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RESUMO 

A fim de desvendar mais sobre as questões da transmissão de conhecimento, entendido aqui 

como educação, apresentaremos nesta dissertação uma gama de mensagens de cunho 

educacional direcionadas à moral, à escolarização formal e científica publicadas pela revista 

Vida Doméstica, que alcançou milhares de leitoras entre os anos 1930 e 1945. O conteúdo 

veiculado nas páginas da revista em destaque considerava que somente mulheres com 

adequada educação intelectual, profissional, cívica, moral e doméstica seriam capazes de 

cumprir a missão de proteger a saúde e formar o caráter dos futuros cidadãos do Brasil. Vida 

Doméstica, circulou mensalmente entre 1920 e 1962 e iniciou-se pelas mãos do empresário 

espanhol Jesus Gonçalves Fidalgo. A publicação era mensal, no Rio de Janeiro, e a 

distribuição da revista era feita em todo o Brasil, incluindo capitais e diversas cidades do 

interior do país, tais como em Minas Gerais, Amazonas, Pará, Santa Catarina, Maranhão, Rio 

Grande do Sul, São Paulo, entre outros. Seu alcance não parava por aí. A publicação chegou a 

outros países das américas como Estados Unidos, Argentina e Uruguai, bem como circulou na 

Europa entre Portugal, Alemanha e Espanha. Ao que se refere à circulação e vendagem temos 

informação, da própria revista, que sua tiragem chegou em 1941 a mais de 50.000 

exemplares. O recorte cronológico escolhido para ser revistado compreende alguns anos que 

antecedem o sufrágio feminino no Brasil e avança até os anos 1945, quando teremos o fim da 

Era Vargas. Por outro lado, o recorte também abrange os anos que antecederam a Segunda 

Grande Guerra, quando vamos nos deparar com mudanças significativas na organização 

social e na posição da mulher frente à família, à sociedade e ao mercado de trabalho. A partir 

do fim da década de 1930, no decorrer dos investimentos industriais sob a égide do Governo 

Vargas, percebe-se um impulso no consumo de revistas e outros periódicos. Neste momento 

os meios de comunicação passam a desenvolver um papel importante de (in)formação dessa 

nova sociedade que está se consolidando, trazendo informações em seu corpus sobre o modo 

de vida e aspirações das personagens que moldam essa sociedade. Atrelamos as mensagens 

veiculadas na revista Vida Doméstica aos estudos históricos culturais, que nos revelam que os 

discursos nunca são neutros: ao serem escritos nas páginas dos impressos, produzem práticas 

e estratégias (sociais, escolares, políticas) por um grupo que se impõe, ou tenta impor, a sua 

concepção do mundo social, os seus próprios valores e o seu domínio.  

 

Palavras-chave: Educação, História da Educação, Imprensa, Mulheres. 



 
 

ABSTRACT 

For the purpose of unveil further about the questions of knowledge transmission, understood 

in this research as education, we will present in this dissertation a range of educational 

messages aimed at moral, formal and scientific schooling published by the magazine Vida 

Doméstica which reached thousands of female readers between years 1930 and 1945. The 

content published on the pages of this featured magazine considered that only women with 

adequate intellectual, professional, civic, moral and domestic education would be able to 

fulfill the mission of shaping the ethos and protecting the health of the future citizens of 

Brazil. Vida Doméstica circulated monthly between 1920 and 1962 and was created by Jesus 

Gonçalves Fidalgo a Spanish businessman. The publication was Monthly, based in Rio de 

Janeiro, and the magazine was distributed throughout Brazil including capitals and several 

cities in the interior, such as Minas Gerais, Amazonas, Pará, Santa Catarina, Maranhão, Rio 

Grande do South, São Paulo among others. The magazine's reach did not stop in Brasil. The 

publication reached other countries in the Americas, such as the United States, Argentina and 

Uruguay, as well as being circulated in Europe between Portugal, Germany and Spain. With 

regard to circulation and sales we have information from the magazine itself that their 

circulation reached more than 50,000 copies in 1941. The chronological cut chosen to be 

searched embrace a few years that precede women's suffrage in Brazil and advances to the 

1945's, when we will deal the end of the Vargas Era. On the other hand, the clipping also 

covers the years that preceded the Second World War, when we will be faced with significant 

changes in the social organization and in the position of women concerning to the family, to 

society and to the labor market. From the end of the 1930’s, in the course of industrial 

investments under the aegis of Vargas Government, there was a boost in the acquired of 

magazines and other periodicals by the public. At this point, the media begin to play an 

important role in the (in)formation of this new consolidating society, bringing information in 

its corpus about the way of life and aspirations of the characters that frame brazilian society. 

We link the messages published in the Vida Doméstica magazine to the cultural history 

studies, which reveals that discourses are never neutral: when they are written on the pages of 

printed matter they produce practices and strategies (social, school, political) by a group that 

imposes themselves (or tries to impose) they conception of social world, their own values and 

dominion.  

 

Keywords: Education, Education History, Press, Women. 
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INTRODUÇÃO 

Quando questionada em um primeiro momento acerca dos motivos que me levaram a 

eleger como tema de pesquisa a educação e representações de mulheres por meio da Revista 

Vida Doméstica, minha resposta mais objetiva poderia restringir-se à intenção de contribuir 

para a história das mulheres. Entretanto, para além de razões puramente objetivas e 

acadêmicas, norteou-me essa investigação as emoções relacionadas à minha própria história. 

Encontrei sempre um fascínio pelo passado, talvez pelo fato da minha relação muito próxima 

com minhas avós, já idosas quando nasci, de escutar os “causos” de família, imaginando 

tempos outros que se faziam presentes pelos móveis, objetos antigos, pelas fotografias e livros 

herdados por elas. Essa mescla me deu ânimo para explorar aquela primeira metade do século 

XX, que minhas avós reviviam com tanto carinho, e saudade. Mulheres, mães, avós... com 

histórias distintas, uma de vida rural e outra mais urbana, coabitando diferentemente as 

mesmas décadas. As duas avós haviam percorrido caminhos díspares, mas algo havia de 

comum: a alfabetização doméstica, anterior à escola, da leitura da Bíblia e de contos, pela 

utilização de revistas para aprender bordados e tirar moldes, se distrair das infinitas horas 

passadas em casa. A história da minha mãe não foi muito diferente. Os silêncios acerca das 

dúvidas de adolescente só poderiam ser sanados por meio do objeto impresso. Haviam 

questionamentos que não poderiam ser feitos com os mais velhos, os tabus, a vergonha... da 

mesma forma, para ela, os livros e as revistas foram uma forma de conhecer mais sobre a vida 

feminina e serviram de auxílio na vida prática de quem está começando a descobrir o mundo. 

O suporte impresso havia contribuído para a instrução de todas as três. Passando a um tempo 

menos longínquo, à minha infância, ausente de computador, videogame e celular, o tempo era 

preenchido por momentos de descontração nas páginas de livros e revistas. Foi dentro do 

mundo dos escritos que também aprendi um pouco mais sobre a sociedade na qual eu estava 

inserida; nas inquietações da adolescência foi na revista Capricho e Atrevida que encontrei 

algumas respostas sobre meu corpo e sobre os anseios da juventude, e até mesmo aprendi 

alguma coisa em matéria de língua estrangeira. Para além da minha experiência e de minhas 

ancestrais, eu me questionava: como os impressos influenciaram a vida de tantas outras 

mulheres espalhadas por esse país? Certamente eu e minha família não teríamos sido as 

únicas a experimentar um mundo de novidades e informações dentro das páginas das revistas. 

Encontrei-me aí na curiosidade de investigar publicações de outros passados e mulheres 

outras que, como eu, despendiam horas do seu dia para devorar o conteúdo desses impressos.  

A fim de desvendar mais sobre as questões de transmissão de conhecimento, entendido aqui 
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como educação, e as questões de gênero publicadas pela imprensa, adentrei ao vasto arquivo 

da Hemeroteca da Biblioteca Nacional em busca de um periódico que ensinasse algo a suas 

leitoras, – naquele momento ainda não havia me dado conta da dimensão do conceito de 

educação veiculada pelos impressos, que poderia ser desde conhecimentos práticos até morais 

– procurei por publicações que ensinavam corte e costura, bordados. Foi a partir daí e nesse 

site da Hemeroteca1 que tive o êxito de conhecer a revista Vida Doméstica, publicada entre os 

anos de 1920 e 1962, mensalmente, produzida em papel couchê, possuía formato de magazine 

(20 x 26,5 cm), contando com aproximadamente 200 páginas por edição.  

A revista iniciou-se pelas mãos do empresário espanhol Jesus Gonçalves Fidalgo que, 

anterior às publicações de sua própria revista, havia sido fotógrafo do jornal Correio da 

Manhã. Durante os anos em que foi publicada, a revista atravessou períodos históricos, 

políticos e culturais distintos. A publicação era mensal, produzida na cidade do Rio de 

Janeiro, e a distribuição da revista era feita em todo o Brasil, incluindo capitais e diversas 

cidades do interior do país, tais como em Minas Gerais, Amazonas, Pará, Santa Catarina, 

Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros. Seu alcance não parava por aí. A 

publicação chegou a outros países como Estados Unidos, Portugal, Alemanha e Espanha.  

Ao que se refere à circulação e vendagem temos informação, da própria revista, que 

sua tiragem chegou em 1941 a mais de 50.000 exemplares. Vida Doméstica nos apresenta a 

seus leitores, por meio de fotos e cartas, em todas as publicações: são mulheres e homens, 

intelectuais, jornalistas, estudantes, profissionais liberais, funcionários públicos, militares, 

membros do clero católico, membros de associações, trabalhadores e empresários; leitores e 

leitoras que eram mães, pais, filhos.  

Por muitos dias me envolvi nas páginas deste impresso, percorrendo o passado, 

revisitando fotos dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Cada publicação se tornava 

mais interessante pela quantidade de artigos que traziam recomendações e ensinamentos 

vinculados ao doméstico, do campo e da cidade, na tentativa de tornar mais fácil o convívio e 

as práticas do lar. Igualmente, me deparei com incontáveis fotos de meninas e mulheres se 

formando em diversas regiões –  para a minha surpresa já nos anos 1930 muitas delas 

ocupavam espaço em faculdades. Neste momento, confrontei meu próprio preconceito: por 

que minha surpresa? Talvez pelo não contato próximo com mulheres que alcançaram o ensino 

superior; aí se mostrou imprescindível a reescrita da história das mulheres, para que 

pudéssemos nos (re)conhecer nas pesquisas. Segui consumindo as páginas de Vida 

 
1 Endereço da Hemeroteca Digital Brasileira: https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Doméstica, criticando internamente muitos artigos que consideravam a mulher somente uma 

reprodutora, mas reagindo efusiva no momento que surgiam representações de mulheres que 

fugiam do papel para além de mãe e dona de casa.  

O interesse em aprimorar a análise dessa fonte foi compartilhado com a Professora 

Dra. Rosana Areal de Carvalho, que igualmente interessou-se em pesquisar mais sobre essa 

revista que se mostrava tão diversa. Procuramos, então, no site da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações2 outros trabalhos que tratassem do periódico, porém, foi encontrado 

apenas uma dissertação que utiliza a revista Vida Doméstica como uma das fontes, cuja 

pesquisa intitulada “Mulheres e revistas: a dimensão educativa dos periódicos femininos 

Jornal das Moças, Querida e Vida Doméstica nos anos 50” foi escrita por Liana Santos3. 

Contudo, a quantidade de informações oferecidas referentes à fonte foram exíguas. Seguindo 

a busca em outros sites, foi possível encontrar na web um artigo que faz referência exclusiva à 

revista Vida Doméstica, intitulado “Entre o tradicional e o moderno: os femininos na Revista 

Vida Doméstica” escrito por Elizangela Cardoso4. Ainda na web pudemos encontrar mais dois 

artigos5 que utilizam a revista como uma das fontes: “Crianças de revistas (1930/1950)”, 

escrito por Olga Brites6 e o artigo “A puericultura em revista”, de Maria Martha de Luna 

Freire7. Além desses, encontramos uma tese de Linara Bessega Segalin8, de título “La 

Construcción de las Representaciones de Género en la Prensa Femenina de Brasil y España. 

Una Perspectiva Comparada: la Revista ‘Vida Doméstica’ y el ‘Almanaque de la Madre de 

Familia’ (1945-1973)”. Em todos os textos não há demais investigações quanto à 

materialidade, produção, circulação e apropriação desse periódico, revelando que esta é uma 

fonte em potencial, que pode ser melhor explorada.  

