 

Brasil, se interessa e trata de todos os problemas que se prendem a essa questão. E 

nada do que diga respeito ao problema lhe é estranho. 

                                                 

 

305 Revista Feminina, junho de 1921, n. 85, p. 23 “Um triunfo do feminismo brasileiro”. 
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Pois o Rio também vai possuir a sua revista de propaganda feminina. Já nesta 

Capital se encontra a Sra. Salles Lee, que vem chefiar, aqui, a sucursal da Revista 

Feminina. E o primeiro número desta publicação, que aparece hoje, está brilhante e 

inteligentemente elaborado. 

A Revista Feminina é toda escrita por penas femininas, e, as suas únicas 

colaboradores nesta Capital são as sras. Rosalina Coelho Lisboa e Maria Eugênia 

Celso, tanto a ilustre poetisa do Rito Pagão, quanto a cantora do Em pleno sonho... 

fornecerão semanalmente crônicas à Revista Feminina. 

Eis incontestavelmente uma bela conquista que acaba de fazer o feminismo 

carioca.”306 

Anunciando a inauguração de um escritório da Revista Feminina na cidade do Rio de 

Janeiro, o artigo coloca a revista como um símbolo do avanço do feminismo no Brasil. É 

interessante que aqui a publicação é mencionada como um elemento ligado a São Paulo, onde 

ficava sua sede e ao “feminismo paulista”, que teria um espírito liberal mais avançado que o da 

capital – reflexo das mudanças que a cidade vinha passando nos anos 1920, que tornavam São 

Paulo um local de muitas trocas de ideias e grande circulação de pessoas307. Assim, trata-se da 

Revista Feminina como uma revista vinculada ao feminismo paulistano, que de alguma forma 

contribuía largamente para o sucesso deste, além de comemorar a inauguração da nova filial no 

Rio de Janeiro, que por sua vez contribuiria para o desenvolvimento do feminismo ali. Ademais, 

nota-se que a própria revista não costumava mencionar que era feita em São Paulo ou que estava 

ligada ao feminismo paulista, mas sim ao Brasil e ao feminismo brasileiro como um todo. É 

digno de nota o fato de que a maioria das informações publicadas a respeito do feminismo 

brasileiro diziam respeito a São Paulo e Rio de Janeiro no Sudeste, e Rio Grande do Norte e 

Bahia no nordeste, o que deixa evidente o quando a experiência feminina era diferente 

dependendo do local onde moravam308.    

Anos depois, em 1929, indo na contramão das ideias publicadas antes, encontra-se o 

artigo “Feminismo e feminilidade”. Este texto afirma que feminismo estava sendo muito 

criticado devido à ideia de que os “atrativos físicos” das mulheres poderiam exercer uma má 

influência na realização do seu trabalho. Segundo o autor, isso não era um problema, já que as 

mulheres nos Estados Unidos vinham ocupando postos de trabalho em ambientes 

predominantemente masculinos, pois elas estariam usando seus “atributos” e seu charme para 

                                                 

 

306 Jornal do Brasil – 19/02/1924. Destacamos a informação de que a revista era “toda escrita por penas femininas” 

é falsa, pois sabemos que muitos homens escreviam na revista, alguns de forma velada.  
307 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático na metrópole – São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 

20. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. 
308 SEVCENKO, Nicolau. (Org.) História da Vida Privada no Brasil República: Da Belle Époque à Era do 

Rádio – Volume 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. P. 401. 
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cumprirem suas funções. “Uma mulher de Nova York confessa que os seus maiores êxitos 

profissionais os deve ao seu coquetismo”, menciona-se. Comenta-se ainda sobre outras 

mulheres, como uma advogada que dizia se valer do seu sorriso, do seu cabelo loiro e ondulado 

e do vestido certo para ter êxito nos casos que defende. E prossegue:  

“Justo é reconhecer, todavia – e dito seja em honra do feminismo norte-americano 

– que não é este o tipo representativo. A feminista dos Estados Unidos pode ser, e de 

fato é, muito feminina. O seu instinto a fará sentir-se mulher e usar do seu atrativo 

pessoal como um meio de conquista – o que acreditará a sua feminilidade – mas de 

modo algum poria os seus ideais profissionais a serviço do “flirt” nem de uma 

estudada lição de mímica.”309 

Em contraposição aos artigos que afirmam que as feministas eram mulheres feias, este 

fala que as feministas vinham usando da sua beleza no mundo do trabalho. Talvez a ideia de 

ressaltar a feminilidade das mulheres feministas parecesse ser uma boa estratégia no sentido de 

mostrar que era possível unir os dois, que as feministas não precisavam necessariamente ser 

“masculinizadas”, algo que era frequentemente mencionado há alguns anos na revista como 

uma característica que desqualificava as mulheres feministas. Uma vez que os padrões de beleza 

impostos às mulheres demandavam uma determinada estética, os ataques às mulheres que não 

se enquadravam nesse padrão poderiam ser um motivo de distanciamento por parte de uma 

grande parcela das mulheres, especialmente considerando o público-alvo da revista. Entretanto, 

a utilização do argumento contrário, de que as feministas – aqui, tratando-se de mulheres que 

trabalhavam - estariam usando características físicas para obterem quaisquer vantagens no 

trabalho, também coloca essas mulheres em uma posição objetificada, uma vez que suas 

características físicas são apresentadas como motivo de sucesso profissional.  

No período analisado, o termo “feminismo” dizia respeito à luta pelo voto feminino e pela 

ampliação dos direitos civis das mulheres. Embora outros sentidos fossem atribuídos à palavra, 

relacionando-a ao trabalho feminino, à participação da mulher na vida pública e no mundo fora 

do lar, todos esses outros sentidos estavam conectados às questões relativas ao voto. Na Revista 

Feminina, diversas vezes foram publicadas notícias sobre outros países, como já sabemos, e um 

dos assuntos tratados foi as conquistas políticas e civis das mulheres nesses países. Essa luta 

pelo direito ao voto foi levada adiante pelas mulheres das classes dominantes, apesar de não 

haver sido iniciada por ela. Isso ocorria em especial porque estas encontravam respaldo entre 

os membros da elite, inclusive de uma elite política conhecidamente conservadora. Céli Regina 

Pinto defende que esta atuação feminista, da classe média e alta, agia “no limite da pressão 
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intraclasse, não buscando agregar nenhum tipo de tema que pudesse pôr em xeque as bases da 

organização das relações patriarcais”310. Assim, as mulheres da elite poderiam reivindicar o 

direito ao voto sem perder seus privilégios de classe, conforme afirma Susan Besse, defendendo 

que as sufragistas agiram no sentido de modernizar relações de gênero sem, contudo, alterar a 

desigualdade social e política311. 

Em 1919 a revista informa as suas leitoras que nos Estados Unidos, haveria votações 

sobre o direito ao sufrágio feminino – que já era lei na Alemanha, Inglaterra, Rússia, Suécia e 

estava prestes a ser adotado na França e na Itália. “Caminha, pois, o feminismo a passos de 

gigante por todo o mundo civilizado”312. Nesse caso o feminismo é entendido como relacionado 

aos direitos políticos, como o sufrágio feminino – já que ideia mais comum na época era o 

feminismo relacionado à luta pelo voto e aqui isso fica claro. Mais uma vez, menciona-se países 

europeus e os Estados Unidos, vistos como exemplos a serem seguidos, como o “mundo 

civilizado” – incluindo a Rússia, alvo de muitas críticas da revista.  

Poucas edições depois, o artigo “O Feminismo em São Paulo”, discorre sobre duas 

mulheres que fizeram um requerimento para que pudessem votar nas eleições, mas não tiveram 

resultados positivos, levando à negação do seu pedido. Segundo o texto: 

“Para falar a verdade, o sr. Diretor andou bem. Nós, em seu lugar, faríamos o 

mesmo. Isto de feminismo que quer começar por onde deveria acabar, é que não vai. 

As senhoras brasileiras, antes de aspirar aos direitos políticos, deviam libertar-se da 

espessa crosta de preconceitos futilíssimos que ainda lhes recobre a alma. Feito isso, 

tratem de educar-se, de cultivar mais profundamente a inteligência, de adquirir, na 

luta da vida, a força de vontade, que lhes falta e a coragem que lamentavelmente lhes 

mingua, e só depois disto é que poderão aspirar à política.  

Por enquanto é muito cedo. Louvamos, entretanto, o gesto das duas distintas 

senhoras, porque esse gesto vale já por uma reação...”313 

Neste artigo, o feminismo é apresentado relacionado ao direito ao voto, contra o qual o 

autor do texto se posiciona. Segundo ele, primeiramente as mulheres deveriam buscar a 

educação, para depois adquirirem os direitos políticos. Argumenta que as mulheres não buscam 

a educação porque são fúteis – o que sabemos não ser verdade, uma vez que as oportunidades 

de estudo para as mulheres eram escassas, especialmente se considerarmos que as leitoras já 

                                                 

 

310 PINTO, Celi Regina. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003. P. 26. 
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312 Revista Feminina, junho de 1919, n. 61, p. 12 “Novas vitórias do feminismo”. 
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eram adultas. Entretanto, afirma que o gesto das duas mulheres foi digno de ser louvado como 

uma reação à sua posição social. 

Se a Revista Feminina se esforçou tanto para defender o seu feminismo cristão, foi porque 

outras faces do feminismo também tiveram voz na sociedade e disputaram a mesma 

legitimidade. Essa outra face do feminismo foi representada por um grupo menos homogêneo, 

mas também significativo, composto por trabalhadoras, operárias, anarquistas e socialistas. 

Para elas, o cerne da questão feminista eram as relações de trabalho e a exploração das mulheres 

por parte dos homens, evidenciando a força do patriarcado na sociedade314. Pois enquanto as 

leitoras da revista estavam ainda buscando legitimidade no seu desejo de trabalhar, a 

experiência das mulheres pobres em relação ao mundo do trabalho era bastante diversa. 

Segundo Heleieth Saffioti: 

"O primeiro contingente feminino que o capitalismo marginaliza do sistema 

produtivo é constituído pelas esposas dos prósperos membros da burguesia 

ascendente. A sociedade não prescinde, entretanto, do trabalho das mulheres das 

camadas inferiores. Muito ao contrário, a inferiorização social de que tinha sido alvo 

a mulher desde séculos vai favorecer o aproveitamento de imensas massas femininas 

no trabalho industrial."315 

Sendo assim, um feminismo defendido pela Revista Feminina e suas leitoras lutava pelo 

direito ao voto e participação política, ignorando as necessidades de uma enorme quantidade de 

mulheres que vinham se organizando em torno da exploração vivida. Ainda segundo Saffioti, 

esse “feminismo pequeno-burguês” era pautado por um desejo de ascensão das mulheres da 

classe média e, por isso, não questionou o sistema capitalista e suas implicações na vida das 

mulheres, uma vez que precisava dele e das desigualdades sociais provenientes para que essa 

ascensão ocorresse. Dessa forma, o periódico se articulava com o feminismo na medida em que 

ele servia “como um mecanismo de atenuação das tensões, tanto em nível nacional como em 

nível internacional”316 – mas essas tensões eram atenuadas apenas dentro dos limites da própria 

classe, sem questionamentos em relação a isso. 
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3.2 – AS MULHERES TRABALHADORAS 

Embora o trabalho feminino tenha sido um tema muito presente na Revista Feminina, 

pouco se falou sobre as mulheres trabalhadoras, como operárias, agricultoras, empregadas 

domésticas e mulheres empregadas no setor de serviços e comércio em geral. Ao longo da 

década de 1920, o número de mulheres trabalhadoras no Brasil passa de 1.343.000 para 

4.959.600, demonstrando que a cada dia mais mulheres entravam no mercado de trabalho317. 

Para essas mulheres, o trabalho era mais que um discurso ou um desejo de emancipação: era a 

realidade do seu dia-a-dia, do qual dependia a sua sobrevivência e, frequentemente, a de suas 

famílias também. A ideia de que as mulheres eram as únicas responsáveis pela criação de seus 

filhos, muito difundida e aceita, criava mais um entrave na vida das mulheres trabalhadoras, 

que precisavam da ajuda de outras pessoas na criação de seus filhos e se viam obrigadas a não 

cumprir esse papel318. A partir das concepções de que as mulheres eram responsáveis pelo lar, 

enquanto os homens eram responsáveis pelo trabalho e sustento da família, essa população 

feminina e trabalhadora passa a descumprir as expectativas que recaíam sobre elas pois, embora 

sua realidade fosse muito diferente das mulheres de classes sociais mais altas, buscava-se uma 

homogeneização em relação a seus comportamentos. Como essas expectativas eram 

impossíveis de serem alcançadas, recaía sobre esse grupo uma gama de preconceitos.  

Simultaneamente, esse problema atingia também os homens pobres, que frequentemente 

estiveram à margem do trabalho formal e tinham dificuldades em suprir financeiramente seus 

lares. Portanto, a classe trabalhadora como um todo não cumpria as exigências dos padrões 

sociais impostos sobre ela, já que estas eram pautadas em uma outra realidade social e 

financeira319. 

                                                 

 

317FRACCARO, Glaucia. Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917 – 1937). Rio de Janeiro: 
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 Embora possa parecer discrepante que uma publicação que lidava com temas como o 

mundo do trabalho e o feminismo tratasse tão pouco sobre as principais afetadas por eles, na 

verdade essa postura era coerente com a adotada pela revista e com as questões do feminismo 

que defendia. Isso porque a Revista Feminina não foi uma publicação que pretendeu questionar 

a ordem vigente, mas sim valorizar aquelas que já estavam inseridas nessa ordem, seus valores 

e comportamentos. Portanto, a manutenção da desigualdade social entre essas mulheres era 

essencial para esse projeto, que buscava manter os privilégios sociais. Para que essas mulheres 

das classes média e alta pudessem realizar seu desejo de trabalhar fora de casa, era necessário 

que várias outras mulheres trabalhassem para elas primeiro.  

Um dos elementos que sustentava a manutenção desses privilégios era o trabalho das 

mulheres pobres, parte fundamental da engrenagem social. Conforme afirma Xenia Salvetti: 

 "Trabalhadoras domésticas, nas suas diversas funções como cozinheiras e 

ajudantes, copeiras, lavadeiras, engomadeiras, criadas para todo o tipo de serviço, 

mães de família que trabalhavam com encomendas de fora intercalando o trabalho 

externo com o interno, operárias fabris, operárias da costura, artesãs, parteiras de 

prática, amas de leite, manicures, entre outras, movimentavam-se, deslocavam-se e 

circulavam pela cidade"320.  

Embora tenham sido essas mulheres que tornaram possível que outras se “emancipassem” 

através do trabalho e da independência financeira, isso não foi, em absoluto, reconhecido pela 

Revista Feminina, pois o trabalho doméstico não era considerado um trabalho que tivesse valor 

a ser reconhecido. Recaindo sobre as mulheres como mais uma obrigação inerente ao seu 

gênero e às mulheres pobres como uma ocupação inerente à sua condição social, o trabalho 

doméstico era considerado inferior e, por isso mesmo, desprezado por um grupo de mulheres 

que não consideravam uma realidade que ia além das barreiras formadas pela sua classe social. 

Portanto, havia uma valorização desigual do trabalho de mulheres, que dependia do local onde 

ele era executado (dentro ou fora de casa) e da classe social de quem o executava (mulheres 

pobres ou de classe média). Ademais, as ocupações exercidas por mulheres pobres em geral 

dialogavam muito pouco com os papeis sociais entendidos como femininos, tratando-se de 

atividades pesadas e cansativas, muito distante da ideia de fragilidade e delicadeza defendida 

por muitos no período analisado321. 
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 Um dos pontos problemáticos dessa desvalorização é que ela recaía sobre as próprias 

mulheres de classe média. Conforme argumenta Eileen Boris, a desvalorização do trabalho 

doméstico e dos trabalhos relativos ao ato de cuidar de outras pessoas ocorre também pelo 

próprio fato de que eles são realizados majoritariamente por mulheres322. Na medida em que 

meninas são criadas sendo ensinadas que esses trabalhos são parte do cotidiano, intrínsecos à 

sua própria vida e que por isso não precisam ser remunerados ou sequer reconhecidos, essas 

relações se perpetuam. Dessa forma, o fato de que o trabalho doméstico é desvalorizado devido 

ao fato de que é realizado por mulheres leva a uma desvalorização geral do trabalho feminino, 

seja ele doméstico ou não. No caso das mulheres pobres, que realizavam a maior parte desses 

trabalhos, somam-se outras camadas de preconceito que culminam numa desvalorização que é 

refletida na revista analisada através de um apagamento dessa realidade, que é muito pouco 

considerada. Deve-se ainda ter em conta que quando a Revista Feminina começou a ser 

publicada, a escravatura havia sido abolida no Brasil há menos de trinta anos. Assim, havia uma 

memória latente sobre esses trabalhos ligados à manutenção da casa, limpeza e cuidados serem 

realizados por pessoas escravizadas, o que contribuiu ainda mais para essa desvalorização. 

Soma-se a isso a tentativa de instauração de uma ordem capitalista e burguesa imediatamente 

ao fim da escravidão, o que fez com que novas formas de disciplina social fossem criadas, 

conforme argumenta Martha Abreu Esteves323. Nesse sentido, deve-se ter em conta também 

que isso fez com que mulheres negras trabalhassem nos setores que exigiam menos qualificação 

e, consequentemente, recebessem menores salários e ficassem ainda mais à margem da 

sociedade324. Outro fator importante para a compreensão da questão relativa ao trabalho de 

mulheres negras foi a imigração em massa de trabalhadores europeus – e suas mães, esposas, 

filhas e irmãs, que frequentemente eram preferidas pelos empregadores325. 

Embora não estivesse entre as prioridades da Revista Feminina, houve algumas menções 

às mulheres operárias e que trabalhavam em algumas funções no setor de comércio e serviços, 

                                                 

 

322 BORIS, Eileen. Produção e reprodução, casa e trabalho. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 26, 
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domésticos e de cuidados são cada vez mais realizados por pessoas negras e/ou imigrantes de países 

subdesenvolvidos.   
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325 ALBERTO, Paulina R. Termos de Inclusão: Intelectuais negros brasileiros no século XX. Campinas: 
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como vendedoras, por exemplo. Em geral, essas menções da revista a mulheres de outras classes 

sociais tinham como objetivo reforçar seus próprios argumentos em relação ao mundo do 

trabalho, já que essas trabalhadoras eram frequentemente tratadas com desprezo, como já foi 

visto anteriormente.  

Em 1919, Federica Pons Vieilas326 publica um artigo discorrendo sobre a realidade dessas 

mulheres que, embora muito diferente da sua, busca compreender, falando também sobre 

diferenças entre o feminismo na Europa e no Brasil. Escreve a autora: 

“Eu não entendo nenhuma daquelas razões [das mulheres que trabalham fora]. 

Casada, vivendo tranquilamente num lar que meu marido torna feliz e que meus filhos 

alegram, pessoalmente posso dizer-lhes, nenhuma necessidade sinto do voto político. 

Quando cogito, porém, neste assunto não me lembro apenas da minha felicidade: 

lembro-me de toda essa multidão de patrícias que não têm como eu um lar abastado e 

tranquilo, no qual possam fruir os prazeres da convivência afetiva: lembro-me de toda 

essa multidão de mulheres que se arrastam pelas fábricas, pelas usinas, pelos 

armazéns, pelos campos, pelas escolas, por todas as tendas de trabalho, que muitas 

vezes são forçadas a esconder a sua maternidade para não prejudicar o ganha-pão, 

quando não são forçadas a expedientes de mais tirânica imposição, penso em todas as 

minhas patrícias que se veem acorrentadas ao trabalho, pela insuficiência do trabalho 

masculino, e que não têm, ao menos, o direito de escolher seus ‘feitores...’. Elas, 

fazem-me pensar... Se estou errada que me perdoem os que assim julgam, mas errada 

estou no caminho da piedade, da justiça, que nem sempre é o caminho do sucesso, 

mas é sempre o caminho dos corações femininos. ” 327 

Vieilas aborda uma série de considerações relevantes com relação ao feminismo. 

Primeiramente, menciona que ela própria não sente nenhuma necessidade de votar, uma vez 

que vive um bom casamento e é feliz com sua vida. Nesse artigo, o direito ao voto é visto como 

algo defendido pelas mulheres que não têm essa vida feliz, não têm um lar tranquilo ou marido 

e filhos que as alegrem, algo que já afastaria a maioria das leitoras da revista, já que uma família 

nuclear era um dos grandes objetivos das mulheres naquele momento.  Em seguida, a autora 

deixa claro quais são as mulheres que não têm a mesma felicidade que ela: as mulheres que “se 

arrastam pelas fábricas, pelas usinas, pelos armazéns, pelos campos, pelas escolas, por todas as 

tendas de trabalho”. Mulheres essas que estão “acorrentadas ao trabalho” e, por esse motivo, o 

direito ao voto seria uma possibilidade de terem suas vidas melhoradas, pois poderiam 

reivindicar também melhores condições em relação ao trabalho através da criação de leis que 

as favorecessem.  
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A autora se posiciona demonstrando empatia em relação a esse grupo de mulheres do qual 

não fazia parte, pois ainda que o direito ao voto supostamente não fosse trazer muitas mudanças 

na sua própria vida, tem seus motivos para acreditar que seria importante na vida das 

trabalhadoras e, por estar no caminho da “piedade e justiça”, é a favor de que elas melhorem de 

vida. Ainda que Vieilas possa ter uma boa intenção se posicionando dessa forma, já que se 

posiciona a favor de que as trabalhadoras tenham seus direitos garantidos, a maneira como as 

mulheres operárias e trabalhadoras são descritas é sintomática da relação existente entre essas 

classes sociais.  A autora do artigo trata dessas mulheres como se fossem apenas vítimas do seu 

destino, sem considerar que elas tinham possibilidades de escolha e de autonomia sobre suas 

vidas e, principalmente, que já lutavam por seus direitos. Além disso, menciona também que as 

mulheres trabalhadoras não teriam a mesma felicidade que ela, de um lar feliz e alegre. Uma 

vez que alegria e felicidade são questões muito subjetivas, não é possível dizer quem era mais 

feliz, mas é certo que a autora parte de uma perspectiva de classe para fazer esse julgamento. 

Partindo do pressuposto de que apenas por serem trabalhadoras e/ou mais pobres que ela, essas 

pessoas não pudessem ter vidas tão felizes quanto a sua, se colocando numa posição de 

superioridade em relação a elas, reflexo também de como a sociedade enxergava pessoas de 

classes sociais diferentes, com experiências de vida diferentes tendo seu valor julgado e 

comparado.  

A ideia de “piedade” em relação às classes trabalhadoras é retomada com a publicação 

do artigo “Uma conferência de Palmyra Wanderley”, em 1921, sobre um evento que havia 

ocorrido na cidade de Natal, na sede da Aliança Feminina. Wanderley argumenta que “A 

proteção à mulher operária e às classes proletárias tem sido o ponto principal para onde 

converge o olhar piedoso das que se empenham na defesa dos nossos direitos”. Defende ainda 

que não havia como fazer as operárias deixarem de trabalhar porque muitas vezes a vida delas 

dependia disso. Aqui também as classes operárias são olhadas com uma suposta piedade por 

aquelas que defendem os seus direitos. Novamente, este olhar piedoso implica uma posição de 

superioridade em relação às mulheres proletárias, que são vistas como pessoas que precisam de 

ajuda. Embora seja positivo que se estivesse pensando na melhoria da qualidade de vida das 

trabalhadoras, é problemático que esse apoio venha carregado de preconceitos e desvinculado 

de ideais políticos. 328 
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Voltando ao ano de 1919, Bertha Lutz tem mais um artigo publicado pela revista, no qual 

discorre sobre o trabalho feminino no Rio de Janeiro e os motivos pelos quais essa era uma 

questão importante a ser considerada: 

“As colmeias do luxo que abastecem as cariocas, os serviços de datilografia nos 

bancos, nas companhias e nas casas comerciais, assim como no Ministério da 

Agricultura, pertencem hoje às mulheres. Mais do que essas, temos a atividade 

obscura e formidável das que labutam nos trabalhos agrícolas pelo interior, emulando 

com os homens mais capazes. (...) Por esse motivo, penso que as verdadeiras ‘leaders’ 

do feminismo bem compreendido, no Brasil, são as inúmeras moças que trabalham na 

indústria, no comércio, no ensino e em outros ramos da atividade humana.” 329  

A autora coloca o protagonismo do feminismo brasileiro nas mãos das mulheres 

trabalhadoras, não nas pertencentes à classe média, um ponto de vista até então inédito nas 

páginas da revista. O feminismo é, aqui, associado ao trabalho e, pela primeira vez, apresenta-

se o fato de que são as trabalhadoras que sustentam os luxos das mulheres ricas com seu 

trabalho. Embora isso seja verdade, esse ponto de vista não é assumido pela revista, que 

continua não apenas defendendo que as mulheres de classes altas são as maiores vozes do 

feminismo, como colocando Virgilina Salles e a própria publicação como peças-chaves desse 

movimento, ignorando quase completamente a atuação dessas mulheres trabalhadoras de que 

fala Bertha Lutz. 

Embora esse viés de classe introduzido por Lutz em seu texto não seja assumido pela 

revista, encontra espaço em suas páginas por alguns motivos. Primeiramente, em 1919, Bertha 

Lutz era um dos nomes mais reconhecidos no Brasil quando o assunto era feminismo, fazendo 

com que fosse interessante para a revista publicar seus textos, já que se tratava de uma figura 

de renome. Apesar desse artigo apresentar argumentos a respeito da desigualdade social 

existente, Lutz foi notadamente uma pessoa que buscou diálogo principalmente dentro de sua 

própria classe social, o que levou inclusive a alguns conflitos com outras militantes 

feministas330. Dessa forma, era alguém cujas ideias em relação ao feminismo eram muito 

compatíveis com as defendidas pela revista. Um segundo ponto é que nos primeiros anos da 

publicação, buscou-se apresentar um princípio de que a revista não tomava partido, apenas 

informava as leitoras sobre o que ocorria.   

A “missão feminina”, entendida como uma série de ações pré-determinadas que seriam 

esperadas das mulheres também foi algo muito discutido. Em abril de 1920, Gina Lombroso 
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Ferrero331 discute sobre isso, traçando paralelos entre a vida das mulheres de classes baixas e 

altas: 

“Qual é a missão da mulher? Qual a do homem? Nas classes médias e baixas não 

é mister esclarecê-la. As próprias necessidades as limitam e determinam”. (...) “Nas 

altas rodas, porém, nas classes dirigentes, que formam o quadro da companhia social 

na qual vivemos e que, pelas más atribuições tem uma importância enorme, o 

problema se delineia de maneira muito diferente” (...) “Dobrada é, pois, a missão da 

mulher [de classe] superior; ela será seu [do homem] guia nessa conquista e seu 

prêmio e sua consoladora amiga durante as desilusões dos seus companheiros.”  332 

Por fim, o artigo apresenta a ideia de que mesmo tendo profissões e trabalhando, cabia às 

mulheres das classes sociais altas a missão de ser inspiradoras de grandes ideais sociais. Porque 

nas classes baixas isso não é possível, já que é preciso trabalhar pela necessidade. Assim, para 

a autora, o papel das mulheres mais ricas seria o de guiar os homens e serem suas companheiras, 

bem como de inspirar os ideais sociais. É interessante notar que nesse artigo a autora coloca as 

mulheres da classe média junto com as da classe baixa, com a justificativa de que todas elas 

precisavam trabalhar para seu sustento, enquanto em outros momentos a classe média aparece 

junto com a classe alta, sendo comum o emprego do termo “classes altas” para se referir a 

ambas, demonstrando que as definições acerca das classes sociais eram flutuantes e dependiam 

do que estava sendo analisado. Artigos como este demonstram o quanto algumas pessoas 

consideravam as condições socioeconômicas como algo determinante sobre aquilo que viriam 

a fazer nas suas vidas, inclusive sobre a “missão das mulheres” de cada classe social.  

A respeito do feminismo ser um movimento necessário devido ao trabalho feminino, um 

ponto retomado foi que essa necessidade de as mulheres trabalharem ocorria porque os salários 

de seus maridos eram insuficientes, como já foi apontado. Sobre isso, uma série de artigos de 

1921 e 1922 faz a relação entre essa necessidade e o feminismo. Começando por “Outubro”, 

assinado por Anna Rita Malheiros, onde lemos: 

 “O feminismo pacífico, que nasceu durante e depois da grande guerra mundial, 

vai ganhando com rapidez o mundo civilizado porque não é mais imposição de 

vontade, senão força natural e invencível. (...) 

Que o feminismo brasileiro existe é fato inconcusso. Basta visitar nossos 

departamentos de ciências, de letras, de magistério, de comércio, de negócios 
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públicos, e nossas oficinas e indústrias, para se ver a mulher brasileira transformada 

em força útil e produtora depois de vinte séculos de inação.  

O feminismo nasceu com o primeiro grito de fome que estrugiu em seu lar. Foi no 

seio da própria maternidade que se filhou: não é um fruto de revolução, é um instinto 

de conservação (...) 

O feminismo não é obra nossa: é obra da preguiça masculina.”333 

Neste artigo, o feminismo encontra-se relacionado ao trabalho e retoma-se essa ideia, 

muito presente nos artigos da revista, de que as mulheres precisavam trabalhar por insuficiência 

dos salários dos seus maridos. Partindo desse pressuposto, o texto afirma que o próprio 

feminismo só existe devido a esse problema e que se os lares voltassem a ser totalmente 

abastecidos pelos homens, o feminismo ruiria, pois era somente a necessidade que fazia a 

mulher querer trabalhar. Essa análise tira o protagonismo das mulheres até mesmo com relação 

a seu próprio trabalho, na medida em que afirma que os homens são os responsáveis pelo 

trabalho feminino e pelo feminismo, e que eles também poderiam acabar com âmbos caso se 

esforçassem para tanto.  

O mesmo argumento é retomado em “O feminismo é um fato”334, de 1921, artigo no qual 

afirma-se que as mulheres estariam trabalhando em todo tipo de ocupação, mas que o 

feminismo só existia porque os homens não estavam suprindo suas famílias. Já em janeiro de 

1922, o artigo “O feminismo, obra da preguiça masculina” apresenta uma resposta a um texto 

de Anna Rita Malheiros publicado em outubro do ano anterior, no Jornal do Comércio. Neste 

artigo-resposta, Paulo Erse335 escreveu concordando com o que Malheiros havia escrito, 

defendendo que o feminismo era um “mal necessário” devido à parca contribuição masculina 

nas famílias 336.   

A necessidade de trabalhar para que tivessem meios de sustentar suas casas foi tema de 

outro artigo em 1922, intitulado “A mulher de ontem, a mulher de hoje”: 

“Felizmente, o Brasil ilustre e consciente, aplaude o feminismo, aceitando-o como 

‘uma necessidade social’. (...) 

Quantas moçoilas não sustentam o lar paupérrimo e pudico?... Quantas não 

alimentam com o fatigante trabalho das oficinas o pequenino irmão – ausenta dos 

carinhos maternos, o pai inválido, ou a mãe, coitada, presa de paralisia, abandonada 

pelos filhos egoístas e preguiçosos?!... Quantas esposas não restauram o lar, que o 

marido dissoluto e indolente desprezou?!... A campanha feminista não terá então um 

fim utilitário ao progresso moral e social?! A sua vitória não trará como consequência 
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lógica o levantamento do caráter?! É bem provável que muitos clamem contra as 

minhas ideias.” 337 

Neste artigo, o feminismo é relacionado ao trabalho e o autor do texto dá um tom trágico 

a isso, enumerando uma série de tragédias que teriam acontecido na vida de uma mulher para 

que ela tivesse que trabalhar e sustentar seu lar. Ao mencionar um possível pai inválido e uma 

mãe com paralisia, o autor relaciona o mundo do trabalho a várias fatalidades, quando o fato 

era que muitas mulheres trabalhavam porque precisavam de renda, simplesmente. Não 

considera também a possibilidade das mulheres que trabalhavam por escolha pessoal ou para 

garantir uma maior qualidade de vida para sua família, como poderia ser o caso de muitas 

leitoras, colocando a motivação para o trabalho feminino apenas como uma necessidade 

advinda de tragédias familiares que as deixaria sem opções. 

Já alguns anos depois, em 1927, a revista publicou uma entrevista com a escritora Maura 

de Senna Pereira338, na qual ela abordou o feminismo em Santa Catarina, onde morava. Afirma 

que o principal interesse da campanha feminista de que faz parte é “que a mulher se baste a si 

mesma”. Em determinado momento da entrevista, fala sobre a remuneração do trabalho 

feminino naquele momento:  

“ – Está satisfeita com a remuneração que aqui se dá ao trabalho da mulher? 

- Não, por isso que, na quase totalidade de profissões em que homens e mulheres 

exercem a mesma atividade, não há nivelamento nos ordenados que uns e outros 

recebem. Que preconceito difícil de sepultar este que considera inferior o trabalho 

quando é o nosso sexo quem o faz! Infelizmente, esta verdade ainda está de pé: 

continuamos a ser explorados, pois [ilegível] estamos longe de atingir um dos 

[ilegível] fundamentos do nosso programa: ‘a trabalho igual, igual salário’. A mulher 

cozinheira, a mulher operária, a mulher empregada de comércio e – e que formidável 

injustiça precisa ser vergastada no nosso magistério! – a mulher professora – 

percebem menor remuneradora de um meio de vida, evitando assim o amargor do 

parasitismo por ocasião das eventualidades. E isso, razão que o homem pelas mesmas 

horas de trabalho idêntico. E as lavadeiras, as engomadeiras e as nossas rendeiras 

artistas – como são exploradas! Se não fora uma tarefa superior às minhas forças, eu 

já muito teria acendido a greve no meio dessas classes laboriosas e escravizadas do 

meu sexo!” 339 

Este é o único artigo que defende a equiparação de salários para homens e mulheres 

publicado no período analisado, mesmo tratando-se de um problema real e com grandes 

                                                 

 

337 Revista Feminina, agosto de 1922, n. 99. p. 2 “A mulher de ontem, a mulher de hoje”. 
338 Maura de Senna Pereira foi uma jornalista brasileira, lutou por questões como o direito ao divórcio e ao voto 

feminino. https://catarinas.info/voz-das-mulheres-em-maura-de-senna-pereira-primeira-jornalista-catarinense/ 

(Acesso em 16/09/2021). 
339 Revista Feminina, janeiro de 1927, n. 152, p. 16 “Os surtos do feminismo em Santa Catarina”. 

https://catarinas.info/voz-das-mulheres-em-maura-de-senna-pereira-primeira-jornalista-catarinense/
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impactos na vida das mulheres trabalhadoras. A autora, ao mencionar que mulheres 

trabalhavam em diversas profissões, argumenta sobre as injustiças de receberem salários 

baixos. Sabe-se que em 1920, a diferença de salários entre homens e mulheres era muito grande 

e variava de acordo com a função exercida. Na indústria têxtil, por exemplo, a diferença era de 

43% enquanto na indústria de confecções essa diferença chegava até a 84%340.  