 
2 Endereço da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações: https://bdtd.ibict.br/ 
3 A dissertação não utiliza Vida Doméstica como fonte única, mesclando a revista com duas outras publicações à 

época. SANTOS, Liana Pereira Borba. Mulheres e revistas: a dimensão educativa dos periódicos femininos 

Jornal das Moças, Querida e Vida Doméstica nos anos 50. Dissertação apresentada no Centro de Educação e 

Humanidades da Faculdade do Estado do Rio de Janeiro, 2011. 
4 Artigo apresentado por: CARDOSO, Elizangela Barbosa. Entre o tradicional e o moderno: os femininos da 

revista Vida Doméstica. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2009. 
5 Assim como a dissertação SANTOS (2011), as pesquisas não utilizam Vida Doméstica como fonte única, 

mesclando a revista com outras publicações à época.  
6 BRITES, Olga. Crianças de revistas (1930/1950). Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.1, p.161-176, 

jan./jun. 2000. 
7 FREIRE, Maria Martha de Luna. A puericultura em revista. Physis, vol.24, no.3. Rio de Janeiro July/Sept. 

2014. 
8 SEGALIN, Linara Bessega. La Construcción de las Representaciones de Género en la Prensa Femenina de 

Brasil y España. Una Perspectiva Comparada: la Revista “Vida Doméstica” y el “Almanaque de la Madre de 

Familia” (1945-1973). Tese apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Murcia, 2017. 

https://bdtd.ibict.br/
https://bdtd.ibict.br/
https://bdtd.ibict.br/
https://bdtd.ibict.br/
https://bdtd.ibict.br/
https://bdtd.ibict.br/
https://bdtd.ibict.br/
https://bdtd.ibict.br/
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Nos debruçamos então nas páginas da revista Vida Doméstica e, durante três anos de 

pesquisa9, obtivemos um acréscimo de informações a respeito de seus editores, vendedores, 

escritores e até mesmo quem eram os seus leitores e leitoras, agregando nossa pesquisa não só 

ao campo educacional, mas também ao campo da cultura e da história das mulheres. Neste 

trabalho, a utilização de tabelas foi indispensável para anotação dos dados coletados, 

considerando o grande número de informações oferecidas por nossa fonte. Inicialmente, a 

metodologia utilizada visava coletar todos os artigos presentes no impresso, porém, dado o 

tempo gasto nessa função, foi necessário ajustar a planilha de dados para que o trabalho fosse 

exequível no período de um ano, num projeto de Iniciação Científica, em 2018, passando a ser 

coletado então apenas artigos relacionados à mulher, suas representações e à sua educação 

entre os anos 1930 a 1945, na chamada Era Vargas. Foram esses dados que nos serviram de 

suporte para análise no mestrado em 2020 e que darão a tônica desta dissertação.  

O recorte cronológico escolhido para ser revistado compreende alguns anos que 

antecedem o sufrágio feminino no Brasil e avança até os anos 1945, quando teremos o fim da 

Era Vargas. Por outro lado, o recorte também abrange os anos que antecederam a Segunda 

Grande Guerra, quando vamos nos deparar com mudanças significativas na organização 

social e na posição da mulher frente à família, à sociedade e ao mercado de trabalho. A partir 

do fim da década de 1930, no decorrer dos investimentos industriais sob a égide do Governo 

Vargas, percebe-se um impulso no consumo de revistas e outros periódicos. Neste momento 

os meios de comunicação passam a desenvolver um papel importante de (in)formação dessa 

nova sociedade que está se consolidando, trazendo informações em seu corpus sobre o modo 

de vida e aspirações das personagens que moldam essa sociedade.  

As análises que virão a seguir são ancoradas nos estudos histórico-culturais e a 

proposta desta dissertação é trazer a conhecimento mensagens publicadas pela revista Vida 

Doméstica em sua grande variedade discursiva. Trazemos como hipótese que tais mensagens 

relacionados à mulher, suas representações e à sua educação educaram e (in)formaram um 

amplo público feminino no período que esteve em circulação no Brasil. Atrelamos as 

mensagens veiculadas na revista aos estudos de Roger Chartier, Tânia de Luca e Ana Luiza 

Martins, que nos revelam que os discursos veiculados pela imprensa nunca são neutros: ao 

serem escritos nas páginas dos impressos, produzem práticas e estratégias (sociais, escolares, 

 
9 O primeiro ano de coleta do conteúdo de Vida Doméstica ocorreu em 2018, em uma Iniciação Científica, sob a 

orientação da Profa. Dra. Rosana Areal de Carvalho, contando com o apoio da FAPEMIG. Os dois anos que 

decorreram do mestrado foram utilizados para a análise dos dados e resultados da pesquisa. 
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políticas) por um grupo que se impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os 

seus próprios valores e o seu domínio 

No primeiro capítulo desta dissertação, apresentaremos as bases teóricas e 

metodológicas que iremos utilizar para analisar as mensagens publicadas por Vida Doméstica 

a suas leitoras, recorrendo ao campo da história cultural para revelar que por trás dos 

impressos estão engendrados movimentos de força e manipulação, que à primeira vista podem 

parecer neutros, mas que quando colocados sob a luz das análises históricas e culturais, se 

revelam como instrumentos de moldar a realidade dos leitores e da própria sociedade. Os 

estudos da educação, utilizando-se das fontes impressas, têm-se tornado dentro da 

historiografia cada vez mais relevantes, posto que as páginas periódicas propagam com 

grande rapidez representações e experiências coletivas e sociais, infundindo regras sobre o 

corpo feminino e influindo nos modos dessas mulheres de ser e estar na sociedade.  

Utilizaremos para análise o conceito de representações, que diz respeito à maneira 

como, em distintas sociedades, tempos e espaços, a realidade é construída, como são criadas 

as delimitações, as hierarquias e as convenções que dão sentido às tramas das práticas sociais. 

Esses códigos são compartilhados pelos sujeitos e são historicamente determinados pelas 

relações de poder entre aqueles que escrevem e aqueles aos quais a mensagem escrita chega 

(CHARTIER, 2002). Compreendemos que as regras de civilidade veiculadas pelos impressos 

podem ser vistas como um conjunto de normas que os editores, por trás dessas publicações, 

prescrevem ao seu público leitor, reafirmando a leitura e a apropriação dos discursos por 

aqueles que leem como uma prática que favorece incorporações de civilidade inscritos no 

contexto histórico-social daqueles que detém os meios de comunicação e dos que os 

consomem. Ao apropriar-se desses discursos, admitimos que o sujeito atinge uma 

compreensão maior da sociedade na qual está inserido, permitindo que ele dê novos sentidos à 

realidade que o cerca.  

A imprensa se revela nas análises histórico-culturais como um mecanismo de controle 

social e, ao mesmo tempo, é um instrumento que crava todas as complexidades e 

transformações do mundo social, numa dinâmica de manutenção e reformulação de acordo 

com o mercado consumidor, pois essa instituição, chamada de “quarto poder”, está enraizada 

nas forças econômicas e sociais (MARTINS; LUCA, 2012). Os impressos, além de objeto de 

consumo constituem-se na história como  
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[...] veículo[s] de ideias e mensagens, de discursos que permitem a formação de 

outros discursos, enunciados que ecoam e reverberam efeitos no dia-a-dia, na 

construção cotidiana de laços sociais, na identidade do leitor/leitora (...). É também 

fazer a história da propagação de ideias, de hábitos de leitura, de gostos (...), é 

analisar o processo educativo e pedagógico presente em seu corpus discursivo 

(BASTOS, 2013, p.83).   

Ao fim do primeiro capítulo apresentaremos a metodologia utilizada para coleta e 

análise dos dados. Reunimos evidências que nos fornecem reflexões sobre um projeto 

educativo e pedagógico de leitores nos anos 1930 e 1940, sobretudo acerca da educação 

feminina. Essa investigação nos coloca em contato com as representações que se fizeram 

sobre a educação e as mulheres em outros tempos por meio das revistas, que possivelmente se 

perpetuaram coletivamente e mudaram a forma de enxergar a mulher na sociedade.  

No segundo capítulo traçamos uma história da imprensa no Brasil, com enfoque na 

trajetória das revistas femininas, salientando como a leitura das e a escrita nas mídias 

impressas incluíram as mulheres na vida pública, afirmando seus direitos e observando suas 

inquietações, tal como moldam comportamentos e circunscrevem mulheres a práticas 

consideradas ideais do feminino. Analisaremos que os bens culturais impressos são sempre 

produzidos segundo ordens, regras, convenções, hierarquias específicas do momento histórico 

em que estão inseridos e vão encontrar, no Brasil do século XX, terreno fértil. Nesse début de 

siècle manifesta-se uma crescente camada de leitores, ávida por conhecimento e informação, 

consumidora de livros, jornais e revistas. 

A história dos impressos neste segundo capítulo irá nos auxiliar na compreensão de 

que jogos de influência conformaram a realidade de meninas e mulheres por muito tempo, 

mantendo-as subjugadas nas teias do patriarcalismo, já que a maior parte dos textos 

publicados pela imprensa eram escritos e analisados por homens, que reduziram as 

possibilidades de uma completa emancipação política e intelectual feminina. Por outro lado, 

os impressos, ainda que em menor escala, também serviram às mulheres de suporte para que 

pudessem expressar suas inquietações e anseios de forma pública. Veremos que a participação 

ativa de mulheres na imprensa data desde o século XIX e se tornará notória na efervescência 

cultural das primeiras décadas do século XX. 

Discutiremos, posteriormente neste capítulo, como a imprensa encontrou prosperidade 

nos anos regidos pelo governo de Getúlio Vargas, recebendo a complacência de um Estado 

que buscava investir na produção interna, e viu o público consumidor e letrado aumentar, 

estimulada pelas vendagens por todo território brasileiro. A população letrada dos anos 1930 a 

1945 estava de fato contribuindo com a imprensa e na produção da cultura escrita, 

fortalecendo-as; o que nos leva à história da educação, que aqui tratamos como um campo que 
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circunda toda transmissão de conhecimento entre sujeitos. Mas “nem tudo são flores”, a 

imprensa e os escritores também esbarraram, no fim da década de trinta, com a censura e a 

intimidação, subjugando-os à transmissão de conhecimentos permitidos pelo governo 

varguista, considerados benéficos para a nação que se almejava construir. 

Passando ao terceiro capítulo, veremos que entre os anos de 1930 e 1945 o processo de 

industrialização no Brasil e o cenário da Segunda Guerra trouxeram mudanças significativas 

aos modos de ser e de pensar dos brasileiros. Com as políticas de industrialização, a 

população obteve um maior acesso ao trabalho e houve melhoria nas condições sociais das 

classes trabalhadoras, especialmente a das camadas médias, auxiliando assim o progresso da 

imprensa, ao permitir uma ampliação do mercado consumidor. Era um momento de ascensão 

da classe média, de expansão do mercado de trabalho, do consumismo e das possibilidades de 

escolarização (GOMES, 1999). Uma dessas mudanças, atendendo às necessidades dos tempos 

de guerra, foi o deslocamento, em grande quantidade, das mulheres para o espaço público e 

para o mundo do trabalho, superando alguns hábitos que haviam fixado raízes no século XIX, 

resultando em transformações sociais que seriam muito discutidas por meio dos impressos.  

A sociedade civil deveria continuar subsistindo e as mulheres, na ausência dos 

homens, os substituíram nas fábricas, no comércio e nos setores de produção. Dos anos de 

guerra na Europa, que afetaram todos os países do mundo ocidental, emergiu uma mulher 

mais independente e foram dados os primeiros passos na direção de uma real emancipação 

feminina.10 Para as mulheres, educar-se e instruir-se, mais do que nunca, representaram a 

forma de se desvencilhar de um papel exclusivamente doméstico e passaram a ter uma 

oportunidade real de conquistar uma parcela do espaço público, desafiando-se entre o seu 

papel tradicional e o moderno que se abria como possibilidade. No Brasil, as mulheres viram 

seus direitos aumentar e a emancipação financeira acontecer com a ampliação das 

oportunidades de trabalho e de escolarização, mas também cruzaram com a moral varguista, 

que tentou cativá-las à casa e à família. Veremos os percalços dessa história. 