O fato de um problema com tamanho impacto na vida das trabalhadoras ser tão pouco 

mencionado pela revista evidencia mais uma vez o que foi defendido por essa publicação e, 

consequentemente, pelo feminismo defendido por elas. Tratou-se de uma publicação que 

pretendeu estar na vanguarda do movimento feminista no Brasil, se posicionou a favor do 

trabalho feminino em muitas ocasiões, buscava incentivar a independência financeira das 

mulheres, mas não lidou com a questão de que o salário de muitas trabalhadoras era menos da 

metade do que ganhavam seus colegas de trabalho homens. A revista, portanto, buscou 

incentivar que mulheres das classes altas entrassem no mercado de trabalho, mas preocupou-se 

muito pouco com as mulheres que já estavam trabalhando. Essas questões eram pauta nos 

movimentos de mulheres trabalhadoras, que já estavam organizadas e lutando por melhorias 

nas suas condições de trabalho. A desigualdade de condições e salários está diretamente 

relacionada às condições de classe, gênero e raça envolvidas, bem como ao local onde viviam 

(urbano ou rural) e à sua idade. Através da leitura e análise dos exemplares da Revista Feminina, 

percebe-se um apagamento total das lutas e dos movimentos organizados por mulheres 

trabalhadoras.   

A Revista Feminina buscou se definir como um expoente do movimento feminista 

brasileiro, afirmando que o seu conteúdo havia trazido informações a respeito dele para as 

mulheres brasileiras. A figura de Virgilina Salles como a pessoa que esteve na vanguarda do 

feminismo brasileiro foi importante no sentido de personificar esse pioneirismo – uma mulher 

que, como as leitoras, se preocupava com a condição feminina. Porém, ao fazer isso, a revista 

tira qualquer protagonismo das outras mulheres que já vinham se organizando em relação ao 

movimento, uma vez que não existe nenhum diálogo, nem reconhecimento em relação a elas.  

Reitera-se também que por se tratar de uma publicação que fez parte de uma empresa 

mais ampla, os interesses capitalistas precisavam ser atendidos, tanto em relação à venda da 

revista – o que gerava a necessidade de agradar leitoras e anunciantes -, quanto em relação às 

                                                 

 

340 FRACCARO, Glaucia. Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917 – 1937). Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2018. P. 29. 
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informações veiculadas sobre as relações trabalhistas e condições de trabalho341. Assim, a 

imagem que a Revista Feminina transmitiu das mulheres trabalhadoras diz mais sobre as 

expectativas das leitoras e dos anunciantes do que sobre a condição dessa classe de fato342.  

 

3.3 – CRISTÃO, TRADICIONALISTA E ELITISTA: O FEMINISMO NA REVISTA 

FEMININA  

Em 1922, Anna Rita Malheiros343 escreve em sua crônica “Fevereiro”:   

“Não nos cansamos de repetir que o feminismo de que se faz paladina nossa pena 

não é o feminismo anárquico, belicoso, ridículo e incoerente, que tanto se tem prestado 

à caricatura e à ironia; e sim o feminismo conservador da religião e da família, o 

feminismo defensor de nossas sagradas tradições raciais, feminismo que só pôde ser 

aplaudido e louvado pelos espíritos que compreendem as leis inefutáveis [SIC.] da 

evolução, e com elas trilham conformes na doutrinação de suas crenças. (...) Ora, o 

que entendemos por feminismo é, apenas, aquilo: o direito de colaborar na grande 

obra da reorganização do mundo, obra de amor, de religião e de piedade nos campos 

de ódio, da intolerância, e da ambição em que se preparam as searas de sangue 

fratricida.”344 

Através deste trecho, é possível compreender diversos aspectos da posição da Revista 

Feminina em relação ao feminismo, que vinha se expandindo cada vez mais na sociedade 

naquele momento. Ao mencionar qual era o feminismo do qual a revista foi defensora, temos 

já duas informações importantes: a consideração de que havia uma série de “feminismos” 

coexistindo naquele momento e a de que a revista defendia um deles, bastante bem definido 

neste artigo e ao longo dos demais números publicados. Ao invés de iniciar o artigo discorrendo 

sobre o que considerava serem aspectos positivos, primeiro somos apresentados aos aspectos 

contrários ao feminismo apoiado: anárquico, belicoso e até mesmo ridículo. Essa estrutura de 

                                                 

 

341 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 1998. P. XI. 
342 A historiadora Ana Luiza Martins afirma que os periódicos, em geral, matizavam a realidade a depender dos 

interesses do público. Segundo ela: "Em outras palavras, desde então as revistas em geral matizavam a realidade, 

veiculando imagens conciliadoras de diferenças, atenuando contradições, destilando padrões de comportamento, 

conformando o público leitor às demandas convenientes à maior circulação e ao consumo daquele impresso. Ou 

seja: expressavam o comprometimento apriorístico com aquilo que o leitor queria ler e ‘ouvir”. No caso da Revista 

Feminina, essa atuação se dava no sentido de atenuar diferenças, mas também de aumenta-las em alguns casos. 

MARTINS, Ana Luiza. Da fantasia à história: folheando páginas revisteiras. Revista História, São Paulo, 22 (1): 

59-79, 2003. P. 61. 
343 Pseudônimo de Cláudio de Sousa, conforme analisado em detalhes no capítulo 1 deste trabalho. 
344 Revista Feminina, fevereiro de 1922, n. 93, p. 3, assinado por Anna Rita Malheiros. 
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argumentação foi muito utilizada pela publicação, que buscava não apenas defender o seu ponto 

de vista, mas também atacar as posições que divergiam da sua. A ideia de um feminismo que 

estaria sujeito à caricatura e à ironia, referia-se à ação feminista das sufragistas, que naquele 

momento vinham sendo muito reprovadas por diversos veículos de notícias, vistas como 

indecorosas e até revoltadas. A caricatura e a ridicularização de seus atos foi um dos principais 

meios de ataque a estes grupos de mulheres, em especial por parte da imprensa, veículo de 

propagação dessas caricaturas por excelência. 

Em seguida, no trecho citado, encontra-se algumas das características do feminismo 

apoiado pela revista. Primeiramente: a conservação da religião cristã e da família colocada 

como um ponto importante, por se tratar de duas das principais instituições brasileiras do 

período, em especial quando nos referimos à vida das mulheres de classe média e alta345. As 

duas são defendidas em quase todo o conteúdo publicado pela revista, sempre havendo menções 

à sua importância na vida particular e pública das mulheres, refletindo em toda a sociedade. Em 

seguida, lemos: “o feminismo defensor de nossas sagradas tradições raciais”, ou seja, não via a 

questão de raça como uma luta a ser considerada, mas que aceitava as ideias de racismo 

biológico e via as diferenças como naturais e, portanto, buscava a manutenção dos privilégios 

de uma elite feminina e branca. A questão racial e a preocupação com a vida das mulheres 

negras, muitas das quais prestavam serviços para as leitoras da revista, não aparece na 

publicação como um ponto a ser considerado pelas feministas. Assim, o feminismo defendido 

pela Revista Feminina sequer considerava que as não-brancas deveriam também ter os seus 

direitos ampliados, reforçando os preconceitos sociais do período analisado. 

Ao fim do trecho citado, a definição fica mais vaga, o feminismo seria “o direito de 

colaborar na grande obra da reorganização do mundo, obra de amor, de religião e de piedade”. 

Aqui, novamente valores cristãos são colocados como aqueles que deveriam ser os pontos 

principais do feminismo. Amor, religião e piedade são características que supostamente seriam 

naturais nas mulheres e, portanto, a crônica apela para esses sentimentos para que as leitoras 

não se afastem daquilo que a sociedade esperava delas. Dessa forma, o feminismo também era 

afastado de uma atuação política, sendo considerado uma postura pessoal, de busca por 

                                                 

 

345 Sobre a orientação cristã em revistas e jornais, Ana Luiza Martins afirma que os periódicos que estavam 

inseridos nesse contexto tinham mais aceitação e garantiam sua entrada nos lares das famílias brasileiras com mais 

facilidade, sendo vistos como boas influências e benéficas. Certamente essa característica também agiu como uma 

importante fonte de aceitação do feminismo proposto pela Revista Feminina. MARTINS, Ana Luiza. Da fantasia 

à história: folheando páginas revisteiras. Revista História, São Paulo, 22 (1): 59-79, 2003. P. 66. 
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melhorias na vida particular, individual, e não coletiva. Ainda que amor e piedade possam ser 

características positivas, eram utilizados para reforçar a ideia de que o comportamento feminino 

deveria seguir essas regras em quaisquer atividades que se engajassem, sendo contra ações 

consideradas inapropriadas para as mulheres, como um engajamento político que demandasse 

algum nível de desobediência. Nesse mesmo sentido, a revista havia publicado outro texto de 

Anna Rita cerca de um ano antes, onde se lia que algumas pessoas não haviam compreendido 

inteiramente o significado do feminismo, pois “feminismo não pode ser corrente destruidora, 

anárquica, iconoclasta”. Deveriam agir, então, sem violência. Porém, também segundo este 

artigo, algumas mulheres não pensavam desta forma, o que resultava numa “onda de subversão” 

e “masculinização”, comportamentos considerados altamente inapropriados346. 

O apoio ao feminismo foi uma característica que acompanhou a Revista Feminina, 

retomado em diversos momentos e que gerava amplas discussões, polêmicas e opiniões 

divergentes acerca do que era considerado correto ou incorreto. Devido à orientação cristã da 

revista, a ideia de “feminismo cristão” foi um ponto central na inserção da publicação nos 

debates sobre feminismo e na orientação geral do conteúdo publicado. Da mesma forma que 

outros assuntos já discutidos aqui, como trabalho e estudo, buscou-se publicar opiniões diversas 

acerca do feminismo - porém, nesse caso, a leitura dos exemplares torna evidente que havia 

uma direção clara a ser seguida. Mesmo dentro das discussões sobre o que era e deveria ser o 

feminismo, quais seriam os benefícios para as mulheres e para a sociedade, a orientação cristã 

e conservadora, que se propunha uma existência sem conflitos, sem um programa 

revolucionário e sem comportamentos considerados violentos, era predominante. Mesmo após 

a separação entre Estado e Igreja Católica ocorrida no momento da instituição do regime 

republicano, a Igreja continuou sendo uma força que atuava sobre a sociedade brasileira e que 

impunha uma série de comportamentos às mulheres347, inclusive criticando o trabalho feminino 

quando este não servia à família348. 

                                                 

 

346 Revista Feminina, junho de 1921, n. 85, p. 3 “Junho” – Anna Rita Malheiros. 
347MESSIAS, Maria Claudia Novais e JACÓ-VILELA, Ana Maria. Relações de gênero e poder na Belle Époque: 

entre discursos e prática. Psicologia em Pesquisa - Juiz de Fora, volume 12, número 3, Setembro-Dezembro de 

2018. P. 7 
348 "Primeiro, que a igreja alimenta a ideia de que o trabalho da mulher, diferentemente do do homem, não deve 

visar à sua realização pessoal, mas que se compreende somente em situação de necessidade financeira da família" 

SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes - mito e realidade. São Paulo: Expressão Popular, 2013. 

P. 153 
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Essa versão conservadora e cristã do feminismo foi essencial para que seu alcance 

chegasse, já no século XX, até as mulheres burguesas: as leitoras da Revista Feminina, suas 

amigas e familiares. Nesse momento, a luta passa a ser pelo voto, em detrimento de questões 

consideradas muito radicais. Segundo June Hahner, na década de 1920 as mulheres da elite 

lideravam esse movimento, muitas delas sendo “engenheiras, advogadas, médicas, cientistas, 

funcionárias públicas de nível mais alto”. Mas não eram apenas essas mulheres que 

participavam desse movimento, sendo seguidas por aquelas de uma classe média que começava 

a se formar, sendo professoras, datilógrafas e funcionárias públicas de níveis inferiores349.  

 Para que o posicionamento da revista ficasse ainda mais evidente, os contornos desse 

feminismo eram delineados a cada edição. A caracterização do que era apoiado foi realizada 

através de elogios sobre o que era considerado bom, mas principalmente através da 

evidenciação de um “outro” feminismo, considerado errado e prejudicial, antagônico aos 

interesses defendidos, frequentemente colocado como um inimigo a ser combatido. Dentro 

desse contexto, foi muito frequente a publicação de artigos que tinham como intuito a definição 

do que seria o “bom feminismo”, este que deveria ser apoiado e defendido pelas leitoras.  

É nesse sentido que o artigo “O feminismo em marcha – a Revista Feminina e o 

movimento feminista brasileiro”, de 1919, deixa muito evidente o que era defendido pela 

publicação: 

 “O que nós [a Revista Feminina] chamamos de feminismo não é nenhum ideal 

revolucionário ou reacionário, como o entendem espíritos menos fixados nos aspectos 

reais da vida. O feminismo pelo qual nos batemos é o que tende a melhorar as 

condições da mulher brasileira, mantendo-a, porém, a escrava do seu lar, esposa 

amantíssima, mãe carinhosa, submissa aos seus deveres de honra como mulher e como 

esposa”. 350 

Esta é uma definição bastante clara, importante para a compreensão do feminismo 

defendido pela revista. Novamente negando um “feminismo revolucionário”, percebe-se quais 

são os ideais feministas defendidos: melhorar as condições da mulher brasileira enquanto ela 

ficaria dentro do lar, cumprindo seus papéis de mãe e esposa. É evidente qual é o grupo de 

mulheres levado em consideração aqui, aquelas que já estavam dentro dos lares e cumprindo 

todas essas funções, “submissas aos seus deveres de honra”, desconsiderando as mulheres que 

já vinham trabalhando. 

                                                 

 

349 HAHNER, June E. Honra e distinção das famílias. In: PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana Maria. 

Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. Edição digital não numerada. 
350 Revista Feminina, julho de 1919, n. 62, p. 14 “O feminismo em marcha – a Revista Feminina e o movimento 

feminista brasileiro”. 
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A autora ainda segue, afirmando que havia homens que achavam que o trabalho feminino 

significava a desagregação do lar, e que este começou quando o homem “pediu à mulher que 

viesse à rua”, não conseguindo sustentar a casa sozinho. “É uma covardia pretender assim 

explorar o trabalho feminino, dentro de uma escravidão que não tem direito de voto, de opinião, 

de parecer, e que se deve deixar extorquir sem um gemido, sem uma lamentação, sem um ai.”351 

É interessante notar que na edição anterior, J. T. Da Silva Braga352 no seu artigo “O 

feminismo na Europa”353 se referiu às mulheres trabalhadoras como escravas do trabalho, ao 

escrever que elas estariam “acorrentadas ao trabalho”. Já no artigo citado anteriormente, o 

termo “escravas” se refere a ambas: às mulheres trabalhadoras, mencionadas numa “escravidão 

que não tem direito ao voto” e àquelas mulheres de classe média, que estavam escravizadas 

pelo seu próprio lar. Porém a conotação atribuída a isso é positiva, pois elas estariam 

“acorrentadas” àquilo que tinham de mais importante: o lar e a família. Curiosamente, em 

nenhum momento essa palavra é usada para se referir às mulheres que haviam sido realmente 

escravizadas, pois esse assunto nunca é comentado pela revista. 

Ainda sobre a relação entre o feminismo e a presença feminina no lar, é também J. T. da 

Silva Braga quem escreve o artigo “Duas Palavras”. Nele, Braga afirma que de um lado existem 

as feministas e, de outro, os conservadores. Para os conservadores, o “triunfo da mulher” leva 

ao desmoronamento da sociedade e dos costumes, pois os homens que haviam feito coisas 

relevantes só conseguiram devido ao auxílio de suas mães e/ou esposas. Mais adiante no texto, 

o autor defende que as mulheres “tenham os mesmos direitos que os homens, mas elas só 

preocupam com “toilettes”354. Esta é uma interessante oposição entre esses dois grupos, as 

feministas e os conservadores. Os conservadores estariam contra a emancipação feminina e, 

consequentemente, as feministas estariam a favor. Diversos outros artigos da revista trabalham 

com a ideia de que a emancipação das mulheres levaria à ruína da sociedade, como já foi visto. 

Partindo dessa oposição, é possível pensar sobre a posição da revista e sobre um “feminismo 

conservador”, ou seja, que defendia os direitos das mulheres em alguma medida, mas 

simultaneamente estimulava que as mulheres ainda cumprissem os papeis esperados, sendo 

boas mães, esposas e donas de casa355.  

                                                 

 

351 idem 
352 Não foram encontradas informações biográfica a respeito de J. T. da Silva Braga 
353 Revista Feminina, junho de 1919, n. 61, p. 11. 
354 Revista Feminina, novembro de 1917, n. 42, p. 29 “Duas Palavras” – J. T. Da Silva Braga. 
355 A questão do feminismo conservador é retomada em: Janeiro de 1919, n. 56  - p. 21 “O Feminismo no Brasil”, 

reiterando-se que o programa da Revista Feminina não é revolucionário.  
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Considerando que no período de nossa análise a maioria da população brasileira era 

católica, a religiosidade foi um dos grandes argumentos utilizados pela revista para defender a 

atuação feminista em que acreditavam. O artigo “O Feminismo Católico” trata deste assunto, 

afirmando que “uma mulher livre pensadora ou anticlerical” era, para a sociedade, elemento 

mais perigoso que um homem com as mesmas características. Isso porque, segundo o artigo, a 

mulher teria o papel de sustentadora dos costumes da nação e educadora da família. Uma vez 

que as mulheres se afastassem da crença católica – o que, supostamente, aconteceria por meio 

de sua aproximação a uma ação feminista que não tivesse essa orientação -, seus filhos não 

seriam educados corretamente e a sociedade toda sofreria as consequências. Retomando a ideia 

de que as mulheres eram as responsáveis pelo futuro da sociedade através da educação de seus 

filhos, esta questão era utilizada também como argumento para a defesa de uma atuação 

feminista sem conflitos, em especial com a religião.  

Para que as mulheres conseguissem se organizar na luta por direitos, em especial pelo 

direito ao voto, foram criadas uma série de organizações, associações e grupos femininos. Por 

todo o Brasil, esses grupos de mulheres se reuniam para discutir questões relativas à vida 

feminina no país, buscando organizar suas pautas e trocar informações, inclusive com mulheres 

do exterior. Podemos considerar também que essas associações eram importantes grupos de 

sociabilidade para essas mulheres, embora seja importante ter em mente quais eram as pessoas 

que formavam esses grupos, em geral mulheres de uma mesma classe social, com experiências 

de vida parecidas em decorrência da sua posição na sociedade, relações pessoais e estilos de 

vida. Portanto, tratando-se dos grupos dos quais as leitoras da Revista Feminina faziam parte, 

ou pelos quais poderiam se interessar, havia pouca participação de mulheres das classes 

trabalhadoras, o que contribuía para que as discussões realizadas muitas vezes não as incluíssem 

e o feminismo defendido por elas mantivesse as desigualdades de classe - e mesmo as 

desigualdades de gênero - dentro das outras classes sociais. Para além disso, tratava-se de 

grupos de mulheres burguesas que tinham contato mais intenso apenas com pessoas de sua 

própria classe social e, assim, desconhecia a realidade das trabalhadoras356. 

Em 1920 publica-se que, em Natal, havia sido criada a Aliança Feminina, com o objetivo 

de “organizar os elementos femininos católicos de todo o Estado, no intuito de aumentar a 

influência da mulher brasileira na sociedade”357. A Revista Feminina chamava essa atuação de 
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“feminismo militante”, pois buscava associar as mulheres a assuntos políticos e sociais. Porém, 

a associação feminina mais conhecida e profícua desse período só viria a ser fundada em 1922: 

a Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF), na qual Bertha Lutz foi uma figura 

central. Considerada uma associação com atuação elitista desde o momento de sua atuação, a 

FBPF foi a expoente de uma ação feminista próxima à defendida pela Revista Feminina: 

católica e conservadora, lutando pelo direito ao voto e por uma participação política mais ampla 

para as mulheres das classes altas358.  

Bertha Lutz foi um nome frequentemente citado pela Revista Feminina devido à sua 

atuação em relação ao feminismo e a luta pelos direitos das mulheres. Filha do cientista Adolfo 

Lutz, teve a oportunidade de estudar na França, onde conhece a campanha sufragista que vinha 

acontecendo na Inglaterra. Ao voltar para o Brasil, Lutz torna-se uma proeminente defensora 

dos direitos femininos. Em 1919, juntamente com Maria Lacerda de Moura359, cria a Liga para 

a Emancipação Intelectual da Mulher, que mais tarde daria origem à Federação Brasileira 

para o Progresso Feminino (FBPF). Embora a atuação política de Lutz tenha ocorrido mais 

diretamente na década de 1930, na qual a luta pelo direito ao voto feminino começa a colher 

seus frutos e ocorre sua eleição para o cargo de deputada federal (1936), é na década de 1920 

que ela se torna uma figura conhecida, em especial pela sua ligação com o feminismo360. Sua 

atuação era voltada principalmente para as mulheres de sua própria classe social, focada no 

direito ao voto, gerava identificação por parte desse grupo, mas também muitas críticas.  

Sobre a atuação feminista de Lutz, Mônica Karawejczyk comenta:  

“O feminismo apregoado por Bertha passou a ser identificado, à posteriori, como 

“bem-comportado” (Céli Regina Jardim PINTO, 2003) e/ou “tático” (Rachel 

SOIHET, 2006). Contudo, na época da sua aparição no espaço público brasileiro, ela 

foi identificada como representante de um “bom” feminismo deixando entrever que 

haveria outros, perigosos, que deveriam ser evitados”361. 

                                                 

 

358FRACCARO, Glaucia. Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917 – 1937). Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2018. P. 79 
359 Maria Lacerda de Moura (1887-1945) foi escritora, militante anarquista e feminista. Pouco tempo depois da 

criação da FBPF, rompe com as ideias defendidas por Lutz e pela Federação. A partir daí, passa a se aproximar 

mais dos movimentos anarquistas e operários, e a ter uma atuação política mais incisiva. Mais tarde, se afasta do 

movimento feminista por considerar que o direito ao voto traria mudanças apenas às mulheres da elite. BRAZIL, 

Érico Vital e SCHUMAHER, Schuma (orgs.). Dicionário de Mulheres do Brasil – de 1500 até a atualidade. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. “Maria Lacerda de Moura”. 
360 BRAZIL, Érico Vital e SCHUMAHER, Schuma (orgs.). Dicionário de Mulheres do Brasil – de 1500 até a 

atualidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. “Bertha Lutz”. 
361 KARAWEJCZYK, Mônica. O Feminismo em Boa Marcha no Brasil! Bertha Lutz e a Conferência pelo 

Progresso Feminino. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 26(2): e49845. P.1. 
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Sendo uma figura central desse feminismo “correto” no período, Lutz foi constantemente 

citada pela Revista Feminina, que buscava manter o seu conteúdo acerca do feminismo dentro 

desses parâmetros. Dessa forma, vários artigos trataram de sua atuação, bem como da atuação 

da FBPF. Embora o feminismo já viesse sendo discutido no Brasil desde o século XIX362, a 

criação da FBPF tem sido considerada pela historiografia acerca do feminismo brasileiro como 

um marco fundamental, trabalhando com a ideia de que a fundação viria a orientar a atuação de 

todo o movimento feminista posteriormente363. A historiografia brasileira também considerou 

a fundação da FBPF como um marco que representaria o início da “primeira onda” do 

feminismo, quando as mulheres se organizaram para lutar pelo direito ao voto364. Tendo em 

vista que essa historiografia se utilizou de um marco que dizia respeito apenas à atuação de um 

grupo específico de mulheres, consideramos que elementos como a própria Revista Feminina 

ajudaram a criar uma ideia de que apenas esse movimento existia. Essas mulheres das altas 

classes sociais constituíam o público-alvo da revista, a maioria das autoras nacionais publicadas 

por ela, simultaneamente, faziam parte de grupos feministas como a FBPF. Céli Regina Pinto 

afirma que "A maioria das mulheres que mais se destacaram na federação e representaram seus 

estados nos congressos tinha pais intelectuais, militares e políticos ou dedicados a profissões 

urbanas de elite, como medicina, direito, engenharia"365. Portanto, fica evidente que se tratava 

do mesmo grupo social, e de que essas mulheres tinham acesso a pessoas influentes, como 

políticos – o que explica, em parte, porque elas conseguiram levar as discussões para outras 

instâncias. Assim, essas mulheres escreviam e liam sobre si e seus pares e, portanto, agiam 

também no sentido de dominar os discursos sobre o feminismo. Uma vez que elas escreviam 

sobre suas próprias experiências, e liam mulheres que tinham experiências parecidas com as 

delas próprias, criava-se uma “bolha”, onde o restante das mulheres e suas vivências diferentes 

pareciam não existir.  

                                                 

 

362 PINTO, Celi Regina. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003. P. 9 
363 Inauguram esses estudos: Branca Moreira Alves (1980) e Heleieth Saffioti (1969). Ver: FRACCARO, Glaucia 

C. Uma história social do feminismo: diálogos de um campo político brasileiro (1917-1937). Estudos Históricos, 

Rio de Janeiro, vol 31, nº 63, p. 7-26, janeiro-abril 2018. 
364 A metáfora das “ondas” do feminismo tem sido utilizada por uma série de autores, incluindo Céli Regina Pinto. 

Essa teorização elegeu marcos no feminismo brasileiro, cada um deles correspondente ao início de uma “onda”, 

que seriam quatro até hoje. Porém, não são considerados os marcos de outros grupos de mulheres, apenas das 

feministas das classes média e alta. Sendo assim, não utilizaremos essa periodização neste trabalho, uma vez que 

ela exclui uma parcela significativa de mulheres que vinham lutando e resistindo, mesmo não fazendo parte dos 

grupos com maior poder e voz.  
365 PINTO, Celi Regina. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003. P. 24. 

É o caso da Revista Feminina, conforme visto no capítulo 1 deste trabalho. 
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Esses aspectos do feminismo defendido pela revista também tinham apoio dos médicos, 

que o consideravam positivo desde que não causasse mudanças bruscas na ordem social 

estabelecida. Sobre isso, Margareth Rago afirma:  

"Muitos médicos alinhavam-se com as feministas liberais, com as escritoras e, 

alguns, com as libertárias. O médico Cláudio de Souza, por exemplo, assinava vários 

dos artigos publicados na Revista Feminina, dirigida por sua irmã Virgilina de Souza 

Salles, e defendia um feminismo moderado que incluía o trabalho feminino fora do 

lar, a educação profissional da mulher, seu acesso a todos os campos da cultura e o 

direito de voto. Mas, fundamentalmente, todos reafirmavam o valor e a importância 

da preservação da família. O ideal da "mãe cívica", trabalhadora moderna e 

competente mãe de família, participante dos debates nacionais, era retomado e 

difundido para toda a sociedade."366 

Dessa forma, o periódico agiu como um importante instrumento de disseminação e 

controle acerca do que era entendido como feminismo e de como as mulheres deveriam agir em 

relação a isso. Conduzindo-se assim, a revista ganhava prestígio na sociedade, pois aquelas 

sobre quem se escrevia eram as leitoras e mulheres próximas a elas. Ganhava também voz e 

influência na vida delas, que se reconheciam naquilo que era apresentado e viam a revista como 

uma forma de se manterem informadas, além de ser um elemento formador de opiniões. Por 

fim, tendo caído no gosto das mulheres, a revista conseguia patrocínio para continuar sendo 

publicada, através de anunciantes – o que fazia com que continuasse se publicando na mesma 

direção, mantendo essa engrenagem funcionando com sucesso.  

A orientação católica era utilizada em grande medida como argumento para a defesa de 

uma forma de atuação feminista, e era apresentada na revista em contraposição a elementos 

como a falta de moral, a quebra dos bons costumes e a corrupção da família, que seriam trazidos 

por ideias feministas inadequadas e pelo “bolchevismo”. É sobre isso que escreve Albina Pires 

de Campos367 em 1920, no artigo “O Superfeminismo”: “Sempre desconfiei tanto de um 

feminismo como de um socialismo sem Deus. Este último conduz ao bolchevismo; quanto ao 

primeiro, Deus sabe onde ele poderia chegar se não lhe dissermos – alto lá!”. 368 A autora ainda 

escreve que, segundo o que havia lido, o “superfeminismo” tratava os homens como inimigos 

e considera que é necessário que as mulheres se tornem totalmente independentes. Nesse texto, 

encontra-se um elemento que também esteve presente na revista regularmente, que é a ideia do 

“bolchevismo”, aqui definido como um socialismo sem Deus e visto sempre como um perigo, 

                                                 

 

366 RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e sexualidade in PRIORE, Mary del e PINSKY, Carla Bassanezi. 

História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2015. P. 593 
367 Não foram encontradas informações sobre a autora. 
368 Revista Feminina, agosto de 1920, n. 75, p. 14 “O Superfeminismo” – A. A. Pires de Campos. 
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muitas vezes iminente, de destruição e desagregação dos lares. O “superfeminismo” é mais uma 

das muitas definições de um feminismo considerado condenável e desagregador, inadequado 

para as leitoras da revista. Nessa comparação com o “bolchevismo”, o “socialismo sem Deus”, 

fica claro o quanto esses dois conceitos eram considerados como inimigos.  

É a mesma autora que em 1921 escreve “De alguns tempos pra cá, agita-se no estrangeiro 

a questão bolchevique, isto é, uma abominável lei que desorganiza tudo e muito deprecia as 

mulheres”, afirmando que esta lei acabaria com a propriedade privada no Brasil369. Assim, 

escreve que as mulheres iriam para um orfanato do governo no momento do seu nascimento, o 

que causaria essa depreciação. É interessante que a autora coloque essas duas questões como 

similares: o fim da propriedade privada e o recolhimento de meninas recém-nascidas pelo 

Estado, como se fossem duas faces de uma mesma moeda, ou seja, como se as mulheres fossem 

parte da propriedade privada das famílias que, uma vez extinta, não poderia tê-las em casa.  

A autora provavelmente se referia à Nova Política Econômica, instaurada na União 

Soviética naquele ano por Vladmir Lenin, que abolia a propriedade privada no país. Embora a 

autora trate da “questão bolchevique” como um problema para as mulheres, a realidade é que 

já em 1917, imediatamente após a Revolução Russa, alguns dos primeiros decretos 

bolcheviques diziam respeito à família e ao casamento, dando maior autonomia para as 

mulheres. Em 1918, com a promulgação do Código das Leis sobre Casamento, Família e Tutela, 

as mulheres tornavam-se livres do poder do pai e do marido, podendo exercer atividades 

econômicas, de maneira que o casamento deixava de ser a única possibilidade de futuro para as 

mulheres. Segundo Fabiana Severi, as legislações bolcheviques que diziam respeito à realidade 

feminina mudou a vida das mulheres e fez mais pela igualdade de gênero do que qualquer outro 

país havia feito370. Entretanto, a posição da Revista Feminina em relação a isso dificilmente 

poderia ser outra, já que leis como essas ameaçavam instituições como a família e o casamento, 

fortemente defendidas.  

Considerando a orientação conservadora da revista, todas as menções aos movimentos 

políticos que vinham ocorrendo na URSS tinham um caráter de reprovação, mas aqui nos 

interessa que esses assuntos estejam presentes na revista, que poderia apenas ignorá-los, como 

fazia com tantas outras questões políticas. A presença de vários artigos onde é citada a “questão 

                                                 

 

369 Revista Feminina, fevereiro de 1921, n. 81, p. 12 “Qual será o futuro das nossas filhas?” - Albina A. Pires de 

Campos. 
370 SEVERI, Fabiana Cristina. Legislação familiar soviética e utopias feministas. Revista Direito e Práxis 8 (3) - 
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bolchevique” mostra o quando o comunismo soviético era um assunto corrente e temido por 

uma parcela da sociedade. Contudo, no caso da Revista Feminina a intenção não parece ser 

informar as leitoras acerca dos acontecimentos, mas sim usar o país como exemplo de tudo que 

não poderia ser feito, como as ações mais radicais e revolucionárias em relação ao feminismo, 

já que o resultado seria o mesmo: fim da religião, da família, da propriedade privada. Portanto, 

o uso da palavra “bolchevismo” ou “bolcheviques” dizia mais a respeito dos preconceitos 

instaurados na sociedade do que à atuação política do partido de fato, uma vez que era usado 

como sinônimo de desordem, corrupção da sociedade e até mesmo “socialismo sem Deus” 

como é citado. 

Já em uma entrevista com Amélia Rodrigues371, fundadora da Aliança Feminina no Rio 

de Janeiro372, publicada em 1919, exemplifica-se o que a revista procurava defender em relação 

ao feminismo. Inicia comentando que a Aliança Feminina era uma instituição católica, assim 

como várias outras que existiam em outros países, e segue com a entrevista:  

 “ – Sendo vários os matizes do feminismo, pedíamos a V. Exa. para determinar o 

conceito feminista adotado pela Aliança. 

- Está contido na simples enunciação do nosso escopo principal, que é formar mães 

de família e atrair as senhoras para um feminismo mais de acordo com as necessidades 

da mulher, e que não as desvie de sua missão natural. 

- Quer a mulher no lar? 

- Sim, queremos a mulher companheira do homem, mas esclarecida, apta a ganhar 

a vida com o trabalho, se for necessário, e cultivando o seu talento, se o tiver, mas, 

repito, desviada dessa corrente feminista que chegou a proclamar a inferioridade do 

homem.”373 

Esse trecho da entrevista realizada com Amélia Rodrigues é bastante esclarecedor sobre 

alguns pontos importantes. Primeiramente, o entrevistador (desconhecido) deixa claro que é 

preciso que Amélia explique qual é o conceito de feminismo adotado por ela, devido à 

multiplicidade de “matizes do feminismo”, o que nos diz que naquele período as pessoas já 

percebiam a existência de uma variedade de definições sobre o que era o feminismo e uma série 

de conceitos ligados a este termo, permanentemente em disputa por grupos que defendiam 

pautas distintas. A resposta de Amélia é que o feminismo defendido por ela é o mesmo ligado 

às próprias convicções daqueles que estavam comandando a revista: um feminismo que não iria 

                                                 

 

371 Amélia Rodrigues nasceu em 1861, na Bahia. Foi professora, escritora e poetisa.  Se dedicou também ao 

trabalho religioso. Em sua homenagem foi criado o município de Amélia Rodrigues, na Bahia, na região 

metropolitana de Feira de Santana, após a sua morte em 1926. https://www.uemmg.org.br/biografias/amelia-

rodrigues. 