No quarto e último capítulo procuramos revelar mais sobre a produção, circulação e 

materialidade da nossa fonte, a revista Vida Doméstica. Para isso, iremos apresentar os seus 

editores, compositores, críticos e propagandistas, a relação entre autores e leitores, produtores 

 
10 É necessário salientar a visão da professora e historiadora Jane Soares de Almeida (1998, p. 34-37) que as 

mulheres neste momento passaram de procriadoras incultas a tornarem-se as futuras esposas educadas, 

conhecedoras das necessidades dos maridos e dos filhos, firmando-se como alicerces da moral e dos bons 

costumes, fiéis guardiãs do lar cristão e patriótico. Porém, logicamente, isto estava restrito às mulheres das 

classes privilegiadas, porque para as mulheres do povo, a ausência de instrução e o trabalho pela sobrevivência 

sempre foram uma dura realidade.  
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e consumidores. Sendo uma revista do lar e da mulher, publicava mensalmente artigos 

relacionados ao universo materno de educação dos filhos e do ensino da puericultura. A 

equipe editorial vangloriava-se pelo fato de conseguir chegar a casas em diversos pontos do 

Brasil, levando informações recém recebidas por seus colaboradores que podiam estar no 

exterior ou em qualquer capital ou interior do país. Além disso, supunham publicar uma das 

melhores fontes da novidade no mundo dos impressos para consumo da mulher, bem como 

consideravam serem aqueles que participariam ativa e efetivamente na instrução de suas 

leitoras em direção à emancipação intelectual feminina, para que essas pudessem triunfar no 

mundo moderno.  

Veremos adiante, neste último capítulo, as representações que eram construídas sobre 

o feminino na revista e, ao mesmo tempo, a possibilidade de entendimento das representações 

que as mulheres fizeram de si mesmas. Partimos da hipótese de que as representações 

anunciavam uma mulher mais ativa, moderna, participativa, até mesmo produtiva, porém, os 

novos modos de vida deveriam estar atrelados ao âmbito doméstico; a revista tinha como um 

de seus fins preparar sua leitora para ser independente, sabendo compreender e lidar com os 

mais diferentes assuntos da vida moderna, principalmente os relacionados ao lar e à família. 

O corpus discursivo de Vida Doméstica pode ser considerado como uma referência de 

grande importância, na medida em que podemos analisar os processos educativos de 

disseminação de ideias e de concepções de mundo da sociedade dos anos 1930 a 1945. 

Afirmamos que os impressos podem se tornar suportes de formação de opinião, ditando 

posturas e convencionando práticas político-sociais. Tendo em vista a riqueza das 

informações contidas nessas páginas, que ora clamavam pela emancipação completa da 

mulher e ora criticavam os excessos da modernidade, propomos as seguintes indagações: 

afinal, quais eram as inquietações do público leitor de Vida Doméstica nos anos 1930 a 1945? 

Os impressos têm poder de transformação social? Quais eram as representações de mulheres 

presentes nessa revista que agradavam a um público tão vasto em todo Brasil? Quais eram os 

objetivos propostos pela revista no tocante à educação de suas leitoras? Seria Vida Doméstica 

uma intermediadora de um projeto educativo de outras instituições? O que os editores da 

revista visavam informá-las? Quais as representações, leituras e apropriações foram feitas 

pelas mulheres entre os anos de 1930 e 1945 pelas páginas dessa revista no Brasil? Serão 

essas as questões que irão nortear esta proposta.  
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CAPÍTULO 1: DESVENDANDO A EDUCAÇÃO POR MEIO DA 

IMPRENSA 

Um entrecruzamento da História da Educação, da História Cultural e da 

História das Mulheres 

 

 A escolha de um livro não é trabalho tão fácil como poderá 

parecer à primeira vista. Uma frase apenas pode modificar a 

vida inteira de quem por ela se deixe impressionar, 

conforme a interpretação que lhe dá. Uma idéia, uma 

figura, um caso, constitue sempre um têma para traçar uma 

diretriz. O feitio psíquico do leitor pode deixar-se infiltrar, 

com maior ou menor rapidez, e dessa infiltração nunca se 

sai sem lhe ter sofrido influência, por menor que seja. Certo 

gênero de leitura não terá força para dominar o espírito, 

outro, se não o molda, revigora-o. Outros, há porém, que de 

tal modo surgem agressivos ao ponto de perturbar, 

confundir e aniquilar qualquer reserva moral que a pessoa 

ainda possua (A escolha de um livro. Vida Doméstica, p. 

117, 1944). 

Quem lê deixa-se influenciar pelo escrito, em maior ou menor grau, mas não sai ileso. 

Iniciamos este texto com a passagem acima, retirada da nossa fonte Vida Doméstica, no 

intuito de salientar nossa compreensão acerca da palavra escrita enquanto produtora de 

cultura. A história cultural e das mulheres nos indica que a prática de leitura, em especial a de 

revistas femininas, propiciou a formação de leitoras por intermédio da assimilação de regras 

de civilidade, sugerindo a essas mulheres a influência sobre seus corpos e mentes, ajudando a 

moldar categorias sociais, modificando as estruturas e práticas cotidianas dos grupos de 

indivíduos. Apresentamos nesta pesquisa o imaginário da sociedade por meio das 

representações do cotidiano, das experiências partilhadas pela imprensa acerca da educação 

de mulheres, das representações do feminino, que nem sempre estiveram presentes na história 

oficial. Para isso, é necessário que o leitor deste trabalho compreenda que essas categorias 

(classe, raça, gênero e etc.) não são naturais, mas produtos em constante reconstrução.  

De acordo com Michelle Perrot (2006), as mulheres foram, por muito tempo, 

objetificadas por imagens idealizadas, mitificadas e estereotipadas, retiradas das fontes 

primárias por ocupar uma posição de desvantagem em relação aos homens no espaço público. 
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Após os anos 1960, quando o movimento feminista ganha novo fôlego, os estudos sobre a 

construção do feminino e o interesse pela vida privada das mulheres começam a florescer 

dentro das universidades, podendo, dessa forma, introduzir as mulheres nos registros 

acadêmicos e abrir espaço para se problematizar a trajetória do “ser mulher” no Brasil. A 

reescrita da história das mulheres, a partir de uma visão dos excluídos da história, significa 

escrever uma história de resistências, lutas, fracassos e problemas cotidianos enfrentados por 

essas personagens. Marialva Barbosa (2007, p. 15), nos ensina que é preciso olhar para o 

passado, no qual estão “[...] engendrados (sic) relações sociais, culturais, falas e não ditos''. 

Compete ao pesquisador “perguntar pelos silêncios e identificar, no que não foi dito, uma 

razão de natureza muitas vezes política”. O confinamento à esfera doméstica, o baixo acesso à 

educação, ao trabalho e à vida política, são consequências da repressão masculina e do 

apagamento da participação das mulheres nos feitos históricos registrados pela historiografia. 

A trajetória das pesquisas e reescrita da história das mulheres foi longa e surgiu como 

necessidade de (re)conhecimento das práticas culturais que perpetuaram o patriarcalismo e 

inviabilizaram estudos mais complexos e duradouros que comprovem esses mecanismos de 

poder. A possibilidade de escrita e reflexão sobre o papel que as mulheres têm desempenhado 

dentro da história revelam as mudanças, as permanências, as resistências, revelam um 

remodelamento da historiografia que durante séculos negligenciou a mulher da narrativa 

histórica. A historiografia data a potência dos estudos sobre as mulheres com o surgimento do 

movimento da École des Annales, em 1929, que abriu novas perspectivas da análise histórica, 

como a história das mentalidades e a história cultural. Contudo, pode-se afirmar que o 

desenvolvimento da escrita da história das mulheres no Brasil está em consonância com a 

abertura do campo científico nas universidades do país e no mundo para elas,  

[...] porque todo pesquisador sente atração por estudar a sua própria realidade. A 

descoberta de que as mulheres possuíam uma história e que valia a pena procurar 

por ela, resultou, assim, dos próprios questionamentos que elas, num determinado 

momento de suas vidas, fizeram acerca de si próprias, rejeitando uma estrutura de 

supremacia masculina solidamente aceita e negando a ideia clássica da inferioridade 

do sujeito feminino. Para muitas, começou a parecer incômodo viver num mundo 

em que estivessem diluídas dentro da ideia de um sujeito universal (BRUSCHINI; 

UNBAHAUM, 2002 apud SILVA, 2008, p. 225).  

Foram as próprias mulheres que buscaram forças de representação dentro de sua própria 

história e possibilitaram uma nova mentalidade sobre a ação feminina que se fortaleceu nos 

anos 1960, incorporando novos temas, novos atores sociais e diferentes perspectivas de 

abordagem metodológica. Somado a isso, a eclosão do movimento feminista na mesma 

década contribuiu para que a mulher fosse elevada à condição de sujeito social. Diante desse 
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cenário, já na década de 1970 os estudos vão se intensificar com as discussões sobre as 

relações de gênero, e, dessa forma, as mulheres foram ganhando cada vez mais espaço na 

historiografia.  

Nesse processo, os silêncios a respeito da mulher na história passaram a ser preenchidos 

por historiadores e historiadoras das mais diversas tendências (SILVA, 2008). Por muitos 

séculos as mulheres estiveram invisíveis, já que “[...] em muitas sociedades, a invisibilidade e 

o silêncio das mulheres fazem parte da ordem das coisas” (PERROT, 2007, p. 17).  As 

mulheres buscam até os dias atuais relações igualitárias na sociedade, sendo a reescrita de sua 

própria história um dos caminhos para romper com o silêncio a nós imposto e para 

compreender o papel da comunicação nas construções simbólicas entre os gêneros. A 

recuperação de narrativas faz parte de uma tomada de consciência dos sujeitos que foram (e 

são) excluídos e oprimidos historicamente. 

A partir do momento em que os impressos começaram a ser vistos como uma fonte 

histórica, jornais, revistas e periódicos especializados vêm sendo usados para analisar um 

determinado período, para entender a sociedade, a economia e os pensamentos que eram 

comuns ao tempo estudado. O uso da imprensa para reconstituir uma História da Educação 

das Mulheres vem se estabelecendo como um campo que pode ser mais explorado pelos 

pesquisadores da área, posto que as cenas do cotidiano, as mudanças e as permanências 

sociais são evidenciadas e imortalizadas nas páginas dos jornais e revistas. Sob outra 

perspectiva, a imprensa também é cenário de manifestações coletivas, por meio da qual são 

veiculados debates, discussões e polêmicas da época que se propõe pesquisar, bem como as 

páginas impressas são um lugar em que podemos vislumbrar “[...] a complexidade dos 

conflitos e das experiências sociais” (VIEIRA, 2007, p. 13).  

Utilizando da visão de Venâncio Filho (1945, p. 372), na reconstituição do passado a 

educação perpassa a história de um povo, quando a tomamos como parte da “transmissão do 

patrimônio cultural da espécie”. A obra de Dermeval Saviani (2011, p. 13), dentro da 

perspectiva do materialismo histórico dialético, agrega à nossa perspectiva, definindo o 

trabalho educativo como “[...] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

Dessa forma, a função da educação diz respeito à identificação “[...] enquanto elementos que 

os indivíduos da espécie humana necessitam assimilar para que se tornem humanos” (ibid., p. 

7).  

Para propagar as culturas do escrito presentes na sociedade, os meios encontrados são 

múltiplos. Segundo Ana Maria de Oliveira Galvão (2010, p. 219), “os seres humanos 
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produzem cotidianamente bens materiais e simbólicos em várias dimensões da sua vida, 

consequentemente também em relação ao escrito”, sendo uma das fontes e expressões 

materiais da educação a própria imprensa periódica. Mônica Jinzenji (2008), em sua tese de 

doutorado, afirma haver entre os impressos e a educação escolar uma afinidade e uma 

interlocução 

[...] maiores que uma simples coincidência de objetivos. Imprensa e escola 

tampouco disputam espaços; constituem alianças. Em outras palavras, os jornais 

operam apropriando-se de outros textos, transformando-os e tornando-os parte de si, 

e fazem o mesmo com a escola, irradiando discussões em torno dessa nascente 

instituição, seus rituais e conjugando-os ao seu discurso reformador, civilizador, 

modernizador (JINZENJI, 2008, p. 190). 