 
373 Revista Feminina, novembro de 1919, n. 66,  p. 37 “O feminismo brasileiro em foco”. 
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desviar as mulheres da sua “missão natural”, mas que poderia ganhar seu próprio sustento se 

necessário fosse. A entrevistada ainda menciona sobre qual feminismo ela se posiciona contra, 

isto é, aquele que proclama a inferioridade do homem, que não coloca homens e mulheres como 

companheiros.  

Alguns anos depois é publicado o artigo “Feminismo e ‘feminismo’”, de autoria 

desconhecida, que apresenta novas definições: 

 “Foi assim que sempre conceituamos o que se deve entender por feminismo. 

Quando a mulher, deslocada de sua missão, de seu papel, vem promover comícios nas 

praças, discutir política, declarar como que guerra ao homem, preconizando um 

mundo ideal submetido ao pan-feminismo, relegando a sua missão não sabe para 

quem, pois que elas viverão só para a vida pública, isto não é feminismo, é 

‘feminismo’. É o exagero de uma concepção e, como todo exagero, extremamente 

nocivo. Não chega, felizmente a ser nocivo, porque não sai do domínio do ridículo.” 
374 

Novamente o conceito de feminismo é abordado através daquilo que ele não deveria ser. 

O artigo cita as mulheres que buscam uma ação política mais ativa, com comícios e discussões, 

afirmando que estariam fazendo um feminismo que não era verdadeiro, por isso chamado de 

“feminismo”, entre aspas. Essa postura em relação ao feminismo era criticada como nociva e 

ridícula, pois estava muito distante daquela defendida pela revista, de um feminismo discreto e 

nada agressivo. Ainda segundo o artigo, as apoiadoras desse “feminismo” entre aspas, estariam 

sempre dispostas a aplaudir o feminismo real, pois saberiam que este sim era profícuo. 

Em setembro de 1922, o artigo “O nosso centenário” afirmava que muitas das conquistas 

femininas que vinham sendo realizadas no Brasil eram fruto da campanha empreendida pela 

Revista Feminina. A respeito do que se entendia por feminismo, o artigo apresenta uma 

definição próxima à feita por Anna Rita Malheiros (Cláudio de Souza) citada no início deste 

capítulo. Lemos no artigo que: 

“O feminismo entre nós, presentemente, é um fato, ninguém o nega. Não esse 

feminismo revolucionário, que prega a destruição da família, que nega a ideia de Deus, 

que desconhece o sentimento da honra e prega uma liberdade que forçosamente se 

transformará em servidão. O feminismo puro, cristão, apoiado nas nossas tradições, 

reclamando para a mulher os direitos que lhe competem, nivelando-a ao homem, 

exigindo uma igualdade necessária, sempre visando a felicidade coletiva e o progresso 

da pátria”375 
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Neste artigo é retomada a ideia de que a revista era um elemento fundamental para a 

disseminação do feminismo no Brasil, como precursora e divulgadora de seus ideais. Além 

disso, busca-se evidenciar qual é o feminismo defendido pela revista, aquele que se apoia nas 

tradições cristãs, com um forte aspecto conservador, em contraponto com um feminismo 

“revolucionário”, que teria como objetivo a dissolução da família. O artigo é concluído 

afirmando que “Sem Deus, pátria, honra e família não há feminismo possível”, que resume bem 

o que era defendido pela publicação. 

O elemento cristão é retomado ainda em dezembro de 1923 “O feminismo e o espírito 

cristão”, que tratou da reunião da União Internacional das Ligas Católicas Femininas, evento 

ocorrido em junho daquele ano. A respeito da busca por igualdade entre homens e mulheres, 

objetivo do feminismo, afirma que: 

 “Simplesmente, é mister distinguir entre igualdade de direitos e deveres entre o 

homem e a mulher, e emancipação radical da mulher, doutrina extremista e violenta 

que os verdadeiros e ferventes católicos nunca poderão apoiar, por princípios e por 

sentimentos. (...) 

Emancipação, compreendida em seu sentido absoluto não pode existir na vida 

como não existe na natureza”376.  

Afirma ainda que, em oposição às feministas católicas, existem aquelas que buscam uma 

separação total entre os sexos. Ao mencionar que a emancipação feminina não pode existir 

porque não existe na natureza, o argumento utilizado é o de que na natureza tudo depende de 

algum outro elemento, como as mulheres dependem dos homens. Colocar esta relação de 

dependência como algo natural e que, portanto, não pode ser mudado, significava dizer que a 

dependência das mulheres em relação aos homens não era um fato social, gerado pela educação 

que recebiam e pelas dinâmicas da sociedade, mas sim algo permanente. Assim, mesmo diante 

dos avanços do feminismo, a alteração dessa dinâmica de dependência não poderia ser 

realizada.  

Ademais, o artigo retoma a ideia de que existe um feminismo católico e um feminismo 

radical, extremista e violento, que busca uma brusca separação entre os sexos. Consideramos 

esse argumento da separação entre os sexos importante na busca por um distanciamento entre 

esse feminismo e as leitoras da revista. Pode-se considerar que muitas das leitoras eram casadas 

e evidentemente algumas tinham pais e filhos homens, portanto não gostariam, é claro, de serem 

privadas de sua amizade e companhia. Assim, ao afirmar que o “outro feminismo” além de 

radical, considerava o homem como inimigo a ser combatido, criava-se naturalmente uma 
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oposição e uma barreira. Este argumento é utilizado com frequência e é possível cogitar que 

tivesse uma grande eficácia, já que a probabilidade de que as leitoras tivessem quaisquer 

relações afetuosas com homens era muito grande e esse argumento tocava num ponto sensível 

da vida cotidiana.  

A existência de múltiplos “feminismos” está presente também no artigo “Ideia perseguida 

– ideia triunfante”, por exemplo. Neste, lemos que: 

“O feminismo, apoiado na prudência e na justiça tem em si o gérmen da vitória de 

seus ideais. Porém, esse outro feminismo anarquizante e libertário, que ameaça 

despojar a mulher de seus naturais encantos, transformando-a num ser equívoco, 

indeterminado, resultaria no desequilíbrio dessa harmonia estabelecida por Deus, 

entre os dois sexos, produzindo até agora a iniqua prevalência do homem”377. 

Dessa vez, o feminismo “ruim” não é comparado ao bolchevismo ou socialismo, mas ao 

anarquismo, porém, a ressalva de que não se tratava de falar exatamente sobre uma atuação 

política também vale neste caso. “Anarquizante e libertário” aqui tem pouco a ver com uma 

posição política ligada ao anarquismo, relacionando-se aos preconceitos que a sociedade tinha 

em relação a essas vertentes políticas, consideradas como sinônimo de “desordem” ou como 

algo que estaria longe da harmonia e longe de Deus, conforme menciona o artigo. Além disso, 

é apresentado ao leitor a ideia de que Deus havia estabelecido as diferenças entre homens e 

mulheres, inclusive as diferenças sociais, uma vez que eram as diferenças biológicas que 

levavam a elas – por exemplo, as mulheres serem as cuidadoras e educadoras naturais das 

crianças, já que as geravam. 

Tanto o anarquismo quanto o bolchevismo foram frequentemente criticados pela 

publicação. Sobre a forma como as ideias anarquistas eram apresentadas pela Revista Feminina, 

alguns anos antes, Isabel Cerruti já havia publicado no jornal A Plebe a seguinte crítica: 

“Chocou-me os sentimentos, ao ler em a circular expedida pela redação da 

“Revista Feminina”, de que sou assídua leitora, a referência que faz das teorias 

libertarias. Não sei em que vos apoiais para dizer que as correntes anárquicas 

pretendem fazer ruir a moral nos lares. Como mulher, protesto contra essa aberração 

de raciocínio. E como anarquista, o dever me impõe, não posso deixar passar em 

silencio essa alusão tão injusta a uma das mais nobres e galhardas aspirações do ideal 

que professo, que é justamente aquela que quer garantir, com bases seguras, a moral 

nos lares. A “Revista Feminina” em seu programa, propõe-se a propugnar pela 

emancipação da mulher conseguindo para ela o direito de empenhar-se em lutas 

eleitorais. E só. A isso chamam pomposamente emancipação feminina! Como se a 

emancipação da mulher se resumisse em tão pouco... (...) O programa anarquista é 

mais vasto neste terreno; é vastíssimo: quer fazer compreender á mulher, na sua inteira 
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concepção, o papel grandioso que ela deve desempenhar, como fatora histórica, para 

a sua inteira integralização na vida social.”378 

Isabel Bertolucci Cerruti foi uma militante anarquista que participou ativamente de 

centros femininos, associações, jornais operários e antifascistas. Foi também uma trabalhadora, 

atuando em diversas funções como costureira, secretária e jornalista379. Através do seu texto, 

percebe-se que a Revista Feminina foi lida e criticada por alguém que participou ativamente do 

movimento anarquista e tinha propriedade para criticar as ideias superficiais que a revista estava 

publicando – o que não conteve a perpetuação destas por parte da Revista Feminina, já que o 

artigo “Ideia perseguida - ideia triunfante” foi publicado 3 anos depois da crítica de Isabel. 

Porém, nos interessa que essas informações estivessem circulando pela sociedade através da 

imprensa, que deu voz a esses conflitos gerados pela disputa em torno do feminismo e suas 

concepções.  

A vertente católica é ainda retomada trazendo as próprias palavras de um religioso sobre 

a questão, o abade Sertillange380. Diz o abade que o homem cristão deveria apoiar o feminismo 

e que era preciso compreender que a mulher é uma pessoa por si só, e que, por esse motivo, 

deve ter autonomia. “Perguntar se a mulher deve se interessar pela política é o mesmo que 

perguntar se ela deve viver a vida humana”, afirma o religioso381. Ele ainda corrobora com a 

ideia de que o catolicismo defendia uma certa igualdade de gênero, mencionada outras vezes 

na revista, mas agora com a palavra de autoridade de alguém de dentro da religião. Porém, é 

necessário frisar que o abade estava se referindo à participação política das mulheres, ao direito 

ao voto, não à liberdade feminina ou alguma possibilidade de emancipação.  

Alguns anos depois, em 1928, é a vez do padre J. Cabral ter um artigo publicado, também 

falando sobre feminismo. O padre começa seu texto afirmando que o feminismo era uma das 

mais graves preocupações da humanidade naquele momento, uma vez que agitações políticas e 

dificuldades econômicas vinham alterando radicalmente a vida de seus contemporâneos. 

Segundo ele, essas questões estariam ligadas à igualdade entre homens e mulheres no quesito 

dos direitos civis. A respeito do feminismo, o padre busca evidenciar quais eram as opções 

possíveis:  

                                                 

 

378 CERRUTI, Isabel. “A moral nos lares”. A Plebe, São Paulo, 20 nov. 1920. p.3 
379 ALMEIDA, Daniela Fernanda de. Isabel Bertolucci Cerruti: trajetória de uma militante política em São 

Paulo (1910-1937). Dissertação (mestrado em História). Guarulhos: UNIFESP, 2019. 
380 Trata-se de Antonin-Dalmace Sertillanges, (1863 – 1948), filósofo e teólogo francês. 

https://ecclesiae.com.br/index.php?route=product/author&author_id=247 
381 Revista Feminina, março de 1924, n. 118, p. 34 “Palavras de um católico sobre o feminismo”. 
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“Duas soluções são apresentadas, ou melhor, dois feminismos são propostos: um 

bom, genuinamente cristão e outro mau, anárquico, revolucionário.  

Este último que tem seu expoente no sufragismo dinamiteiro e no bolchevismo de 

amor livre, propugna pela ‘emancipação da mulher’, emancipação, sim, de todos os 

direitos e deveres, que constitui o mais belo apanágio do sexo frágil. É claro que a 

igreja não pode perfilar semelhante doutrina. 

(...) 

No entanto, a igreja não condena a intervenção política da mulher e não veda que 

lhe seja concedido o direito do voto, desde que esteja habilitada para se desempenhar 

deste dever: o voto ser-lhe-á uma obrigação indeclinável no dia em que o sufrágio 

feminino for uma realidade e estiverem em jogo os princípios básicos da família e da 

sociedade.”382 

Mais uma vez, as leitoras da revista eram apresentadas à ideia da existência desses “dois 

feminismos” que disputavam pela adesão das mulheres brasileiras, sempre abordados 

dicotomicamente. Aqui, o “bolchevismo” e o “sufragismo” são apresentados lado a lado, como 

partes de um mesmo todo, ambos adjetivados por elementos que os desqualificavam como parte 

da vida das mulheres “corretas” do período. Sabe-se que se tratava de duas questões sensíveis 

ao público-alvo da revista e também àqueles que a escreviam. O uso das aspas ao mencionar a 

“emancipação da mulher” sugere que o padre não acreditava se tratar de uma emancipação de 

fato, pois traria consigo uma “emancipação de todos os direitos e deveres”, desobrigando, 

portanto, as mulheres das suas tarefas naturais para com a família e a sociedade. Dessa forma, 

o autor conclui afirmando que a igreja não era contra o voto feminino, o mesmo que já havia 

sido publicado quatro anos antes. Porém, a condição para que as mulheres pudessem participar 

efetivamente da vida pública e política era a continuidade do trabalho feminino na família e na 

sociedade, sem nenhum prejuízo causado pela possibilidade do voto.  

A título de um último exemplo dessa oposição entre “o feminismo correto” e o 

“feminismo ruim”, o artigo “Logros do Feminismo” escrito por Aureliano Guimarães foi 

publicado no mesmo ano de 1928. Ao discorrer acerta do tema, Guimarães afirma: 

 “Há feminismos e feminismos, como religião e religiões. E cumpre distinguir. 

Como doutrina, tendência ao aperfeiçoamento e melhoria da situação moral, 

jurídica e social da mulher, não falta ao feminismo o apoio de princípios científicos. 

É fruto de ideais justos e alevantados. 

Em sua feição radical e ultramontana, porém, feminismo é tolice. Bobagem das 

grossas. É ridícula. Contraproducente. Contrária à natureza, choca-se de encontro às 

nobres solicitações da vida afetiva, espiritual e fisiológica de seres distintos.”383 

 

                                                 

 

382 Revista Feminina, março de 1928, n. 166, p. 18 “O feminismo” – pe. J. Cabral. Grifo meu.  
383 Revista Feminina, junho de 1928, n. 169, p. 56 “Logros do feminismo” – Aureliano Guimarães.  
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Continua num longo artigo, no qual o autor argumenta que as mulheres não podem querer 

ser iguais aos homens, pois isso iria contra a sua própria natureza e somente lhes traria 

frustrações, um ponto de argumentação recorrente e que já foi discutido anteriormente. Neste 

artigo, o contraponto entre os “dois feminismos” não é feito através da junção deste com outras 

questões políticas, como ocorre frequentemente, mas através das características da ação de cada 

um desses movimentos. O primeiro, apoiado pelo autor, teria como objetivo o aperfeiçoamento 

e melhoria da situação de vida das mulheres, é visto pelo autor como fruto de ideais justos e, 

portanto, não traria problemas para as mulheres e a sociedade.  Já o feminismo que existia em 

oposição a este, teria como característica a radicalidade e é tratado como ridículo, tolice, 

bobagem. Essa radicalidade num movimento composto por mulheres era, inclusive, apresentada 

pelo autor como algo “contrário à natureza”, já que a natureza feminina deveria ser 

espontaneamente cercada de delicadeza e submissão. 

A relação entre a Revista Feminina e a Igreja Católica aconteceu num momento em que 

o catolicismo no Brasil se esforçava para manter as tradições e se aproximar dessas camadas 

sociais que compartilhavam desses mesmos ideais. A década de 1920 foi marcada pela criação 

do Centro Dom Vital (CDV), inaugurado em maio de 1922, na época considerado um grande 

centro intelectual do catolicismo, que buscava formar um grupo de intelectuais católicos 

composto principalmente por pessoas da elite. Notadamente, se opunham ao movimento 

modernista, o que demonstrava o apego às tradições. Opunham-se também ao socialismo e ao 

marxismo, declarando que o inimigo natural destes seria o fascismo, defendido pelo CDV384. A 

criação deste centro aconteceu como parte de um movimento de reação da Igreja Católica que, 

desde a Proclamação da República, via-se excluída dos círculos intelectuais, que eram cada vez 

mais ligados ao positivismo e passavam a deixar a religião em segundo plano385. Portanto, 

naquele momento, a Igreja Católica buscava se cercar de outras pessoas e instituições que 

partilhassem dos seus ideais. 

Nesse contexto, a Revista Feminina e a Igreja Católica têm muitos interesses em comum 

e atuam em relação aos mesmos projetos, como a defesa das tradições, a valorização do 

casamento e da família nuclear. Mas o que parece ser o ponto central é que essas duas 

                                                 

 

384 “Centro Dom Vital” – dicionário CPDOC http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/centro-dom-vital  
385 SALEM, Tania. Do Centro D. Vital à Universidade Católica in: SCHWARTZMAN, Simon (org.). 