Os impressos educam na medida que auxiliam os indivíduos a se tornarem membros da 

sociedade, tornando-se a ponte entre aqueles que se definem como mais aptos a propagar a 

cultura que norteará essa sociedade e aqueles que devem ser educados para tornarem-se 

cultos. Trabalhamos, também, com a visão de pesquisa em história da educação sustentada 

por Viñao Frago sob 

[...] um novo modo de ver e fazer a história da alfabetização, novas questões e 

enfoques(...), a partir de uma perspectiva pluridisciplinar, [que] se insere e se 

dissolve na história das mudanças na tecnologia da comunicação, ou seja, na análise 

sócio-histórica das transformações da mente humana (...). O centro da atenção se 

deslocou do analfabetismo ao processo de alfabetização, seus agentes e modos de 

atuação, resistências e apoios. A inversão do objeto de análise supôs o recurso a 

novas fontes (...) e a ampliação do campo de investigação para os fatores ideológico-

culturais, as relações oralidade-escrita, os aspectos tecnológicos, a história da 

comunicação oral e escrita (...). O historiador da alfabetização via assim como sua 

tarefa confluía, sob múltiplos aspectos, com a do historiador da literatura, assim 

como com a de linguistas e antropólogos, mas sobretudo, com a do historiador da 

cultura (FRAGO, 1993, p.70). 

Thais Nívia de Lima e Fonseca (2008, p. 63), em uma abordagem que aproxima a História 

Cultural da História da Educação, defende que esta última está “[...] impregnada da 

pluralidade de aspectos presentes nas relações estabelecidas cotidianamente entre grupos e 

indivíduos”. Tais relações podem ser encontradas tanto na instituição escolar como também 

fora dela. A autora insiste em uma investigação acerca da História da Educação que faça um 

cruzamento de diversas fontes, em especial com as fontes e metodologias utilizadas na 

História Cultural, evidenciando os movimentos de aprimoramento historiográfico que vêm se 

mostrando desde os Annales. Em conformidade com Valdevania Vidal (2008, p.1), no âmbito 

da História da Educação, “[...] assim como em outros escritos, a imprensa tem contribuído, 

nestes últimos anos, para historiar as pistas deixadas pelos indivíduos sobre o pensamento 

educacional ao longo do século XX no Brasil”.  
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Denice B. Catani e Luciano M. de Faria Filho (2002, p.126) estudiosos da educação, 

afirmam que “[...] a interlocução com as proposições de Roger Chartier, no campo da história 

cultural, teria marcado fortemente a renovação dos nossos estudos histórico-educacionais”. 

São as práticas articuladas que constroem historicamente as figuras que permeiam as 

categorias intelectuais de produção/compreensão, que organizam a apreensão do mundo social 

como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real. Segundo Chartier (ibid., 

p. 16), utilizar-se de objetos da história cultural é “[...] identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Esses objetos 

históricos podem ser entendidos enquanto obras materiais que configuram e justificam um 

princípio de classificação e de demarcação intelectual do mundo. E, enquanto práticas comuns 

do cotidiano em que circulam, exprimem a maneira pela qual uma comunidade produz 

sentido, vive e pensa sua relação com o mundo (CHARTIER, 1999; 2002).  

Conforme Chartier e Bourdieu (2001), são as noções de representação que permitem 

aos sujeitos formas de perceber o mundo e apresentá-los a outros, orientando as práticas 

sociais na transmissão dessas representações. Ao serem publicadas pelos impressos e 

difundidas em diferentes meios, constituem-se como um mecanismo que se desenvolve no 

inconsciente coletivo, originado de outras representações sociais e estão em constante 

reformulação, podendo estas serem impostas ou rediscutidas. Os critérios utilizados para 

avaliar certas situações da vida social, grupos ou indivíduos constituem-se por um conjunto de 

representações com valor de verdade, que validarão ou cercearão certos comportamentos, 

subordinadas a funções práticas e voltadas à produção de efeitos sociais. 

Identificar essas representações é entendê-las como parte do universo social em que os 

sujeitos estão inseridos, é entender que essas representações têm como finalidade “produzir na 

prática, comportamentos ou condutas tidas por legítimas e úteis”, por meio da veiculação de 

códigos de conduta e de comportamento, e são importantes na compreensão das “práticas 

partilhadas que atravessam os horizontes sociais” (CHARTIER, 2002, p. 134-135). Nessa 

perspectiva, as percepções do social publicados pela imprensa não são de forma alguma 

discursos neutros: ao serem escritos nas páginas dos impressos, produzem estratégias e 

práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outras, 

menosprezadas pelos grupos dominantes, pretendendo legitimar um projeto reformador ou a 

justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.  

As representações do mundo social estão sempre colocadas num campo de concorrências 

e de competições, se enunciando em termos de poder e dominação. Corroborando com essa 

ideia, Maria Helena Câmara Bastos descreve a imprensa como  
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[...] um dos dispositivos privilegiados para forjar o sujeito/cidadão, portadora e 

produtora de significações. A partir da necessidade de informar sobre fatos, 

opiniões, acontecimentos, a imprensa procura engendrar uma mentalidade - uma 

certa maneira de ver - no seu destinatário, constituindo um público-leitor (BASTOS, 

1998, p.23) 

Os grupos dominantes utilizam-se da comunicação escrita como suporte de legitimação e 

manutenção de seu poder, sempre procurando ressaltar sua própria visão de mundo. A 

categoria abstrata “imprensa” se desmistifica quando faz vir a público a figura de seus 

produtores como sujeitos dotados de consciência (CAPELATO, 1994). Ainda que as notícias 

sejam definidas pelos produtores dos periódicos, assentimos que nos impressos podemos 

encontrar tanto notícias que são do interesse dos grupos dominantes que a forjam, como 

também notícias e publicações que fazem parte do cotidiano da população em geral, 

acompanhando suas mudanças e permanências. 

Os pesquisadores da educação, ao introduzirem um discurso mais aprofundado sobre o 

processo educativo, contemplaram a possibilidade de existência de métodos plurais, ou seja, 

não só a educação formal por meio da escola, mas aquelas que ocorrem nas diversas 

instâncias não formais como a família, os impressos, os círculos sociais, o trabalho, a Igreja, 

entre outros. Por meio da imprensa ainda encontramos os debates públicos em torno da escola 

e dos métodos pedagógicos. Estimuladas pelas pesquisas de gênero, mesclamos este estudo 

com as representações do campo da história cultural, permitindo-nos desvendar, por meio das 

representações de mulheres veiculadas pela imprensa, os atores sociais, os jogos de força e 

manipulação que engendram nossa sociedade. As representações são definidas pelos grupos 

que as trazem a público e postas como dominantes de uma maneira de ver o mundo, de o 

classificar, de dividi-lo e delimitá-lo; nas lutas de representações tenta-se impor a outro ou a 

seus pares sua concepção de mundo social. Entendemos que tais representações, que são 

escolhidas entre tantas possíveis, são uma imposição de uma determinada forma de ver e 

reproduzir o mundo, auxiliando também na coesão do grupo social que as consome.  

Um dos principais pontos de discussão deste trabalho está no fato de que os lugares 

ocupados nas edições de revistas chamadas de femininas e que instruíam o público de 

mulheres eram, muitas vezes, ocupados por homens. Consideramos, assim como Chartier 

(ibid.), que as lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas, para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo se impõe, ou tenta impor, a sua concepção 

do mundo social, os seus próprios valores e o seu domínio. Questionar as mensagens 

veiculadas nos impressos femininos é revelar debates silenciosos que interessavam a esse 

público leitor, exprimindo-se como objetos históricos, fonte de pesquisas inesgotáveis, que 
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nos proporciona uma reflexão sócio histórica principalmente no viés dos estudos culturais, 

nos permitindo um estudo do cotidiano das mulheres e as representações que foram 

construídas em torno do feminino em determinado espaço temporal.  

Por meio da análise dos impressos de um determinado contexto, podemos 

compreender e desvendar as intricadas relações entre a mulher e o grupo social na qual está 

inserida, mostrando-a como ser social que se coloca no mundo, articulando representações 

criadas pela sociedade da qual é integrante com as representações que elas fabricaram de si 

mesmas. O suporte revista, apesar de ter como propósito inicial o divertimento, sugere regras 

e injunções, prestando-se ao objetivo de transmitir o conhecimento sob o olhar daqueles que 

as escrevem, porque veicula discursos que produzem, reproduzem e disseminam 

representações, neste caso femininas, consideradas adequadas à época (CHARTIER, 2002; 

MARTINS, 2001; LUCA, 2005).  

O nosso material de trabalho será explorado tendo em vista que as distinções que 

especificam os sujeitos homens e mulheres, a partir de uma diferença biológica dos sexos, 

exprimem também um conjunto de desigualdades que se manifestam cultural e socialmente 

entre indivíduos de corpos diferentes, caracterizando o que é considerado masculino ou 

feminino, operando lógicas e prescrições de comportamento que aqui serão revelados por 

meio das representações veiculadas pela imprensa.  Nesta dissertação adotamos um olhar para 

a complexidade dos processos históricos de mudança social, cultural e política, observando as 

continuidades e as permanências, os jogos de disputas e tensões presentes na imprensa que 

fabrica a história. Apresentaremos como historicamente se propôs, por meio da imprensa, uma 

educação formal e moral para meninas e mulheres, encaixando-as em um modo de ser 

considerado feminino. Viabilizamos também a análise das resistências, de mulheres que não 

queriam se encaixar nos moldes considerados tradicionalmente femininos. O confronto e 

justaposição de ideais que estão sendo postos a circular nos impressos dos anos 1930 e 1940, 

produzem imbricações e apropriações mútuas entre representações do novo e do velho, do 

moderno e do antigo, da inovação e da tradição. 

Temos em vista, assim como Roger Chartier (2002), que as formas de classificação e 

demarcação dos dados pelas representações dependem da autoridade do grupo ou do poder 

que as propõe. Dessa forma, ao analisarmos um impresso, devemos levar em conta não só o 

que está sendo escrito; outros fatores também necessitam ser observados, como sua época 

(abrangendo não só a data de fabricação, mas também por quem é lido, escrito ou editado) e a 

comunidade em que circula. Assim, nos próximos capítulos, também utilizaremos como 

metodologia de pesquisa as instruções presentes no artigo de Tânia Regina de Luca (2005, p. 
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142) intitulado “História dos, nos e por meio dos periódicos”, que busca responder sobre a 

materialidade da fonte quanto ao seu tamanho, data, quantidade de páginas, quantidade de 

artigos, local dos artigos no impresso, preço, tiragem, número de assinantes, informações 

sobre seus editores e redatores, a tipografia (local e nome), a linha da revista (se representa 

algum partido político ou se representa alguma associação do mundo político e social).  

Buscaremos então, dentro da proposta, responder o público a quem a revista é dirigida, 

se há inserção de cartas aos leitores, quais são os tipos de publicidade presentes nesse 

impresso, assim como seus discursos, linguagens, ilustrações e principalmente as 

representações que nossa fonte nos revela. Não obstante, será necessário compreender as 

representações construídas em torno do que era entendido como “ser mulher”, tomando como 

base o perfil de mulher delineado pela revista Vida Doméstica entre as décadas de 1930 e 

1945, pois, por meio dessas representações, poderemos desvelar as modalidades do fazer crer 

pela imprensa, que possui procedimentos e dispositivos, discursivos ou formais, que 

objetivam coagir sua leitora, sujeitá-la, convencê-la; ao mesmo tempo que a faz se entreter e 

se divertir. 

Ao conhecermos a dimensão material da revista, podemos melhor analisar a qualidade 

do papel, a estética das ilustrações, as capas artisticamente pensadas para se destacar entre as 

outras publicações do período, condicionando uma atividade sensorial para seus 

consumidores. As representações de mulheres e o potencial educacional que a revista 

projetava, determinam o público e a produção de sentido que seus editores pretendiam atingir, 

nos possibilitando historiar a “propagação de ideias, de hábitos de leitura, de gostos (...), 

analisar o processo educativo e pedagógico presente em seu corpus discursivo” (BASTOS, 

2013, p.83). Apontaremos a compreensão de instituições e sujeitos que conceberam a 

educação da mulher para atuar na sociedade, e que nos auxiliarão a projetar a circulação de 

ideias e a ocupação de espaços físicos e sociais pelas mulheres nos anos 1930 a 1945. 

Para além dos textos escritos pelas próprias mulheres, a maior parte das publicações 

que discutiam a respeito da educação feminina e suas representações, eram escritas por 

homens de poder; bem relacionados, presentes em diferentes círculos sociais, dispostos a 

ouvir sua leitora. Entendemos que analisar o que dizem os redatores e leitores de Vida 

Doméstica significa desvendar os objetos da leitura da primeira metade do século XX; e nos 

envereda em representações que podem nos revelar o tipo de convivência dos leitores com o 

mundo impresso, convivência essa que reconstitui a cultura de uma determinada época e 

ajuda a entender qual o tipo de informação essa sociedade tem ganas de consumir, e mais, 

como foi feita a difusão das ideias no passado.  
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Apresentamos aos leitores a revista Vida Doméstica 
 

Somos o registro honesto, o espelho fiel, da sociedade 

patrícia; ‘Vida Doméstica’ é feita para a familia e pela 

propria familia, que lhes envia suggestões e lhe fornece 

os themas. Esta, a principal razão do seu sucesso, que 

mais cabe áquelles para os quaes é feita, do que aos 

elementos que lhe coordenam as paginas e lhe afeiçoam 

os assumptos dentro da plasticidade graphica. Outro 

valor não se attribue este nucleo esforçado de obreiros 

que procuramos ser, senão o da obediencia absoluta aos 

gostos e á vontade da Familia Brasileira: nem aquem, 

nem alem dos seus desejos, mas perfeitamente em dia 

com as aspirações de uma revista que lhe proporcione 

momentos de recreio espiritual (Vida Doméstica, 1933, 

p. 27). 

 
A frase “Somos o registro honesto, o espelho fiel, da sociedade patrícia”, proferida 

pelos próprios editores de Vida Doméstica, é expressão das análises que estão por vir, 

observando que o mote de artigos reunidos aqui são visões de mundo remetidas a essa 

publicação pelos seus próprios consumidores – e deferido pelo crivo de seus editores – nos 

possibilitando conhecer um pouco mais sobre a sociedade dos anos 1930 a 1945, trazendo em 

si temas e representações que permeavam a vida coletiva brasileira.  

Foi-nos preciso limitar a coleta pelo grande volume de páginas e informações, não 

havendo tempo hábil para registro e análise de todo o conteúdo de Vida Doméstica.  

Reservamo-nos documentar apenas artigos relacionados à educação de mulheres e de 

representações do feminino que o conteúdo explicitamente instruía padrões de 

comportamento e apoiavam uma educação formal dessas personagens dos anos varguistas. A 

partir do confronto de informações da revista com as obras bibliográficas de apoio e de crítica 

à fonte construiremos nosso trabalho. Conseguimos reunir 2.811 artigos identificados na 

revista, no período de janeiro de 1930 a dezembro de 1945, que tratassem de representações 

femininas, educação e algumas informações adicionais que delineiam a edição e circulação da 

própria publicação. Separamos os artigos em três categorias: “educação/instrução”, 

"mulheres'' e “outros”. Os artigos que tratam sobre escola, educação do corpo, educação 

moral, higiene, ensinamentos em geral, estão incluídos na primeira categoria. Os artigos 

voltados especificamente às representações femininas e educação de mulheres formam um 

outro grupo e em alguns momentos se mesclam com os artigos de educação/instrução. O 

conjunto de artigos “outros” inclui os dados coletados sobre a revista e seus editores, 
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concursos promovidos pela revista, política, textos religiosos e literários11 e fatos sociais. A 

categoria “outros” é reservada a artigos coletados que irão nos ajudar a compreender melhor a 

produção e os círculos sociais nos quais a revista Vida Doméstica estava inserida.   

Inicialmente a metodologia utilizada visava coletar todos os artigos presentes no impresso, 

porém, dado ao tempo gasto nessa função, foi necessário ajustar a planilha de dados para que 

o trabalho fosse exequível no período proposto pelo projeto de dissertação. A seguir, a tabela 

com o total de dados coletados em cada ano: 

 

Tabela 1: Dados coletados de Vida Doméstica (1930 a 1945)  

ANO EDIÇÕES DISPONÍVEIS EDUCAÇÃO/INSTRUÇÃO MULHERES OUTROS 

1930 12 271 118 237 

1931 12 155 95 52 

1932 12 125 86 2 

1933 12 110 93 3 

1934 12 108 118 1 

1935 11 86 99 3 

1936 9 98 107 3 

1937 10 100 97 6 

1938 12 212 115 19 

1939 12 137 102 10 

1940 6 72 64 8 

1941 12 135 136 7 

1942 12 102 111 4 

1943 6 33 44 1 

1944 12 111 91 19 

1945 12 94 65 13 

TOTAL 174 1949 1541 388 

 

 Não foi possível encontrar na Hemeroteca as publicações referentes aos meses de 

dezembro de 1935; outubro, novembro e dezembro de 1936; abril e junho de 1937; julho, 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1940; janeiro, fevereiro, março abril, 

maio e junho de 1943. Se observarmos o número das publicações, as edições que faltam 

foram publicadas pela revista, mas não se encontram digitalizadas pela Biblioteca Nacional. 

Encontramos também alguns exemplares da revista no site do IHGB - Instituto Histórico e 

 
11 Frisamos ter consciência do cunho formativo dos textos literários e religiosos, mas devido ao curto tempo de 

análise dentro do mestrado, não nos foi possível adentrar ao conteúdo de todas as crônicas e poemas publicados 

pela revista, apenas aqueles que explicitamente tratavam de educação e da mulher.  
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Geográfico Brasileiro - que fazem parte da coleção de Paulo de Frontin12, e nos indica que 

este político e engenheiro, de relevância nacional, era leitor de Vida Doméstica.  

Para uma melhor compreensão da metodologia aplicada, segue o modelo de tabela que 

utilizamos para fazer o registro dos dados coletados, exibindo as três categorias, 

“educação/instrução”, “mulheres” e “outros” : 

 

Tabela 2: Categoria Educação/Instrução 

Revista Vida Doméstica – Ano 1939 – Nº 251 – Período: Fevereiro 

Páginas: 42 

Título do artigo:  

– O mestre escola 

Autor: 

– Wladimir Pinto 

Quem é o autor (a): Escritor, advogado e jornalista. Membro da Academia Sul-Mineira de Letras e também da 

Academia Varginhense de Letras. Em 1947, tornou-se Prefeito de Varginha em Minas Gerais. 

Fonte: Revista Vida Doméstica 

Seção: Sem indicação 

Tradução – Adaptação: Sem indicação 

Tema – Educação 

Palavras chaves – Educação  

Comentários –  

“Maior impulso se daria ao progresso do país, abrindo-se mais escolas, cercando-as de elementos devotados á 

causa, aumentando os seus vencimentos, baixando os impostos sobre livros, diminuindo a taxa de ensino, 

favorecendo a disseminação da educação popular por meio do cinema, palestras educativas, bibliotecas 

ambulantes, creando mais patronatos agrícolas, liceus de artes e oficios, educandarios modêlos, para colocar-se 

neles os menores abandonados, fundando-se cursos praticos de ensino e economia domestica para as futuras 

mães de familia, instituindo maiores premios aos alunos aplicados e inteligentes. A educação é assunto 

empolgante e sempre novo. A alfabetização em massa, do povo, concorre para torná-lo mais apto a ganhar a 

vida, explorar a terra, defender a Patria e ser previdente. Nação de pouca instrução não póde ser rica, 

independente e forte, impôr a sua vontade, vivendo sob a tutela das potencias mais fortes (...). Ser professor é 

devotar-se a sacrifícios por um ideal sagrado, exercitando a caridade, na sua real expressão.” 

 

Tabela 3: Categoria Mulheres/Educação /Instrução 

Revista Vida Doméstica – Ano 1938 – Nº 245 – Período: Agosto 

Páginas: 155 

Título do artigo:  

– A mulher moderna 

Autor: 

– Wladimir Pinto 

Quem é o autor (a): Escritor, advogado e jornalista. Membro da Academia Sul-Mineira de Letras e também da 

Academia Varginhense de Letras. Em 1947, tornou-se Prefeito de Varginha em Minas Gerais. 

 
12 André Gustavo Paulo de Frontin foi um político e engenheiro brasileiro nascido no estado do Rio de Janeiro. É 

conhecido como patrono da engenharia nacional. Foi senador, prefeito do então Distrito Federal e deputado 

federal. Como politico, foi opositor ao governo de Getúlio Vargas. Em 1930 foi exonerado dos quadros de 

professores catedráticos da Politécnica e impedido de reger turmas. Foi também destituído de seu mandato 

parlamentar com o fechamento do Congresso. Sua vida pessoal e os círculos que frequentava estavam 

relacionados à elite brasileira já que foi casado com Maria de Toledo Dodsworth, filha dos barões de Javari. 

Mais informações sobre Paulo de Frontin ver o site do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/FRONTIN,%20%20Paulo%20de.pdf. Acesso em: 06 set. 2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/FRONTIN,%20%20Paulo%20de.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/FRONTIN,%20%20Paulo%20de.pdf
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Fonte: Revista Vida Doméstica 

Seção: Sem indicação 

Tradução – Adaptação: Sem indicação 

Tema – Mulheres 

Palavras chaves – Mulheres, educação  

Comentários –  

“A jovem deve ter instrução completa, tanto moral como física e social, tornando-se apta a enfrentar os 

contratempos terrenos, aparelhada nos cuidados do lar, na educação dos filhos e na arte de saber ser agradavel a 

todos sem perder a natural distinção e recato (...)”. 

 

Neste caso acima, o autor além de tratar de instrução, explicitamente defende uma 

educação completa de jovens mulheres; por esse motivo, o artigo foi contabilizado nas duas 

categorias "educação/instrução'' e “mulheres”, já que o conteúdo atende a ambas. Teremos a 

oportunidade de expor, no decorrer dessa pesquisa, que a opinião majoritária dos 

colaboradores da revista é por uma educação nos mesmos moldes do artigo apresentado 

acima, servindo este exemplo como introdutório da educação que se conformava para as 

mulheres nas páginas de Vida Doméstica. 

 

Tabela 4: Categoria Mulheres 

Revista Vida Doméstica – Ano 1941 – Nº 282 – Período: Setembro 

Páginas: 147-148 

Título do artigo:  

– Não falemos das mulheres…  

Autor: 

– Sem indicação 

Quem é o autor (a): Sem indicação 

Fonte: Revista Vida Doméstica 

Seção: Sem indicação 

Tradução – Adaptação: Sem indicação 

Tema – Mulheres 

Palavras chaves – Mulheres 

Comentários –  

“De fato Melle. L. é encanto e formosura! Mas pertence a uma classe de mulheres que se podem defender e 

formar ao lado das feias. Ela pertence à classe das mulheres que se masculinisam. V. reparando bem, verá que há 

qualquer cousa de masculo em seu ‘tailleur” elegante, nas suas luvas de camurça e em seu ‘lorgnon’ 

impertinente; pertence à classe das mulheres que invadiram atribuições masculinas, fazendo aos homens 

concorrência desleal. Mesmo aí o culpado foi o homem que se deixou vencer pela sua inteligência e cultura, 

concedendo-lhe vantagens que clamam contra todos os princípios básicos sociais! São mulheres que se 

entrechocam diariamente com os homens nas repartições públicas, no comércio, nas indústrias, nas profissões 

liberais; são as mulheres de após-guerra que lutam ao lado do homem pelo pão, pela vida; podem ser sublimes 

mas são masculinas e não teem para nós os atrativos das mulheres genuinamente femininas!...”. 

 

Neste caso, o conteúdo do artigo trata especificamente das mulheres que encontram-se 

inseridas nessa sociedade dos anos 1930 a 1945, que estão passando por transformações 

sociais e assistindo a transposição da mulher para fora do lar. Aqui, encontramos um exemplo 

do tipo ideal de mulher esperado pelos editores da revista: a mulher que se emancipou 



35 
 

intelectual e financeiramente, mas que não pode perder os atributos considerados femininos. 

Veremos adiante que a modernidade feminina pregada pela revista define limites e impõe 

regras, sobretudo sobre o corpo da mulher. Por fim, para exemplificar a categoria “outros” 

trazemos abaixo uma trecho coletado na edição de outubro de 1938, uma resposta à uma carta 

escrita pelo leitor H. Hans Muler que é identificado como remetente de Berlim e uma resposta 

da edição a uma leitora que se identifica como Lola Lolita:  

 

Tabela 5: Categoria Outros 

Revista Vida Doméstica – Ano 1938 – Nº 247 – Período: Outubro 

Páginas: 31 

Título do artigo:  

– Caixa Postal 

Autor: 

– Sem indicação 

Quem é o autor (a): Sem indicação 

Fonte: Revista Vida Doméstica 

Seção: Caixa Postal 

Tradução – Adaptação: Sem indicação 

Tema – Imprensa 

Palavras chaves – Imprensa, cartas, leitores 

Comentários – 

 

 

Os dois trechos acima, que se encaixam na categoria “outros”, fomentam as 

informações sobre a circulação da revista. Notamos que em ambas respostas há uma procura 

pela revista que vai além de sua própria tiragem. Os leitores geralmente buscam por 

exemplares que já estão esgotados. No primeiro caso, a resposta ainda nos revela que Vida 

Doméstica também circula na Alemanha por meio dos estúdios UFA. Levamos em 

consideração que as cartas podem ser fictícias, uma estratégia editorial para dar recados e 

afirmar posições da revista, mas que nos ajudam a obter um contato mais direto entre os 

editores e seu público. 