Universidades e Instituições Científicas no Rio de Janeiro. Brasília: Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), 1982, pp.97-134 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/centro-dom-vital
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/centro-dom-vital
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instituições eram também contra as mesmas coisas: o divórcio, os projetos políticos de 

esquerda, a demasiada ampliação de direitos civis, entre outros. Assim, a aproximação entre as 

duas pautava-se simultaneamente na defesa e no rechaço aos mesmos elementos. Conforme a 

Igreja Católica buscava se aproximar de intelectuais da elite, a Revista Feminina era um espaço 

em que isso poderia acontecer, ocorrendo inclusive a publicação de muitos artigos escritos por 

religiosos católicos, conforme foi visto. Enquanto isso, a revista buscava manter a ideia de que 

estava ligada às tradições e bons costumes, e a religião católica estava certamente ligada às 

tradições, já que a maior parte da população brasileira, naquele momento, era católica.  

Uma questão importante a ser considerada é que a maioria dos autores que traziam 

definições em relação a esses “feminismos” eram homens. Numa publicação que se dizia feita 

por mulheres e para mulheres, é notável que encontremos tantos homens escrevendo sobre um 

assunto que vinha sendo discutido por mulheres de vários países naquele momento. Ademais, 

estes homens não estavam apenas dando suas opiniões ou fazendo comentários sobre o que eles 

pensavam sobre o assunto, mas ditando regras, criando uma oposição social e política entre 

grupos de mulheres, alguns deles inclusive se utilizando da posição de autoridade que tinham 

dentro da religião católica para fazer isso.  

Uma das mulheres que publicou na revista sobre o que deveria ser o feminismo foi 

Francisca Praguer Fróes386. É importante notar que ela era médica e, junto ao seu nome no 

artigo, encontrava-se as palavras “uma das mais cultas e inteligentes senhoras da alta sociedade 

baiana”, buscando evidenciar a autoridade de suas palavras e mostrar que ela própria era uma 

mulher que trabalhava, que agia de acordo com o que escrevia. O trecho a seguir é do seu artigo 

“A palavra ‘feminismo’ em sua acepção verdadeira e insofismável”: 

 “Uma concepção errônea e pejorativa faz-se atualmente em torno da palavra 

feminismo, expressão moderna e significativa, rara nos nossos dicionários e pouco ao 

alcance dos espíritos menos elevados. 

Associa-se o feminismo às dançarinas de maxixe e às manifestações escandalosas 

das torcedoras de esportes.  

(...) 

O feminismo é a normalização da mulher na sua afanosa preocupação de afastar, 

de vez, os monstruosos preconceitos dos misoneístas inveterados. 

O feminismo é a evolução natural das aspirações legítimas da mulher moderna e 

normal que, não conformada com a condição confrangente do passado nem com as 

                                                 

 

386 Francisca Praguer Fróes (1872-1931) foi médica, militante feminista e poetisa. Foi uma das primeiras mulheres 

a se formar em medicina no Brasil, em 1893. Ver: “Francisca Praguer Fróes” in: BRAZIL, Érico Vital e 

SCHUMAHER, Schuma (orgs.). Dicionário de Mulheres do Brasil – de 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 2000. 
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injustiças constantes do presente, impõe ao porvir a energia das suas ações e o mérito 

consciente do seu trabalho profícuo. 

O feminismo é a luta contra a frivolidade e a ignorância da mulher, estimulando-

se a dignidade e o amor ao trabalho para a conquista dos direitos que o homem 

monopolizou. 

O feminismo é ainda o justo reclamo do mérito feminino, hoje cabalmente 

demonstrado na sua capacidade para todos os mistérios. É mais a onda benéfica e 

volumosa que, de fluxo em fluxo, elevará um dia a mulher instruída ao triunfo 

completo da sua emancipação política e social. 

É o feminismo sobretudo a revolta inevitável contra a inexorabilidade das leis, o 

brado enérgico e consciente pela reforma impreterível do Código Civil que nos rege 

para a reabilitação dos direitos que a dignidade da mulher exige, em bem da 

moralidade do lar e da futura garantia da família.”387 

 O artigo de Fróes é bastante elucidativo, desde a escolha de seu título, no qual a autora 

busca afirmar que existe apenas um feminismo e que essa verdade não pode ser deturpada. 

Nesse caso, a autora buscou defender a ideia de que somente um feminismo existia, mas muitas 

vezes o seu significado era distorcido e mal compreendido. O início de seu texto é carregado 

de preconceitos, quando ela afirma que os “espíritos menos elevados” não poderiam 

compreender o significado da palavra, dando a entender que apenas as pessoas cultas – como 

ela – o entenderiam. Também no início, afirma que o feminismo estava se confundindo com as 

dançarinas de maxixe e torcedoras de esporte, duas atividades consideradas escandalosas para 

as mulheres naquele período – a primeira, por se tratar de uma dança vista como sensual e, 

portanto, inapropriada; a segunda, porque os esportes estavam fora do universo feminino até 

pouco tempo atrás, e os comportamentos das torcidas eram agitados demais para as moças, 

comportamentos que podiam ser considerados ameaçadores a uma determinada ordem social388. 

Em relação a isso, cabe ressaltar que a autora não diz que existe algo de “errado” com esse 

suposto feminismo, relacionado ao escândalo. No ponto de vista dela, isso simplesmente não 

era feminismo e não deveria ser tratado como tal.  

Mais adiante, a autora elabora o que era o feminismo, apresentando uma série de 

definições e características que diziam respeito à melhoria das condições políticas e sociais das 

mulheres. Segundo ela, o feminismo era a luta contra a frivolidade e ignorância, que elevaria 

as mulheres até a sua completa emancipação política e social. Portanto, a autora deixa claro que 

acredita que o feminismo trata de ações no sentido da emancipação feminina, da educação, da 

                                                 

 

387 Maio de 1923, n. 108 p.6 “A palavra ‘feminismo’ em sua acepção verdadeira e insofismável” – Dra. Francisca 

Praguer Fróes. 
388 SEVCENKO, Nicolau. (Org.) História da Vida Privada no Brasil República: Da Belle Époque à Era do 

Rádio – Volume 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. P. 390.  
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conquista de direitos civis e políticos. Apesar disso, conclui seu texto voltando-se novamente 

para a questão do lar e da família, ponto no qual todos os autores publicados se encontram.  

Outra mulher que teve um artigo publicado abordando o que era o feminismo foi Maria 

Clara Avelar389. No seu texto, a autora busca defender que as mulheres se apoiem e apoiem a 

ampliação de direitos femininos como um todo. Afirma que o maior inimigo das mulheres era 

justamente aquelas que não apoiavam o feminismo; que era natural que os homens se 

opusessem aos direitos femininos, pois buscavam manter os seus próprios privilégios. Mas 

quando as mulheres não apoiavam umas às outras, em prol de seus direitos, elas agiam contra 

si mesmas, pois os homens se valiam desses argumentos para lhes negar os seus direitos e 

participação política. Afirma ainda que naquele momento isso vinha mudando e elas 

começavam a ir conquistando seu espaço na vida pública, “sem impulsos exagerados ou 

movimentos rebeldes”390. Ou seja, a autora é a favor do feminismo e defende que as mulheres 

em geral deveriam se apoiar, mas sem rebeldia, dentro dos parâmetros do feminismo contido 

apoiado pela Revista Feminina. 

Por vezes, o conceito de feminismo apareceu mais estreitamente ligado às questões 

relativas à atuação social das mulheres e sua participação na vida pública. É essa a ideia presente 

no artigo “O feminismo e a questão social”, que Andrade Bezerra391 escreve em 1919. Nele, 

afirma que as mulheres brasileiras começavam a “despertar” para os muitos movimentos de 

reforma social pois, com a participação feminina na I Guerra Mundial, elas haviam provado 

que poderiam participar de qualquer tarefa e trabalhar em qualquer área. Aqui, o autor trata do 

feminismo como ação social, a participação feminina em obras de reforma social desencadeadas 

nos últimos anos392. Mais uma vez, trata-se de um texto escrito por um homem, que aborda a 

ação feminista como uma prática relacionada à individualidade das mulheres, ainda que voltada 

para o coletivo no caso das reformas sociais mencionadas por ele. Este ponto de vista sobre o 

feminismo também se relaciona com o trabalho feminino, na medida em que as mulheres 

estariam trabalhando para atingir este fim. Porém, o autor afasta o conceito de uma atuação 

                                                 

 

389 Não foram encontradas referências sobre Ana Clara Avelar. 

 390 Revista Feminina, junho de 1923, n. 109, p. 3 “Feminismo Brasileiro” – Maria Clara Alvear. 
391 Provavelmente trata-se de Antônio Vicente de Andrade Bezerra, (1889 – 1946), jurista nascido em Pernambuco. 

Em 1919, época em que o artigo foi publicado, era deputado federal por Pernambuco. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/BEZERRA,%20Ant%C3%B4nio%20Vicente%20de%20Andrade.pdf  
392 Revista Feminina, novembro de 1919, n. 66, p. 13 “O feminismo e a questão social” – Andrade Bezerra. 
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http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/BEZERRA,%20Ant%C3%B4nio%20Vicente%20de%20Andrade.pdf
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política, não mencionando nada sobre os direitos civis ou o direito ao voto, reivindicações que 

eram de fato feitas pelas mulheres feministas no período.  

Também sobre a vida pública feminina, o artigo “Maternidade” apresenta uma ideia 

interessante de “antifeminismo”, um termo que é pouco utilizado pela publicação, mesmo que 

por vezes se trate de pessoas ou instituições antifeministas. Segundo o texto, a diferença entre 

o feminismo e o antifeminismo era de que os antifeministas acreditavam que as mulheres, para 

ser mães, não precisam saber mais nada, nem ter vida pública. As feministas, pelo contrário, 

pensavam que “para cumprir cabalmente seus deveres de mãe e esposa, necessita de uma cultura 

completa, de uma justa independência”393. Defende ainda que esses antifeministas geralmente 

eram os próprios maridos dessas mulheres, que ao invés de estarem contribuindo com a 

melhoria de vida das suas esposas, estavam  privando-as disso. Este artigo é interessante porque 

embora defenda o feminismo, também corrobora com a ideia de que as mulheres teriam como 

principal função na sociedade a maternidade, colocando a própria ideia de atuação feminista 

dentro desse contexto. Se, conforme menciona o texto, aqueles que eram contra o feminismo 

acreditavam que as mulheres não precisavam de mais nada além daquilo que fosse necessário 

para criar seus filhos e cuidar de suas casas era porque, conforme já foi discutido aqui, 

acreditava-se que o domínio dessas habilidades era inerente a elas. Outra questão considerada 

importante aqui é que o autor do texto não trabalha com a ideia de que existe mais de um 

feminismo.  

Em relação à participação das mulheres na política, o artigo “O feminismo triunfa pelo 

trabalho”, publicado em 1927, afirma que: 

 “Nem mesmo a expressão ‘emancipação da mulher’ quer dizer vontade de nos 

imiscuímos – nós as mulheres – nos casos da política ou da administração. 

Emancipação quer dizer trabalho próprio, subsistência própria, utilidade própria, 

aptidões próprias, capacidade, pois, para a vida autônoma, embora, possamos ceder, 

parcial ou totalmente, essa autonomia, em troca do interesse como tantos homens 

fazem, ou em troca do Amor, como tão comumente fazemos, mas, em qualquer 

hipótese, a autonomia que possuímos pelo Trabalho e pelas aptidões, dá-nos, sempre, 

uma situação bem diferente daquela das dependências moralmente dispensáveis, mas 

materialmente necessárias...” 

Há o triunfo do feminismo, pelo Trabalho e pela Honra, em todos os ramos da 

atividade humana. E é o triunfo que caracteriza a existência da mulher no século que 

passa, e que não pode sofrer restrições ou limitações arbitrárias.”394 

 

                                                 

 

393 Revista Feminina, julho de 1923, n. 110, p. 6 “Maternidade”. 
394 Revista Feminina, março de 1927, n. 154, p. 24 “O feminismo triunfa pelo trabalho”. 
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“Não há triunfos do feminismo na Política”, apenas no trabalho, era a ideia transmitida 

pela autora, cuja identidade nos é desconhecida. Para ela, o feminismo estava ligado à ideia de 

emancipação feminina. Mas essa emancipação só seria alcançada se as mulheres tivessem suas 

próprias formas de subsistência e uma vida autônoma. Para ela, as mulheres até poderiam abrir 

mão dessa autonomia “em troca do amor”, como frequentemente faziam – ou seja, deixavam 

de trabalhar para se casarem -, mas a autonomia do trabalho próprio, bem como do próprio 

salário, era o que faria com que as mulheres saíssem de uma situação de dependência financeira. 

Portanto, o argumento da autora é de que a participação política traria pouca diferença para a 

vida dessas mulheres se elas não tivessem condições de se sustentarem sozinhas, através da 

autonomia financeira que só o trabalho as proporcionaria e, sendo assim, o feminismo deveria 

agir nessa direção. 

Em 1916, é publicado o artigo “A época das possibilidades”, assinado pela conhecida 

escritora Júlia Lopes de Almeida. É a primeira vez que a revista publica algo relativo à ideia de 

que a aproximação das mulheres com o feminismo levaria a uma “masculinização”, ou seja, 

que elas iriam adquirir características masculinas, como um determinado jeito de se vestir e de 

se portar, que estaria longe dos ideais de beleza e feminilidade da época. Nas palavras da autora: 

“Certas propagandistas que masculinizaram o seu aspecto pelo uso de trajes 

híbridos, e os jornais de caricatura que especularam com esse ridículo até a atrocidade, 

conseguiram dar à palavra “feminismo” e seus derivados uma acepção, ou antes, uma 

fisionomia antipática que muito tem prejudicado o triunfo da ideia.  

É rara a pessoa, que ao ler a palavra “feminista” não se lembre de um tipo hirto de 

mulher, metida em casacos de homem e por completo desprovida de beleza ou graça 

atrativa. “Feminismo”, não pela ideia, mas pela palavra em si mesma, provoca ainda 

em muita gente um sorriso de mofa e desrespeito. Entretanto, devem ser raras já – se 

é que existem – pessoas capazes de negar à mulher inteligência bastante para optar, 

discernir, e resolver e, portanto para votar, para comerciar, para administrar.395” 

É um posicionamento interessante de Júlia Lopes de Almeida, que busca explicar o 

motivo pelo qual as pessoas têm antipatia pela palavra “feminismo”, que não era pela causa em 

si, mas pelos estereótipos que haviam sido criados em torno do termo, das mulheres 

“masculinizadas” e ridicularizadas por uma parcela da imprensa. Mas afirma que, apesar disso, 

quase ninguém nega que as mulheres têm capacidade para realizarem as mais diversas tarefas. 

Então, mesmo que houvesse quem se posicione contrariamente, devido a preconceitos em 

relação ao que seria entendido por feminismo, a opinião da autora era de que a maior parte das 

pessoas não era contrária ao feminismo de fato. Além disso, aqui a ideia de feminismo adquire 
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contornos mais claros, quando a autora o relaciona ao fato de que as mulheres têm capacidade 

e, portanto, podem participar da vida pública tanto quanto os homens. Vemos que neste artigo 

o feminismo é tratado como a possibilidade de ação feminina autônoma, inclusive política. 

Também sobre esse estereótipo criado sobre a ação feminista, em “Primavera Feminil” 

lemos que “A alma feminina está em ebulição”, pois na França e na Itália muitas poetisas 

estavam se tornando conhecidas. A alma da mulher estaria “cantando” de contentamento diante 

da situação: “Um reflorescer que é um alto sinal dos tempos e um símbolo de todo o despertar 

da alma feminina”. Porém, nem tudo eram flores, e o artigo prossegue afirmando que “A mulher 

se agita: ao lado do ulular pouco elegantes das ‘sufragetes’(...). Façamos votos para que a 

primavera feminil, que tão vigente se anuncia na Europa, não tarde em revelar-se no Brasil, 

onde o espírito feminino, até hoje, viveu enclausurado e ignorado”396. 

Mais uma vez presente a ideia de que as “sufragetes” eram pouco elegantes, que as 

mulheres que faziam parte do público-alvo da revista poderiam se agitar ao lado delas, e não 

com elas. O autor do texto coloca “a mulher” e “as sufragetes” em categorias diferentes, 

mostrando que não queriam ser relacionadas a esse grupo de mulheres, ainda que 

reivindicassem muitas coisas em comum. A ideia da aparência de feminilidade era muito 

importante para essas mulheres, e muitas vezes esse era o aspecto predominante na visão de 

outros grupos políticos: estereótipos criados para deslegitimar as reivindicações dessas 

mulheres.  

No caso da Revista Feminina, podemos considerar que os aspectos físicos das mulheres, 

como uma aparência mais ou menos feminina, em maior ou menor medida dentro dos padrões 

esperados, eram argumentos usados pela publicação para deslegitimar grupos de mulheres e 

suas lutas feministas, se referindo a elas como “as outras” e não como pessoas que partilhavam 

dos mesmos ideais. Buscou-se um reflexo disso não apenas na maneira de se vestir, mas em 

como se portavam em relação às suas lutas, como escolhiam reivindicar, se eram mais ou menos 

agressivas. Encontra-se presente também a ideia de uma feminilidade dócil que se contrapunha 

com esse outro grupo que era mais agressivo e, por isso mesmo, socialmente inadequado. 

Sobre essa questão da aparência física das mulheres feministas, o artigo “O Feminismo” 

afirma: 

 “Que quer dizer essa palavra feminismo, senão uma derivação de feminino, de 

mulher? Entretanto tem hoje significação muito diversa. As feministas são mulheres 

que aspiram a ter parte na ciência, nos empregos, na influência e nos costumes dos 

                                                 

 

396 Revista Feminina, julho de 1916, n. 26, p. 12 “Primavera feminil”. 
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homens, ou homens que querem conceder às mulheres todas estas pretendidas 

vantagens. Isto é, umas aspiram a abandonar seu papel natural, e os ajudam com todo 

seu poder. 