 É necessário que tomemos conta de analisar os discursos proferidos relacionando-os 

com a posição de quem as trama, no caso a editor/empresa de Jesus Gonçalves Fidalgo e seus 

redatores. Buscamos extrair das publicações, elementos que evidenciem o tipo de mulher e 

educação que a revista projetava alcançar com seus textos, representações que produziram e 

reproduziram um tipo ideal de mulher e leitora pertinentes à época e que, possivelmente, 
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modificaram a realidade daquelas que consumiam Vida Doméstica. Iremos expor nesta 

dissertação apenas o que nos foi possível colher dentro da publicação em estudo, tendo 

consciência de que muitas mulheres podem não ter se deixado afetar pela leitura e pelas 

imposições de regras e costumes que a revista almejava operar, sendo essas leitoras o fator de 

resistência. Porém, Vida Doméstica contava com mais de 50.000 exemplares vendidos 

mensalmente, e a possibilidade daqueles que a liam terem se deixado influenciar pelos 

escritos é substancial. 

Seriam as palavras impressas tão transformadoras a ponto de conseguir modificar hábitos 

secularizados? O expressivo número de publicações periódicas destinados às mulheres sugere 

que havia um público feminino relevante entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX, que nos leva a avaliar que um grande número de meninas e mulheres se educaram 

e se instruíram de acordo com o que era veiculado nessas publicações. Uma leitura pode ser 

descontraída e ao mesmo tempo formar mentes e opiniões? Afirmamos que sim. Nossa fonte 

em especial, circula com o slogan “Diverte e instrue”. Ao adentrar os assuntos considerados 

de interesse de seus leitores, instaura modos de existência social no tempo histórico no qual se 

inscreve. Em meio à descontração, instrui as formas mais adequadas de leitura e 

conhecimento, fenômeno educativo incutido nas práticas culturais. Veremos a seguir a 

história dos impressos, e adiante especificamente a história do gênero revista, que se tornaram 

tão importantes como difusores de uma educação moral e de costumes para as mulheres, por 

governantes e homens de poder de diferentes épocas e que se tornou um dos meios principais 

de controle social e feminino na Era Vargas. 
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CAPÍTULO 2: O PAPEL DOS IMPRESSOS NA TRANSMISSÃO DO 

CONHECIMENTO E NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

A imprensa e o governo: um vínculo de origem 

 Trabalhamos aqui o papel da educação dos sujeitos como ser social, da formação 

humana, que podem ser concebidos para além dos espaços formais, não sendo um privilégio 

exclusivo da escola, já que todos os espaços sociais são atravessados pelas práticas culturais 

que circulam na sociedade. Portanto, a educação ocorre sob as mais diversas formas e em 

locais igualmente diversos. Utilizaremos como fonte para educação os suportes impressos, 

que desde sua gênese estão ligados a diversas dimensões do cotidiano, sejam elas a devoção, 

entretenimento, informação e o conhecimento.  

Tânia de Luca (2005) alicerça os intuitos da imprensa brasileira vinculada à imprensa 

iluminista europeia, que pretendia, por meio dos periódicos, propagar ideias para aprimorar a 

sociedade e educar o público leitor, que se tornaria ilustrado pelos textos. Maria Lúcia 

Pallares-Burke (1998, p. 147) ressalta que aos impressos era vinculada a imagem de difusores 

da luz, sendo comum títulos como: “[...] monitores, lanternas, despertadores, mentores, faróis 

e auroras”, que davam lugar a um discurso político e cultural pautado em uma 

homogeneização e ilustração das elites. O papel da imprensa periódica como uma empresa 

educativa parte de um processo educacional que surge na Europa e assume a função de agente 

cultural, mobilizadora de opinião. Segundo a autora (ibid., p. 145), “[...] os meios de 

comunicação modernos têm um currículo oculto que dissemina e organiza informações, cria 

valores, atitudes e ideias sobre uma multiplicidade de temas que influenciam seus leitores, 

ouvintes e expectadores”.  

Para entendermos melhor a importância do objeto escrito, voltemos à gênese histórica 

da imprensa no Brasil: por aqui, a impressão de livros e jornais foi banida até o século XIX, 

entretanto, por aqui já circulavam impressos publicados na Europa. Até aquele momento, 

enfrentávamos o atraso em relação à cultura escrita europeia e uma tardia formação de um 

público leitor e consumidor. A vinda de D. João VI tornou possível as publicações nacionais, 

no entanto, tudo estava sob o olhar atento da censura - e também dos intelectuais. Notem, o 

caráter de poder da imprensa está presente desde o início de sua conformação no Brasil.  

A Coroa Portuguesa, desde a instauração de seu domínio, não abriu mão de adotar 

medidas de controle e proibição eficientes. Com a criação da Imprensa Régia, em 1808, a 

Mesa do Desembargo do Paço reivindicou o direito de exercer a jurisdição sobre o exame de 
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livros nacionais e importados. Nada mais seria impresso sem a revisão da Mesa, que zelava 

“[...] para preservar os bons costumes, a religião e a estabilidade do governo” (NEVES, 1999, 

p. 379). Em contrapartida, o contrabando de livros ocorria por intermédio de sujeitos que 

vinham do exterior e até mesmo por funcionários das Alfândegas que viam desaparecer livros 

de caixotes marcados como conteúdo proibido, difundindo livros de Rousseau, Voltaire, 

Dupradt, entre outros que faziam apologia às ideias revolucionárias.  

Conforme estudos compilados por Roger Chartier (1991, p. 84) a escrita era o suporte 

no qual veiculava as decisões da justiça, fixava dependências econômicas dos mais pobres, 

aludia ao reconhecimento de dívidas e possuía até mesmo um caráter profético, “[...] o livro 

indicava autoridade, uma autoridade que decorria, até na esfera política, do saber que ele 

carregava”. Havia um temor em torno do poder dos escritos e sua relação com a realidade 

concreta. A escrita representava o meio pelo qual o autoridade instituída exercia seu domínio 

sobre letrados e iletrados, constituindo-se como elemento anunciador e transformador da 

ordem social, o que fazia com que o povo visse com desconfiança os escritos de ordem 

pública e a leitura era vista como perigosa por aqueles que detinham o poder, “[...] porque 

podia se transformar em uma fonte de espírito crítico, de heresia e de subversão” (NEVES, 

1999, p. 393).  

O mundo luso-brasileiro ensaiou uma relativa liberdade de imprensa com a chamada 

Revolução de 1820, que provocou uma certa ruptura com a sistemática censura, pregando o 

liberalismo e o constitucionalismo, estimulada pela circulação cada vez maior de folhetins, 

panfletos e jornais, difundindo ideias por cafés, academias e até mesmo sociedades secretas. 

De fato, a liberdade de imprensa não foi de todo efetiva, pois ficava-se proibida a impressão 

de livros que atentassem contra a religião, a moral, a Constituição e a tranquilidade pública. A 

emancipação dos impressos se dá, de fato, em 1821 por D. Pedro, mas conservavam-se as 

penas para os abusos da liberdade (NEVES, 1999).  

No Império podemos tomar como ilustração de um projeto voltado à educação por 

meio da leitura os chamados Gabinetes de Leitura, de caráter contestador e subversivo, 

presididos por bacharéis que representavam um grupo seleto da cultura letrada do país, que 

julgavam a educação como caminho imprescindível para o futuro progresso do Brasil. 

Criaram uma rede de estabelecimentos voltados à leitura e formaram teia de informações que 

se disseminou pelo país introduzindo nas bibliotecas livros que veiculavam os ideais 

iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. A união desses intelectuais contribuiu para 

a alfabetização e incentivaram a leitura nos segmentos menos favorecidos da sociedade, 

divulgando novas práticas culturais. Ana Luiza Martins atesta que, por meio do  
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[...] circuito gerado pelos Gabinetes de Leitura, infere-se que, com intensidade 

renovada, [em que] o livro e a leitura reafirmaram-se como instrumentos 

estimulantes e viabilizadores do questionamento da sociedade vigente, 

potencializando sua força, ícones temidos e indiretamente censurados pelo poder 

(MARTINS, 1999, p. 402). 

O controle sobre os impressos no Império e mais tarde na República, nos revela quão 

poderoso é este suporte e instrumento da palavra escrita. Em cada contexto, a função social da 

imprensa mostra as faces de sua versatilidade e a visão de mundo de seus editores, que em 

determinados momentos vão se posicionar de forma combativa ou favoravelmente à ordem 

vigente. O século XIX foi um século de imprensa artesanal, com poucas páginas e a maioria 

de curta duração, sendo as publicações mais combativas do que propriamente informativas, de 

textos polêmicos e idealistas,  

[...] a capital da República estava ficando cada vez mais cosmopolita. A população 

aumenta, a cidade se espalha, surgem os jornais de bairro. Já havia público para 

revistas mundanas, ricas e luxuosas que, favorecidas pelo desenvolvimento das artes 

gráficas, apresentavam belas ilustrações e até fotografias. Aliás, o novo século 

marca o início da utilização da fotografia na imprensa brasileira (BUITONI, 2009, p. 

51). 

As transformações sociais que decorreram da virada do século XIX para o XX, 

apontaram para a organização de círculos de intelectuais dispostos a interferir na política e na 

sociedade por meio da difusão de ideias pelos impressos partindo de suas próprias aspirações 

políticas e ideológicas (COHEN, 2012), conformando este meio público de informação como 

um espaço educativo da população. Outra ocasião que trazemos aqui, em que a leitura se 

revela potencializadora das forças de mudança social, pode ser encontrada na reforma 

azevediana13, no fim da década de 1920, por meio da qual se expressa a preocupação com as 

bibliotecas escolares, obrigando as escolas a manter duas bibliotecas: uma para alunos e outra 

para professores,  

[...] os alunos deveriam ser incentivados a ela recorrerem na produção de trabalhos 

de classe e em complementação às atividades de aula. À professora caberia estimular 

em seus alunos o gosto pela leitura e o hábito de ler, fazendo das lições de leitura um 

momento agradável e fomentando a frequência intensiva às bibliotecas (VIDAL, 

1999, p. 349). 

Neste momento, mensurava ser vantajoso o contato dos alunos com diversos livros e 

impressos, a fim de se familiarizarem com diferentes modos de expressão (VIDAL, 1999). A 

relação com os escritos foi se tornando comum nos ambientes privados, transformando as 

 
13 Para mais informações sobre a reforma que buscava incentivar e difundir a leitura no Distrito Federal ver: 

VIDAL, Diana Gonçalves; SILVA, J. C. S.  O ensino da leitura na reforma Fernando de Azevedo e a cidade do 

Rio de Janeiro de finais da década de 1920: tempos do modernos. In: PORTO JR, Gilson. (Org.). Raízes da 

modernidade: o pensamento de Fernando de Azevedo. Brasília: Ativa, 2004, p. 87-103. 
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práticas cotidianas das famílias. Saber ler foi “[...] a condição obrigatória para o surgimento 

de novas práticas constitutivas da intimidade individual” (CHARTIER, 1991, p. 119). Isso 

possibilitou uma relação pessoal com o texto que dispensava mediações, assegurando ao leitor 

o controle sobre a leitura, o que edificou uma nova relação com o divino, com o poder 

instituído e o seu próprio meio social. A mudança nos modos de leitura durante os séculos 

passou da intimidade, de um momento de solidão entre leitor e obra, para ganhar espaço em 

lugares coletivos, sociedades, em bibliotecas e clubes de leitura; transformação essa explicada 

pelo crescimento da produção escrita material, da multiplicação de publicações periódicas de 

todos os tipos. Práticas antigas cederam espaço a novas. O leitor passou a ter outros hábitos de 

leitura. Passou a ler rapidamente, submetendo o conteúdo a um julgamento crítico imediato. 
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A imprensa feminina: a mulher ganha o espaço público por meio das 

páginas impressas 

A relação dos leitores com o escrito, acompanhando as mudanças dos tempos, mudou: 

de uma perspectiva de submissão e obediência passou a uma prática mais rápida e 

desprendida. Talvez se encontre aí a explicação para a popularidade das revistas, que se 

evidenciam também na grande tiragem de alguns títulos, o que pressupõe uma grande 

quantidade de leitores, entre eles a mulher. As revistas ilustradas atingiram, desde o século 

XIX, em particular o público feminino de diferentes regiões do Brasil, percorrendo as capitais 

e cidades do interior e ratificando uma cultura letrada revestida de função social: “[...] o 

hábito da leitura passava a ser fundamental para a mulher elegante” (MARTINS, 2001, p. 80).  