Ignoro o que ganhará o sexo forte em encontrar em toda a parte exceto no lar, a 

mulher que ele desviou de seu destino. Mas sei o que perderá a mulher com essa 

abdicação e usurpação. A seus deveres estão ligados seus privilégios; se ela abandona 

uns, perderá os outros. A mulher masculina é uma espécie de fenômeno, e afasta de si 

toda a simpatia. Quais mulheres têm sido mais valorosas, mais fortes e mais detestadas 

que as Esparciatas? E de uma auréola de respeito circunda ainda a matrona romana, 

não é porque ela conservava a honra do lar e formava homens que podia em seu justo 

orgulho chamais suas joias?  

Em tempo algum a mulher gozou de mais respeito e se lhe prestou maior culto que 

na idade média. E lá exerceu uma influência sem igual, não devido a sua ciência que 

era nula, mas à virtude e aos encantos que ela soube desenvolver. 

A educação atual que tende a fazer das mulheres as rivais dos homens, em nada 

aumentará sua influência; lutar-se-á contra elas, mas voltarão à sombra donde saíram 

imprudentemente, e perderão toda a sua graça abandonando tudo o que caracterizava 

seu sexo.”397 

Aqui, temos também uma definição do que era feminismo: mulheres tendo parte nos 

costumes dos homens, abandonado seu papel natural. Um ponto importante é que o artigo 

apresenta a presença de homens apoiadores do feminismo – ainda que questionando qual seria 

o ganho deles com isso, fica claro que eles existiam. A ideia de que as mulheres feministas eram 

masculinizadas aparece novamente, junto da concepção de que isso lhe afastava toda a simpatia. 

Também se afirma que ao se afastarem do lar, como pretendiam as feministas, as mulheres 

estariam perdendo não apenas o seu espaço de direito, mas os seus privilégios e sua “graça”. 

Mais uma vez, condiciona-se as mulheres ao ambiente doméstico e o seu valor é estreitamente 

ligado às tarefas que realiza dentro de casa. Relaciona-se os seus deveres – a realização dos 

trabalhos doméstico - aos seus privilégios, ou seja, o privilégio de estar em casa realizando 

esses trabalhos, cuidando dos aspectos relativos ao lar e à família.  

Em 1920, publica-se o artigo “Feminismo”, que discorre sobre o fato de que os termos 

“feminista” e “masculinista” vinham causando confusão. “Masculinista” seriam as mulheres 

que queriam competir com os homens “deseducados e imorais”. “Sejamos, pois, ‘feministas’, 

minhas senhoras. Isto é: esforcemo-nos por equiparar-nos ao homem bom, justo, patriota, 

prudente e sabedor.”398 Neste artigo, observa-se uma confusão causada pelo uso desses termos 

e conceitos. Além do feminismo, nos é apresentado o “masculinismo” do qual faziam parte as 

mulheres que queriam competir com homens que eram vistos como deseducados – ou seja, de 

                                                 

 

397 Revista Feminina, outubro de 1916, n. 29, p. 18 “O feminismo”. 
398 Revista Feminina, julho de 1920, n. 74, p. 60 “Feminismo”. 
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mulheres que queriam se equiparar com os homens em aspectos errados, no seu jeito de ser, e 

não nos direitos e deveres civis. Trata-se, mais uma vez, da depreciação das mulheres que 

vinham lutando, vistas elas mesmas como deseducadas e, principalmente, imorais. O artigo, 

então, defende o oposto disso, a que se dá o nome de “feminismo”, definido como a equiparação 

das mulheres aos homens morais, bons e justos.  

Alguns anos depois, em “A mulher e o homem”, o autor Vilela399 escreve que “Quando 

a guerra roubou o homem aos trabalhos do progresso, e o levou para o fogo mortífero das 

trincheiras, a mulher corajosamente retomou-lhe os serviços abandonados.” Depois trata sobre 

o feminismo que, segundo ele, era coisa de “feiosas” mas havia passado a ter como adeptas as 

mulheres bonitas também. Ele continua o artigo afirmando que as mulheres precisam primeiro 

reivindicar uma boa educação, e só depois lutar “contra os preconceitos da sociedade”400. O 

autor evidencia que considera importante que as mulheres lutem por educação e mostra que 

elas já provaram que poderiam atuar em diversos lugares, mas não deixa escapar sua crítica em 

relação ao feminismo, carregada dos preconceitos da época. Ainda que as lutas feministas 

fossem consideradas válidas por ele, faz críticas à aparência das mulheres que participavam 

destas.  

Assim, a Revista Feminina buscou, ao longo de todos o período aqui analisado, impor 

determinadas características ao feminismo, sendo as principais a orientação cristã e moderada, 

em detrimento de uma posição mais combativa e violenta. É necessário considerar que havia 

um grande número de homens envolvidos na realização desta revista e que esse posicionamento 

não era apenas feito pelas mulheres, como a revista dizia ser. Assim, devemos considerar que 

um posicionamento feminista que fosse moderado e não ameaçasse muito a ordem era um 

interesse sobretudo masculino. Através da análise dos pontos defendidos e repreendidos pela 

revista em relação ao feminismo, fica evidente que a publicação se encaixa numa parcela da 

sociedade que defendia o que Heleieth Saffioti chamou de “feminismo pequeno-burguês”401. 

Segundo a autora, essas feministas defendiam a ascensão de sua própria classe social, não 

questionando a estrutura social e, em geral, não levando em consideração as mulheres pobres e 

trabalhadoras, exceto quando a realidade delas servia como argumento para o que defendiam. 

                                                 

 

399 Não foram encontradas referências biográficas.  
400 Revista Feminina, janeiro de 1923, n. 104, p. 20 “A mulher e o homem” – Vilela. 
401 SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes - mito e realidade. São Paulo: Expressão Popular, 

2013. P. 194. 
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Dessa forma, a revista agiu como um elemento que ajudou a fortalecer esse viés de pensamento, 

a transmitir aquilo que considerava ser a forma correta de se pensar e agir sobre o feminismo.  

Os diferentes aspectos valorizados pela Revista Feminina eram faces de um mesmo 

movimento, que buscava garantir às mulheres o direito ao voto e a possibilidade de realização 

de escolhas em diversas áreas de suas vidas. Simultaneamente, buscava-se que essas mulheres 

não se desviassem muito dos padrões esperados e nem se questionava as questões relativas às 

diferenças entre classes sociais. Essas dimensões do feminismo eleitas pela revista eram, assim, 

aspectos de um movimento mais amplo de luta por direitos femininos que vinha ocorrendo. 

Escolhia-se ressaltar algumas características tidas como prioridades para uma certa parcela da 

população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os desafios das mulheres com relação ao mercado de trabalho ainda são muitos em 2021, 

106 anos após o início da publicação da Revista Feminina. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativos ao segundo trimestre do ano, o número 

de desempregados era de 14,4 milhões de brasileiros, problema que atinge homens e mulheres. 

O mesmo relatório do IBGE afirma que não são consideradas desempregadas as mulheres que 

cumprem a função de donas de casa, por considerar-se que elas estão fora da força de 

trabalho402. Contudo, embora de fato não sejam sem uma ocupação, essas mulheres não podem 

contar com uma renda fixa e estável, gerando uma situação de insegurança financeira em 

numerosos casos.  

Em 2019, a taxa de participação de mulheres brasileiras no mercado de trabalho foi de 

54,5%, enquanto a dos homens foi de 73,7%. Essa taxa varia muito em relação às mulheres que 

tem filhos pequenos: somente 54,6% das mulheres com crianças de até 3 anos estavam 

trabalhando, enquanto 89,2% dos pais com filhos da mesma idade trabalhavam. Se tratando das 

mulheres sem filhos ou com filhos maiores de 3 anos, essa taxa subia para 67,2%. Vemos, 

portanto, que as mulheres ainda são as principais responsáveis pelos cuidados das crianças 

pequenas, por uma série de motivos, como a construção e perpetuação da ideia de que as 

mulheres são naturalmente mais aptas a essa função, a dificuldade que os pais enfrentam em 

usufruir de licença paternidade por um período de tempo adequado e o fato de que muitas 

mulheres encontram dificuldades em entrar no mercado de trabalho enquanto estão grávidas ou 

têm filhos pequenos. Relaciona-se a isso também os dados do mesmo ano que mostram que as 

mulheres se dedicam em média 21,4 horas semanais aos cuidados domésticos e/ou cuidados 

com outras pessoas, enquanto os homens dedicam apenas 11 horas.  

Considerando as mulheres que estavam ativamente no mercado de trabalho em 2020, 

observa-se que as mulheres ainda são a minoria nos cargos gerenciais, sendo apenas 37,4% 

destes – o que significa, consequentemente, que os maiores salários estão nas mãos de homens. 

Na política, a representação feminina ainda é escassa: entre os vereadores eleitos, por exemplo, 

as mulheres eram apenas 16% em 2020, em média, sendo que o estado com a maior quantidade 

de mulheres vereadoras era o Rio Grande do Norte, onde elas eram 21,8%. Nota-se que o Rio 

                                                 

 

402 “Desemprego”, IBGE. https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php acesso em 16/12/2021 

https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php
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Grande do Norte foi, no período analisado nesta pesquisa, um estado onde os direitos femininos 

eram frequentemente pauta de discussão.  

Quanto ao estudo, vemos que 29,7% das mulheres brasileiras cursaram o ensino superior, 

e também que o número de mulheres entre as docentes no ensino superior vem aumentando, de 

43,2% em 2003 para 46,8% em 2019. Vemos, então, que a carreira acadêmica pode ser 

considerada mais democrática e igualitária, ao menos quantitativamente. Ao analisarmos os 

cursos mais frequentados pelas mulheres universitárias em 2020, observamos que muitas das 

profissões consideradas apropriadas às mulheres nos anos 1920, relativas ao cuidado e à 

educação, seguem sendo as mais escolhidas pelas mulheres até hoje. As áreas mais escolhidas 

foram “Bem-estar” (88,3%), serviços pessoais (77,9%), saúde (73,2%), ciências sociais e 

comportamentais (70,4%), veterinária (68,5%), educação (65,5%), medicina (59,7%), 

comunicação (58,8%) e artes (57%), nos quais as mulheres são uma expressiva maioria. A área 

menos escolhida pelas mulheres é de computação e tecnologia da informação, onde elas são 

apenas 13,3%. A discrepância entre o número de mulheres e homens em cada uma dessas áreas 

não reflete apenas escolhas pessoais, mas um longo período de construções sociais acerca de 

quais são as profissões mais adequadas para cada gênero e também as expectativas que a 

sociedade tem sobre meninas e meninos.  

As diferenças na realidade das mulheres com relação ao mundo do trabalho geram 

consequências como menores ganhos financeiros e menores chances de realização profissional 

em determinadas áreas. Mas essas diferenças se refletem em outras áreas da vida, fazendo com 

que muitas mulheres se tornem dependentes financeiras de seus companheiros, com a 

autonomia sobre suas próprias vidas diminuída. Uma consequência disso é, frequentemente, 

que mulheres se mantenham em relacionamentos abusivos, sofrendo violência de diversos 

tipos. Ligado a isso está o fato de que, no Brasil, 30% dos assassinatos de mulheres ocorrem 

dentro de suas próprias casas403, embora o próprio relatório afirme que a subnotificação desses 

crimes ainda é grande. O risco de sofrer algum tipo de violência de gênero é ainda maior para 

as mulheres negras: em 2019, elas foram 66% das mulheres assassinadas no Brasil404.  

                                                 

 

403 Todos os dados citados até aqui são do relatório “Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no 

Brasil”, publicado pelo IBGE em 2021 (relativo aos dados de 2019). 

(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf) 
404 Dados do Atlas da Violência, publicado em 2021 pelo IPEA (relativo aos dados de 2019). 

(https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/08/atlas-violencia-2021-v6.pdf) 
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Esses dados se agravam ainda mais depois da incidência da pandemia do COVID-19. 

Segundo dados do IBGE relativos ao ano de 2020, a pandemia trouxe impactos negativos na 

relação entre mulheres e o trabalho, devido a múltiplos fatores. Entre as trabalhadoras que 

puderam trabalhar remotamente, o rendimento profissional caiu devido às demandas 

domésticas simultâneas. O afastamento das crianças da escola também foi um fator 

determinante na sobrecarga de mulheres, já que o cuidado e o ensino destas também recai 

principalmente nas mãos das mães. Já entre as mulheres que não puderam se afastar de seus 

postos de trabalho presencial, há o risco de contaminação de si e de seus familiares, bem como 

a necessidade de cuidar de seus filhos fora da escola405. Uma das lutas do movimento feminista 

segue sendo a igualdade de gênero no mundo do trabalho, com salários iguais, oportunidades 

iguais e o reconhecimento do trabalho doméstico e dos cuidados com a família como trabalho, 

demandando o recebimento de um pagamento e de direitos trabalhistas.  

A história das ideias feministas no Brasil é marcada por permanentes disputas, que é um 

dos elementos que caracterizam o movimento como uma força política que é mobilizada por 

diversos grupos sociais. Através da pesquisa apresentada aqui, percebemos que essas disputas 

já aconteciam nas primeiras décadas do século XX, quando diversos grupos e pessoas buscavam 

ter suas ideias ouvidas, lidas e divulgadas. Um ponto latente que passa a ser disputado é também 

o do pioneirismo em relação a essas ideias, que mais tarde culmina em uma perpetuação de uma 

determinada história do feminismo no Brasil, que coloca o protagonismo nas mulheres de classe 

média-alta, em especial ao grupo ligado à Bertha Lutz e à Federação Brasileira para o 

Progresso Feminino. Hoje, a produção historiográfica sobre o tema nos mostra a existência de 

um grande número de grupos e movimentos de mulheres no mesmo período, rompendo com a 

ideia de que esse movimento teria um início hegemônico406. 

A Revista Feminina também se inseriu nessa disputa, através da construção da imagem 

de Virgilina de Souza Salles como uma pioneira do feminismo brasileiro. Vemos o quanto esse 

movimento era importante e relevante naquele momento histórico, justificando um esforço na 

criação de uma narrativa que a colocasse nesse lugar. Na medida em que Virgilina fosse 

                                                 

 

405 LEMOS, Ana Heloísa da Costa, BARBOSA, Alane de Oliveira e MONZATO, Priscila Pinheiros. Mulheres em 

home office durante a pandemia da Covid-19 e as configurações do conflito trabalho-família. Revista de 

Administração de Empresas [online]. 2020, v. 60, n. 6 [Acessado 30 Novembro 2021] , pp. 388-399. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1590/S0034-759020200603>. Epub 11 Jan 2021. ISSN 2178-938X. 

https://doi.org/10.1590/S0034-759020200603. 
406 FRACCARO, Glaucia. Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917 – 1937). Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2018. 
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considerada um nome importante para o feminismo brasileiro, crescia também a importância 

da revista que havia criado. Portanto, vemos que interesses ideológicos e capitalistas agiam 

juntos, já que o sucesso de vendas da revista era devido, em grande parte, à divulgação dessas 

ideias.  

Anos depois do encerramento das atividades da Revista Feminina, um dos pontos focais 

de luta do feminismo brasileiro passou a ser o trabalho feminino. Uma vez que o voto havia 

sido conquistado, movimentos feministas nos anos 1960 passam a lutar mais ativamente pela 

ampla inserção das mulheres no mercado de trabalho. Dando um salto temporal para a década 

de 1980, encontramos a autora bell hooks comentando sobre essas mulheres, afirmando que:  

"Elas estavam tão mergulhadas em sua própria experiência que até ignoraram o 

fato de que a vasta maioria das mulheres já estava trabalhando fora de casa, em 

empregos que não só não as libertavam da dependência dos homens, como não lhe 

garantiriam a autossuficiência econômica.”407  

E ainda:  

“A velha ideia perpetuada pelas feministas de que 'o trabalho liberta as mulheres' 

alienou muitas mulheres pobres e operárias, especialmente as de cor, do movimento 

feminista. Enquanto trabalhadoras, as mulheres pobres sabiam por experiência própria 

que o trabalho nem libertava nem trazia realização pessoal, mas antes, na maior parte 

dos casos, explorava e desumanizava.”408 

Dessa forma, a revista analisada pode ser inserida nesse contexto como um dos elementos 

que fez parte do início desse processo. Foi também um dos meios de divulgação e propagação 

desse aspecto do feminismo que desconsiderou, por muito tempo, as questões de classe e como 

o trabalho operava de formas diferentes na vida de pessoas de classes sociais diferentes.  

Concomitantemente, a Revista Feminina foi um elemento importante na divulgação de 

ideias positivas acerca do trabalho feminino. Na medida em que publicou uma ampla variedade 

de argumentos, tanto contra quanto a favor desta prática, a revista se inseria num debate mais 

amplo acerca da possibilidade de escolha das mulheres sobre diversos aspectos de suas vidas, 

que vinham sendo sistematicamente negadas a elas. O direito ao voto e a maiores direitos civis, 

maior participação política, divórcio, educação para meninas e jovens, possibilidade de 

prestarem concursos e ocuparem cargos públicos: tudo isso fazia parte de um desejo das 

mulheres de se inserir na sociedade e na vida pública. Em meio às muitas mudanças que estavam 

acontecendo no Brasil naquele período e às influências da Europa e Estados Unidos que 

                                                 

 

407 HOOKS, bell. Teoria Feminista: da margem ao centro. São Paulo: Perspectiva, 2019. 
408 Idem. 
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chegavam sem cessar, mudanças na forma como as mulheres atuavam na sociedade eram parte 

desse vasto processo de modernização pelo qual o país passava. 