Dessa forma, além da circulação de romances, para a leitura feminina, comum desde o 

início do século XIX, surgiram uma variedade de impressos destinados exclusivamente às 

leitoras, de contos rápidos, muitos desenhos e curiosidades. Ana Luísa Martins aprofunda essa 

pesquisa, tratando do suporte revista, em termos formais a partir dos dicionários Le Robert14 e 

o Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa15, vejamos:   

 

O dicionário Le Robert informa que, derivada da palavra inglesa review, data de 

1705 o primeiro uso do termo revista, hoje mais divulgado no sentido de publicação, 

definindo-o como “publicação periódica mais ou menos especializada, geralmente 

mensal, que contém ensaios, contos, artigos científicos etc. apresentado como 

sinônimos seus correlatos magazines, hebdomadários, anais e boletins. (...) Nos 

dicionários de língua portuguesa, a gênese da palavra revista é situada no final do 

século XIX, quando, desgarrada do significado usual de ‘pensar a tropa em revista’, 

assume o status de publicação, mencionada sob a seguinte definição: “título de 

certas publicações periódicas, em que são divulgados artigos originais de crítica ou 

análise de determinados assuntos (MARTINS, idem, p. 45). 

Esse suporte textual inicialmente se distinguia em poucos aspectos dos jornais e na 

prática, o conteúdo de fato é o que determinava o que era revista e o que era jornal. O formato 

revista caracterizava-se por apresentar uma maior variedade de conteúdo, veiculados em 

gêneros como poemas, contos, fragmentos de romances que poderiam se estender por várias 

edições, relatos de viagem, crônicas sociais, conselhos acerca de condutas e bons costumes, 

receitas culinárias e uma variada gama de textos de entretenimento. As revistas reservavam-se 

 
14 Paul Robert, Le Robert, dictionnaire, op. cit., t.VIII, p.390. 
15 Laudelino Freire, Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, A Noite Editora, 

1943. 
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à especificidade de temas, se aprofundando em determinados assuntos de acordo com seu 

público, e ofertando momentos de lazer para os diferentes segmentos sociais, atendendo a 

interesses diversos como os religiosos, esportivos, agrícolas, femininos, infantis, literários ou 

acadêmicos. 

O surgimento de uma imprensa feminina refletia as transformações sociais pelas quais 

estávamos passando. “A existência da corte passou a influir na vida da mulher no Rio de 

Janeiro, exigindo-lhe mais participação” (BUITONI, 2009, p. 31), dentro desse contexto de 

transformação da cidade e da sociedade, a moda teve caráter de grande importância para as 

mulheres, que passaram a copiar as tendências europeias publicadas nos periódicos que 

reproduziam gravuras de moda. Havia demanda e um mercado consumidor feminino. Dulcília 

Buitoni (ibid.), pesquisadora das representações femininas na imprensa brasileira, atrela a 

imprensa feminina ao contexto histórico, funcionando esses periódicos como termômetro dos 

costumes de cada época. A característica principal desse segmento voltado ao público 

feminino é a incorporação de novidades que imediatamente são desenvolvidas e 

disseminadas. A movimentação social mais significativa também vai sendo registrada nas 

páginas impressas. Sendo assim, podemos encontrar nesses suportes diferentes discursos, que 

nos revelam a percepção que cada grupo de sujeitos sociais teria do mundo em um dado 

momento histórico e é provável que 

[...] o surgimento de jornais ou revistas femininas estava relacionado com a 

ampliação dos papéis femininos tradicionais, circunscritos até então ao lar ou ao 

convento. E também com a evolução do capitalismo, que implicava novas 

necessidades a serem satisfeitas. De qualquer modo, entre a literatura e as chamadas 

artes domésticas, o jornalismo feminino já nasceu complementar, revestido de um 

caráter secundário, tendo como função o entretenimento e, no máximo, um 

utilitarismo prático ou didático (BUITONI, 2009, p. 29, grifo nosso). 

Podemos encontrar obras desde o século XIX, destinadas ao feminino, que se 

recomendam protocolos de leitura e, ao mesmo tempo, davam lições de civilidade às mulheres 

que, possivelmente, as propagavam em outros espaços de sociabilidade, como na convivência 

em família, nos círculos de amizade e até mesmo se adentraram à escola. O modo de vida 

feminino, de hábitos mais reclusos e mais voltados para a vida privada e doméstica facilitou o 

desenvolvimento da mulher como leitora, embora tivesse que superar as baixas possibilidades 

de alfabetização e o controle social perpetrado pela Igreja e pela sociedade no geral. O gosto 

pela leitura foi responsável por assegurar a mulher no mundo das letras, sendo o hábito 

decisivo para a sua educação e para o processo de instrumentalização do sexo. A educação 

feminina foi fomentada nos auspícios da República sob pena de atrasar o progresso da nação. 

A alfabetização das mães foi considerada necessária porque essas eram as principais 
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responsáveis pela educação de seus filhos e deviam estar preparadas para ensiná-los bons 

costumes e amor ao desenvolvimento da pátria. A literatura foi um dos meios encontrados 

para a educação e consequente emancipação feminina (ACORDI, 2007). As revistas e jornais 

eram os meios mais baratos e acessíveis a elas nesse contexto. Considerando as palavras de 

Mayara Lobato: 

[...] se revistas são mesmo representantes de épocas, é natural que acompanhem as 

mudanças pelas quais passam as sociedades ao longo do tempo. E se as mulheres 

são criaturas em constante transformação na história, é natural que a imprensa 

destinada a elas também precise acertar o tom com certa frequência (LOBATO, 

2013, p.2) 

No Brasil, apesar de o acesso à educação formal para mulheres ser menor que a do 

público masculino, houve um considerável desenvolvimento da imprensa feminina, o que nos 

leva à hipótese de que as meninas e mulheres, ainda que em sua totalidade frequentassem a 

escola menos que os homens, eram alfabetizadas em outros espaços, como em suas próprias 

casas, na igreja ou mesmo por meio dos impressos. A imprensa brasileira dedicada às 

mulheres, desde sua origem no século XIX, se caracterizou como um instrumento pedagógico 

na formação de visões de mundo. Historicamente, as revistas femininas que circularam por 

mais tempo poucas vezes foram escritas por mulheres, consequência da baixa presença da 

mulher em outras situações da esfera pública. Podemos encontrar dois tipos de imprensa 

feminina: aquela que enaltece as virtudes domésticas e as qualidades consideradas femininas e 

a imprensa que reverencia os direitos das mulheres, prezando pela sua educação.  

Podemos citar como exemplos de expoentes da imprensa feminina o Jornal das 

Senhoras (1852-1855) que parece ter sido um dos primeiros a contar com mulheres em sua 

redação; O Sexo Feminino (1875-1877) que tinha como redatora e proprietária a insigne 

Francisca Senhorinha da Mota Diniz; A Estação (1879-1904) que tinha como colaboradora 

frequente a memorável Julia Lopes de Almeida16; O Sexo Feminino (1887-1889) primeiro 

jornal a defender os direitos da mulher, desejando que fossem igualado aos dos homens; e A 

Família (1889-1897) fundado por Josephina Alvares de Azevedo que defendia a emancipação 

da mulher, percorrendo as principais cidades do Brasil difundindo o feminismo. Muitos deles 

nasceram de clubes recreativos e/ou literários, associações femininas que buscavam 

pertencimento e representatividade (BUITONI, 2009). Esses impressos cultivaram a “Rainha 

do Lar”, mas incrementaram as páginas com as reivindicações do gênero, reprovando e 

 
16 Julia Lopes de Almeida foi uma das grandes escritoras da virada do século XIX para o XX, publicando livros 

e colaborando com diversos periódicos dedicados e editados por mulheres. Foi uma distinta senhora defensora da 

educação feminina, do divórcio e da abolição da escravatura. https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-

literatura/personagens-periodicos-literatura/julia-lopes-de-almeida/ . Acesso em 03 jan. 2021 

https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/julia-lopes-de-almeida/
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https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/julia-lopes-de-almeida/
https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/julia-lopes-de-almeida/
https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/julia-lopes-de-almeida/
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condenando a dominação masculina, propagando o divórcio e, à medida que defendiam o 

sufrágio feminino, enalteciam o movimento feminista.  

O século XX traz a marca de uma grande mudança para os impressos: o uso massivo 

de imagens e fotografias, surgindo títulos com uma excelente produção gráfica. Ana Luiza 

Martins (2001), pesquisadora do suporte revista, nos apresenta um rico material que revela a 

grande aceitação da publicação de revistas, que prescindem das suas condições técnicas mais 

modernas nas gráficas e, concomitantemente, coincidiram com a ampliação do público leitor e 

o alto custo do livro, tornando-se um tipo favorável de periódico, mais acessível e que 

reuniam em uma única publicação uma infinidade de temas das mais diferentes ordens.  

A imprensa no decorrer dos anos estruturou-se nos moldes do capitalismo e contou 

com múltiplos processos de inovação tecnológica, que permitiram o uso de ilustração 

diversificada como charges, caricaturas e, mais tarde, fotos. Os avanços gráficos, a 

publicidade e a moda começam também a servir como atrativos dos impressos. O progresso 

do Brasil passou a ser divulgado por meio das fotografias enviadas às redações que 

confirmavam graficamente esses tempos em transformação, formando um elo entre as 

diferentes regiões deste país de tamanho continental. As associações com as agências 

internacionais de notícias também estreitaram as distâncias com informações de outros países. 

Os impressos buscavam cumprir a função como veículos de informação e cultura. 

Fundamentalmente nas três décadas que seguiram o início do século XX,  

[...] o público alfabetizado crescera, a emergente classe média se conformava ávida 

de ascensão, saber e consumo, enquanto a imprensa periodística, mais experiente e 

profissionalizada, dispunha de uma rede de apoio ampliada, com serviços de 

comunicação otimizados. E mais: conquistava-se novo espaço para o homem de 

letras colocar-se graficamente, voltado para um público efetivamente consumidor do 

impresso (MARTINS, 2003, p. 66).  

Uma crescente classe média aumentou o público consumidor e como efeito os 

produtos pluralizaram-se, oferecendo materiais personalizados para compra. As revistas 

ilustradas são um exemplo de publicação que atingiram dez ou mais anos de circulação e 

cumpriam um papel no campo da diversão, da distração e do prazer, seduzindo seus leitores 

com textos leves e muitas imagens. Com essa determinação empresarial publicavam o que era 

rentável, exprimiam o que o público leitor gostaria de consumir, atendendo às expectativas 

dos seus fiéis leitores e buscando suprimir as lacunas do mercado e,  

[...] na maioria das vezes, a serviço da reprodução do sistema. 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 (MARTINS, 2001, p. 21-22). 
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 A vida particular de políticos, militares e outras personalidades passaram a causar 

interesse do público leitor, a literatura passou a exigir cada vez mais textos e escritores, 

abrindo também grande espaço para a crítica. Os artigos passaram a ter cada vez mais opinião, 

ideias e valores passaram a ser defendidos com vigor nas páginas impressas. A defesa da 

erradicação do analfabetismo invadia os periódicos e casava com os interesses da empresa 

imprensa que buscava cada vez mais leitores, “[...] à alfabetização, aliás, pedra de toque para 

os republicanos, acrescente-se a formação do leitor, que encontrou naquele periodismo o 

suporte preferencial para o exercício da leitura e das letras” (ELEUTÉRIO, ibid., p.40). O 

texto escrito subordina-se a um leitor que lhe dê sentido. O saber ler do povo é benéfico para 

sociedade como um todo, incluindo os setores empresariais da comunicação impressa. Os 

textos, para continuarem circulando, necessitam de um interlocutor com quem dialoga um 

narrador. Esse diálogo é feito por meio de representações e precisa estar de acordo com as 

competências de leitura daqueles a quem destina prioritariamente a obra (CASTRO; 

CASTELLANOS, 2009). 