A combinação entre elementos tradicionais e modernos foi uma das características que 

assegurou o sucesso da Revista Feminina, somada a um projeto comercial bem estruturado, 

com muitos elementos correlacionados. Se tratando de uma publicação feita por pessoas das 

classes média e alta, cujo público-alvo também pertenceu a essa classe, o conteúdo apresentado 

dialogou diretamente com essa realidade socioeconômica, seu estilo de vida, suas formas de 

pensar e agir.  

Inserida num contexto em que se operava uma mudança na relação entre as mulheres e 

suas casas, a publicação pode ser considerada um elemento que contribuiu para esse processo, 

oferendo às suas leitoras novas perspectivas em relação ao mundo público, ao mundo do 

trabalho e à participação feminina na sociedade. Esse equilíbrio entre o mundo público e o 

privado esteve no cerne do conteúdo apresentado. Através de textos supostamente escritos por 

mulheres e do uso de uma linguagem amigável, a revista buscava criar uma aproximação com 

as leitoras. Outro recurso bastante utilizado foi a apresentação de histórias de vida, de mulheres 

brasileiras e estrangeiras, que começaram a trabalhar ou haviam se formado na universidade. 

Essas histórias eram apresentadas como exemplos a serem seguidos, demonstrando que era 

possível que as mulheres seguissem os mais diversos caminhos. 

Como parte de uma narrativa que procurava mostrar às leitoras que o trabalho era uma 

possibilidade, buscou-se apresentar uma série de justificativas com relação a ele. Satisfação 

pessoal, aumento da renda familiar, possibilidade de ter uma renda própria, necessidade devido 

à insuficiência do salário do marido, engrandecimento da nação através do próprio trabalho, 

esses e muitos outros foram argumentos utilizados pela revista para justificar a inserção desse 

grupo de mulheres no mercado de trabalho. Dessa forma, a revista simultaneamente apoia 

alguns elementos da tradição e rechaça outros, se inserindo em um amplo panorama de 

mudanças sociais que vinham ocorrendo.  
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APÊNDICE 

GLOSSÁRIO DE NOMES 

Alcindo Guanabara (1865 – 1918) foi jornalista e político, escreveu em vários jornais 

no Rio de Janeiro, foi um articulista em favor da abolição da escravatura e atuou na criação de 

um programa de propaganda socialista no jornal A Nação. 

https://www.academia.org.br/academicos/alcindo-guanabara/biografia (acesso em 19/08/2021) 

 

Alice Afra de Carvalho (1898 - 1968) – Foi escritora, professora, filósofa e poetisa 

alagoana. Ligada ao ensino e à escrita, publicou diversos artigos na imprensa brasileira. Ver: 

Alice Afra de Carvalho (1989 – 1968) em BRAZIL, Érico Vital e SCHUMAHER, Schuma 

(orgs.). Dicionário de Mulheres do Brasil – de 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2000. 

 

Amélia Rodrigues (1861 – ?) – Nasceu na Bahia. Foi professora, escritora e poetisa.  Se 

dedicou também ao trabalho religioso. Em sua homenagem foi criado o município de Amélia 

Rodrigues, na Bahia, na região metropolitana de Feira de Santana, após a sua morte em 1926. 

https://www.uemmg.org.br/biografias/amelia-rodrigues (acesso em 08/11/2021) 

 

Anna Rita Malheiros – Pseudônimo utilizado por Cláudio de Souza. A tese de Sonia de 

Amorim Mascaro foi o primeiro estudo a apresentar que Anna Rita era um pseudônimo de 

Cláudio. Obtém essa informação na entrevista concedida por Avelina Salles, que revela este 

segredo. MASCARO, Sonia de Amorim. Revista Feminina: imagens de mulher (1914 - 1930). 

Tese (Doutorado em Comunicação). ECA-USP, São Paulo, 1982. 

 

Anna de Castro Osório (1872 – 1935) - Foi uma feminista portuguesa, uma das 

fundadoras da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Era ativa na vida cultural de 

Portugal e morou durante algum tempo no Brasil, com idas e vindas. Publicou alguns livros e 

artigos, defendia o estabelecimento de escolas e a ampliação da educação. LOUSADA, Isabel 

e LAGUARDIA, Angela. Maria Lacerda de Moura e Ana de Castro Osório: 

correspondência em trânsitos atlânticos e feministas. Revista Navegações, v. 6, n. 1, p. 99 – 

104, janeiro/junho de 2013. 

https://www.uemmg.org.br/biografias/amelia-rodrigues
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Antônio Vicente de Andrade Bezerra (1889 – 1946) – Foi um jurista nascido em 

Pernambuco. Em 1919, época em que o artigo foi publicado, era deputado federal por 

Pernambuco. http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/BEZERRA,%20Ant%C3%B4nio%20Vicente%20de%20Andrade.pdf 

 

Aprígio Gonzaga  - Foi professor e um dos precursores da educação profissional em São 

Paulo, fundando a escola profissional masculina - Getúlio Vargas - e, a feminina - Carlos de 

Campos, em 1911. ASSUNÇÃO, Martha Aparecida Todeschini de. Aprígio de Almeida 

Gonzaga: um seleto normalista fazendo história no ensino profissional (1911 – 1934). Tese 

(Doutorado em Educação). PUC: São Paulo, 2016. 

 

  Avelina de Souza Salles – Filha de Virgilina de Souza Salles e João Salles. Esteve à 

frente da Revista Feminina entre 1918 e 1936. 

 

Bertha Maria Júlia Lutz (Bertha Lutz) (1894 – 1976) - Foi uma cientista brasileira que 

participou ativamente da luta pelos direitos femininos. Foi secretária e pesquisadora do Museu 

Nacional em 1919. Em 1936 tornou-se deputada. Participou de diversos eventos internacionais 

sobre a vida e os direitos femininos. Em 1965, recebeu o título de professora emérita da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.   

 

  Berthe Dangennes - Autora de um livro publicado em 1919, intitulado “Ce qu'il faut que 

toute jeune femme sache” (“O que toda jovem deve saber”), entre outros textos voltados para a 

educação feminina, em francês. Disponível em: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54791194.texteImage (consulta em 15/10/2020).  

Segundo o catálogo da Biblioteca Nacional Francesa, trata-se do principal psudônimo de Berthe 

Blanchard, falecida em 1940. Fundou, em 1910, a Associação de Atrizes Dramáticas (La Halte). 

Outros pseudônimos foram John Dick, Sankara, Xanthès e Yoritomo-Tashi.  

(https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113526391) 

 

Carmen Escobar Pires - Formou-se normalista em 1914 e mais tarde gradou-se em 

medicina. Foi a terceira mulher a se formar em medicina em São Paulo. Estudou e trabalhou 

em outros países, tendo consolidado uma carreira. Morreu em 1985. Carmen Escobar Pires. 

Academia de Medicina de São Paulo. Disponível em 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/BEZERRA,%20Ant%C3%B4nio%20Vicente%20de%20Andrade.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/BEZERRA,%20Ant%C3%B4nio%20Vicente%20de%20Andrade.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54791194.texteImage
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113526391
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https://academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/301/BIOGRAFIA-CARMEN-

ESCOBAR-PIRES.pdf (acesso em 15/10/2020). 

 

Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Rebelo Vasconcelos - Foi uma jornalista e 

escritora carioca, que escreveu e publicou diversos livros. Escreveu principalmente sobre a 

condição feminina, o que significava ser mulher e sobre o feminismo. NOVAES, Fernando A. 

História da Vida Privada no Brasil – volume 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 

370; e PINTO, Maria de Lourdes de Melo. Memória de autoria feminina nas primeiras 

décadas do século XX: a emergência da obra periodística de Chrysanthéme. 2007. Tese 

(doutorado em letras), UFRJ. Rio de Janeiro, 2006. 

 

Cláudio de Souza (1876-1954) - Nascido em São Roque (SP), Cláudio Justiniano de 

Souza foi filho de Cláudio Justiniano de Souza e Antônia Barbosa de Souza. Colaborou nos 

jornais cariocas O Correio da Tarde e A Cidade do Rio. Em 1897, formou-se em medicina no 

Rio de Janeiro e volta para São Paulo, exercendo a profissão e sendo professor. Em 1898, 

publicou seu primeiro trabalho sobre medicina “Os Neuropatas e os degenerados”, 

simultaneamente contribuindo para jornais por meio de pseudônimos. Sua estreia no teatro foi 

em 1915, com “Eu arranjo tudo”. Em 1913 abandona a medicina e se dedica apenas à escrita. 

Escreveu inúmeras peças teatrais, artigos e textos científicos. Eleito para a Academia Brasileira 

de Letras, em 1924, ocupou a cadeira de número 29. Presidiu a ABL por duas vezes, em 1938 

e 1946. (https://museuimperial.museus.gov.br/casa-de-claudio-de-souza/ - acesso em 

09/07/2021). Hoje em dia, a casa de Cláudio de Souza faz parte do Museu Imperial, no Rio de 

Janeiro. Sobre o seu trabalho no PEN Clube, ver: GAIOTTO, Mateus Américo. O P.E.N. Clube 

do Brasil (1936-1954): a era Cláudio de Souza. Dissertação (Mestrado em História). UNESP, 

Assis, 2018. 

 

Chrysanthéme – Pseudônimo utilizado por Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Rebelo 

Vasconcelos. NOVAES, Fernando A. História da Vida Privada no Brasil – volume 3. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 370; e PINTO, Maria de Lourdes de Melo. Memória 

de autoria feminina nas primeiras décadas do século XX: a emergência da obra 

periodística de Chrysanthéme. 2007. Tese (doutorado em letras), UFRJ. Rio de Janeiro, 2006. 

 

Delminda Silveira - (1854 – 1932) - Foi uma escritora e professora brasileira, natural de 

Santa Catarina. Publicou livros de contos e poemas. Foi membro fundadora da Academia 

https://academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/301/BIOGRAFIA-CARMEN-ESCOBAR-PIRES.pdf
https://academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/301/BIOGRAFIA-CARMEN-ESCOBAR-PIRES.pdf
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Catarinense de Letras, ocupando a cadeira número 10. 

https://literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=1435 (acesso em 08/11/2021) 

 

Emílio Ribeiro - Foi um escritor brasileiro, nascido na segunda metade do século XIX. 

Escreveu e publicou um livro de sonetos. Emílio Ribeiro. Biblioteca Digital Luso-Brasileira. 

Disponível em https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/46586 (acesso em 

15/10/2020). 

 

Esmeraldino Olímpio de Torres Bandeira - Foi procurador da República durante o 

governo de Prudente de Morais, deputado federal e ministro da justiça e dos negócios interiores 

em 1909. Também foi professor de direito criminal na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. 

“Esmeraldino Olímpio Torres Bandeira” em MAPA – Memória da Administração Pública 

Brasileira. Arquivo Nacional. Online em: http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes2/70-

biografias/693-esmeraldino-olimpio-de-torres-bandeira (acesso em 14/10/2020). 

 

Francisca Praguer Fróes (1872-1931) - Foi médica, militante feminista e poetisa. Foi 

uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil, em 1893. Ver: “Francisca 

Praguer Fróes” in: BRAZIL, Érico Vital e SCHUMAHER, Schuma (orgs.). Dicionário de 

Mulheres do Brasil – de 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 

 

Heitor Praguer Froes - Foi um médico e poeta baiano nascido em 1900. Morreu em 

1987. Heitor Praguer Froes – Distinguished physicians of Bahia. Disponível em: 

https://distinguishedphysiciansofbahia.blogspot.com/2011/04/146-heitor-praguer-froes.html 

(acesso em 15/10/2021) 

 

Heloísa Alberto Torres - Foi uma antropóloga brasileira muito renomada, em especial 

pelos seus estudos referentes à cerâmica marajoara. Seu legado na área da antropologia e do 

patrimônio histórico brasileiro é enorme. Foi professora e diretora do Museu Nacional, atuou 

no Conselho Nacional de Proteção aos Índios e no IPHAN. Pioneiras da Ciência no Brasil. 

CNPq Mulher e Ciência. Disponível em http://cnpq.br/pioneiras-da-ciencia-do-brasil2 (acesso 

em 15/10/2020). 

 

Henri Robert - Foi advogado e historiador francês, fez parte da Academia Francesa. 

(http://academie-francaise.fr/les-immortels/henri-robert acesso em 09/01/2021) 

https://literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=1435
https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/46586
https://distinguishedphysiciansofbahia.blogspot.com/2011/04/146-heitor-praguer-froes.html
http://cnpq.br/pioneiras-da-ciencia-do-brasil2
http://academie-francaise.fr/les-immortels/henri-robert
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 Periódico francês publicado entre 1921 e 1939 

(https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32857075n.public - acesso em 09/01/2021). 

 

Joaquim Alcoverde de Albuquerque Cavalcanti - Foi um padre brasileiro, o primeiro 

a receber o título de Cardeal na América Latina. Viveu entre 1850 e 1930. http://www.catholic-

hierarchy.org/bishop/barcoverd.html (Acesso em 10/07/2021). 

 

José Duarte Ramalho Ortigão (1836 -  1915) - Foi um professor de direito e escritor 

português. 24 de outubro, aniversário de Ramalho Ortigão: original de Cartas Portuguesas. 

Biblioteca Nacional. Disponível em: https://www.bn.gov.br/explore/curiosidades/24-outubro-

aniversario-ramalho-ortigao-original-cartas (acesso em 15/10/2020).  

 

Julia Valentim da Silveira Lopes de Almeida (Júlia Lopes de Almeida) (1862 – 1934) 

- Foi uma conhecida escritora brasileira no final do século XIX e início do século XX. Defendeu 

temas relativos à vida feminina, como o direito ao voto e ao divórcio. “Julia Lopes de Almeida” 

– Periódicos e Literatura, Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 

https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-

literatura/julia-lopes-de-almeida/ (consulta em 14/10/2020). Júlia Lopes de Almeida se torna 

colaboradora fixa da Revista Feminina em março de 1915, conforme é informado na edição 

número 10.  

 

Maria Lacerda de Moura (1887 - 1945) - Foi escritora, militante anarquista e feminista. 

Pouco tempo depois da criação da FBPF, rompe com as ideias defendidas por Lutz e pela 

Federação. A partir daí, passa a se aproximar mais dos movimentos anarquistas e operários, e 

a ter uma atuação política mais incisiva. Mais tarde, se afasta do movimento feminista por 

considerar que o direito ao voto traria mudanças apenas às mulheres da elite. BRAZIL, Érico 

Vital e SCHUMAHER, Schuma (orgs.). Dicionário de Mulheres do Brasil – de 1500 até a 

atualidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. “Maria Lacerda de Moura”. 

 

Mariangela Matarazzo (1898 – ?) - Mariângela Matarazzo era filha do industrial Luiz 

Matarazzo e de Elisa Maffei Matarazzo. Nasceu em São Paulo em 22 de julho de 1898, na época 

de sua formatura em medicina tinha 21 anos. Revista A Cigarra, n. 126, 1919. 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32857075n.public
https://www.bn.gov.br/explore/curiosidades/24-outubro-aniversario-ramalho-ortigao-original-cartas
https://www.bn.gov.br/explore/curiosidades/24-outubro-aniversario-ramalho-ortigao-original-cartas
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Maura de Senna Pereira - foi uma jornalista brasileira, lutou por questões como o direito 

ao divórcio e ao voto feminino. https://catarinas.info/voz-das-mulheres-em-maura-de-senna-

pereira-primeira-jornalista-catarinense/ (Acesso em 16/09/2021). 

 

Menotti del Picchia (1892 – 1988) - Foi um poeta e contista nascido em São Paulo.  

(MENOTTI Del Picchia. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São 

Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2856/menotti-del-picchia. Acesso em: 05 de 

outubro de 2021. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7). 

 

Miguelina Acosta Cadenas (1887 – ?) - Nasceu em Loreto, Peru. Viajou e estudou na 

Europa, onde visitou muitas cidades e teve contato com ideias avançadas. De volta ao Peru, 

estudou Letras e Ciência Política na Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabalhou 

ativamente pelos direitos das mulheres no Peru, além de ser simpatizante de ideias anarquistas. 

“Miguelina A. Acosta Cadenas – Una Semblanza” -  Revista Aurora, n. 10, Janeiro de 2017, p. 

13. 

Olavo Bilac (1865 – 1918) - foi um jornalista e poeta nascido no Rio de Janeiro. Fundou 

vários jornais de vida breve e colaborou na Gazeta de Notícias durante anos. É o autor do hino 

à bandeira brasileira. (https://www.academia.org.br/academicos/olavo-bilac/biografia acesso 

em 05/10/2021). 

 

Virgilina de Souza Salles (? – 1918) – Nasceu na cidade de São Roque, interior de São 

Paulo. Foi a idealizadora e criadora da Revista Feminina. Filha de Antônia Barbosa de Souza e 

Cláudio Justiniano de Souza, Virgilina nasceu na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. 

 

https://catarinas.info/voz-das-mulheres-em-maura-de-senna-pereira-primeira-jornalista-catarinense/
https://catarinas.info/voz-das-mulheres-em-maura-de-senna-pereira-primeira-jornalista-catarinense/
https://www.academia.org.br/academicos/olavo-bilac/biografia%20acesso%20em%2005/10/2021
https://www.academia.org.br/academicos/olavo-bilac/biografia%20acesso%20em%2005/10/2021