As inovações trazidas pela variação dos conteúdos dos jornais e revistas exigiram 

também uma especialização do trabalho jornalístico. As redações começaram a contar com 

uma divisão do trabalho, incorporados pelas figuras dos redatores, articulistas, críticos, 

repórteres, revisores, desenhistas, fotógrafos, técnicos administrativos, entre outras funções 

exigidas pelo mercado. Para a pesquisadora Maria de Lourdes Eleutério (2012, p. 44), “[...] 

escrever na imprensa tornou-se não apenas uma fonte de renda, mas também instrumento de 

legitimação, distinção e mesmo poder político”. As mulheres também foram ganhando cada 

vez mais espaços nas publicações e legitimando-se como escritoras. 

Nos anos 1900 a representação da mulher nos impressos é metafórica, envolvendo 

qualidades desejáveis de encanto, bela e agradável, um ser abstrato, uma metade ideal do 

gênero humano. Já na década de 1910 surge uma publicação com denominação de revista 

dedicada inteiramente à mulher, a Revista Feminina, fundada por Virgilina de Souza Salles, 

alcançou tiragem mensal de 30 mil exemplares, demonstrando uma carreira sólida e de 

público fiel. Defendia o voto feminino, a educação da mulher e explorava uma boa variedade 

de assuntos (ainda que esses não saíssem das artes domésticas). A luta política pelo direito de 

votar vai se consolidando e a imprensa noticiava e legitimava a movimentação feminina em 

passeatas e congressos organizados pelas mulheres nesse início de século.  

A partir dos anos 1920, a imprensa brasileira se mostra precisamente criativa, 

inspirada na Semana de Arte Moderna. As publicações tomam um caráter bastante cultural, 

extravasando em texto esse movimento artístico, ultrapassando a mera condição ilustrativa 
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para o componente de informação, firmando as reportagens e a especialização jornalística. A 

imprensa diária crescia, diversificando as publicações para atender o gosto do público, e a 

feminina tinha como principal finalidade a educação ou formação da mulher e era instrumento 

imprescindível para a sua racional emancipação.  

Nas primeiras décadas do século XX, a imprensa tem interesse em ouvir suas leitoras, 

agregando ao conteúdo dos periódicos assuntos direcionados ao seu público alvo. O 

periodismo se tornou um lócus de prefiguração de modelos femininos, muitas vezes insistindo 

na postura tradicional da mulher doméstica, esposa e mãe, mas também abrindo espaço para 

novas representações de uma mulher mais emancipada, educadora, esportista, trabalhadora, 

sufragista e (por que não?) feminista. As diferentes representações de mulheres têm por 

objetivo construir um modelo de como a mulher deveria ser em consonância com os novos 

tempos.  

A linguagem como sistema de comunicação não serve apenas para relatar ou descrever 

o cosmos social. “A linguagem diz as coisas. E a imprensa feminina, sendo linguagem, diz a 

mulher. Ela produz formas, configurações que não aparecem à primeira vista” (BUITONI, 

2009, p.11). Dulcília Buitoni (2009) classifica que as revistas do início do século XX 

majoritariamente apresentam temas voltados às mulheres como receituários e um conjunto de 

normas e aconselhamentos que giram em torno da família, do marido e dos filhos, ancorados 

no ambiente doméstico. Todavia, as representações femininas mais voltadas ao que 

consideramos tradicionais disputavam espaço com as representações de uma mulher mais 

ativa, partícipe do mundo da educação e do trabalho, convivendo pari passu com os homens 

na sociedade. 

Existem mudanças e permanências reveladas pelas fontes. No jogo da publicização, 

em que é necessário vender os impressos para a continuidade destes, as ideias postas a 

circular não podem estar descoladas das de suas leitoras. Não deixamos de salientar que essa 

mulher que se prefigurava atendia aos interesses do mercado consumidor, uma mulher que era 

identificada como uma cliente em potencial, capaz de reorganizar o lar e a vida social, um ser 

em expansão, condicionada aos valores internacionais mercadológicos; 

[...] Na tarefa de Rainha do Lar, cabiam-lhe muitas das decisões de gasto diários, 

desde os fortificantes para a prole, dentifrícios para a família, produtos alimentícios, 

sabonetes de qualidade no apuramento higiênico aos remédios para a “saúde da 

mulher”, produtos largamente anunciados pelas revistas (MARTINS, 2001, p. 379). 

Ao mesmo tempo em que notamos a proposição de modos de ser e agir, as revistas 

atendem aos interesses e anseios de como as mulheres, suas leitoras, gostariam de ser 

representadas. As revistas começam a introduzir, paulatinamente, representações da mulher 
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como cidadã, portadora de direitos e deveres que, aparentemente, ampliaram o espaço de 

atuação da mulher para além do lar e da família. As transformações do início de século 

fizeram emergir uma mulher moderna, muitas vezes reconhecida de modo contraditório pela 

imprensa, ora representada como símbolo de progresso, ora representada como uma ameaça à 

família. Nesse momento as publicações para as mulheres tinham um intuito educativo para a 

“elevação espiritual da mulher”, ou seja, buscava-se o aperfeiçoamento dessas, vinculados a 

preceitos cristãos, para o consequente aprimoramento de seus filhos. 

A imprensa feminina entre as décadas de 1930 e 1940 

Entendemos que na Era Vargas a imprensa passou a constituir um rico material para a 

análise já que foi uma das instituições beneficiadas com o desenvolvimento da produção 

interna e a consequente ascensão dos meios de comunicação de massa, que facilitariam a 

difusão de ideias (GOMES, 1999). Um boom editorial ocorreu nos anos em que Getúlio 

Vargas esteve no poder. Ilka Stern Cohen apresenta-nos em sua pesquisa um precioso 

levantamento feito pelo Departamento Nacional de Estatística, publicada em 1931, de título 

“Estatística: da Imprensa Periódica no Brasil”. Segundo a autora,  

[...] o relatório chama a atenção para o constante aumento do número de publicações 

entre 1912 e 1930, especialmente de revistas semanais e mensais; os estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro destacam-se pelo lançamento do maior número de títulos, de 

modo que, do total de 2.959 títulos registrados em 1930, o Rio de Janeiro (Distrito 

Federal) tem 524 e São Paulo, 702, dos quais 249 apenas na capital (COHEN, 2012, 

p. 49).  

O mercado editorial adquiriu o direito de tradução das obras estrangeiras, não sendo 

necessário portanto a importação das versões originais. Mesmo no ano de 1942, em meio à 

guerra, “a quantidade de títulos novos e reedições nacionais foi sempre maior do que a de 

traduções para cada 2,5 títulos de autores estrangeiros que eram lançados, 7,5 livros eram de 

autores nacionais” (MICELI, 2001, p. 77). Os escritos nacionais estavam a todo vapor. 

Monteiro Lobato foi o maior best-seller de 1937 (publicado pela Companhia Editora 

Nacional), Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Aluisio Azevedo e até mesmo Vida 

Doméstica aumentaram seu alcance.  

Na medida em que a imprensa relata as vivências e as relações sociais estabelecidas na 

sociedade, constituem-se como fontes que podem nos revelar as mudanças e permanências 

sociais, trazendo em seu corpus diretrizes sobre o modo de vida e aspirações dos atores que 

delineiam essa sociedade. Conforme os modelos da nova República de Vargas, as regras 
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sociais impuseram à mulher, por meio das revistas, uma representação de educadora dos 

filhos de um país que pretendia-se construir. Essas publicações periódicas cumpriam um papel 

específico de seu tempo histórico, como espaço de representações coletivas, configuradora de 

identidades e, sobretudo, como instrumento de construção e veiculação de um modelo 

nacional republicano. A grande imprensa representava uma mulher com a obrigação de 

formar e educar seus filhos para servirem a pátria como bons cidadãos, em um movimento de 

civilizar a população.  

O correto funcionamento da casa, o respeito e a obediência requeridos pela civilidade 

deveriam ser estabelecidos pelas mães e domésticas, assim, os novos cidadãos, frutos desse 

convívio pacífico, estenderiam os ensinamentos de obediência, respeito e serviço à Nação 

para fora do lar. As publicações inseriam-se num projeto nacionalista, ainda que pudessem ser 

de vieses distintos, para atender públicos específicos; debatia-se publicamente 

[...] pela construção qualificada da República, que estava longe de pensar, 

efetivamente, a Res Publica. Confirmava a produção dos escritos da imprensa a 

serviço de órgãos dependentes, encobrindo o registro espontâneo e a verdadeira 

opinião do jornalista, com o fim último de não perder o freguês (MARTINS, 2001, 

p. 25, grifos da autora). 

A integração de figuras aos artigos, definitivamente, aumentou o valor da publicidade 

nas décadas de 1930 adiante, porém, a maior mudança talvez tenha sido os periódicos 

integrarem ao seu conteúdo a transformação da mulher moderna, que dirigia carros, 

frequentava bailes, fumava cigarros e até mesmo fazia parte de forças militares mundo afora. 

Nesse momento, as revistas serão o lócus ideal de manifestação de representações até mesmo 

destoantes, que vão tentar agradar a mais de um tipo de leitora, como um quebra-cabeça, 

tentando encaixar as diferentes peças que constroem a realidade, se tornando um suporte de 

reprodução do mundo e da sociedade. 

Nos anos 1940 o jornalismo americano invade a imprensa brasileira e adapta-a aos 

meios de comunicação de massa. O cinema hollywoodiano era destaque na moda, na beleza e 

nas normas de etiqueta disseminadas pelas revistas. A guerra também aparece, informando o 

público feminino e até mesmo trazendo novas acepções dos papéis femininos, que agora 

faziam parte do corpo militar dos Estados Unidos e dos países europeus. O padrão de beleza 

estipulado se encontra apenas nas classes sociais mais elevadas, nas mulheres de pele branca, 

dentro da influência predominantemente norte-americana e europeia. Condutas sociais são 

sugeridas, convenciona-se um papel esperado para as mulheres, uma imagem feminina 

amorosa, gentil, de esposa e mãe. Espera-se que a mulher se adapte aos padrões femininos 

ideais, moderna mas não masculinizada. Para a mulher moderna vendia-se o consumo de 
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modas e viagens, serviam figurinos para executar os riscos em casa e ensinamentos de 

economia doméstica, mas também disseminava o discurso do recato. 

A imprensa feminina brasileira, como nos informa Buitoni (2009), segue uma 

evolução em relação às mulheres; inicialmente senhora, passando à mulher e depois à 

consumidora. Os textos dirigidos às senhoras possuíam um cunho bastante formal, seguindo 

as normas de etiqueta dos oitocentos, a par do conservadorismo, procurando dirigir-se à 

leitora em tom de uma conversa entre amigas. As publicações que referiam as suas leitoras 

como mulher, e não mais senhora, surge ainda no século XIX, por meio dos jornais que 

defendiam os direitos femininos, mas a linguagem formal ainda predominava. Já as páginas 

que referiam às suas leitoras como consumidoras se consolidam na década de 1940, com 

publicações recheadas de anúncios, que exploravam uma mulher que seria   

[...] informada dos produtos em voga, estimulada para sua aquisição, sensível às 

ofertas do mercado. (...) Assim, conformava-se a mulher ao mercado do impresso, 

não apenas como leitora, mas, sobretudo, como consumidora de produtos de toda 

ordem, anunciados pela imprensa, através de publicações comprometidas com a 

venda e o lucro. (...) O comando de tudo vinha do surto publicitário, que descobrira 

no periodismo o veículo ideal enquanto seu alvo recaía na mulher, estimulando-lhe 

condutas e procedimentos, abrindo-lhe amplo espectro de posturas, em compasso 

afinado com as tantas mudanças daquele desabrochar de século (MARTINS, 2001, 

p. 378, grifos da autora). 

As revistas exploram também um texto que cria um vínculo emocional com aquela 

que lê. A revista se torna uma amiga, que “ensina como ficar bonita, como andar na moda [...] 

dá conselhos, explica as coisas. A amiga diverte, consola, faz companhia, participa da sua 

intimidade” (BUITONI, 2009, p. 194). O termo moderno também ganha ênfase nas revistas 

femininas com a demonstração do novo. “O novo acabou contaminando qualquer conteúdo 

que fosse incluído em páginas dedicadas à mulher” (p.195), um novo que serve muito ao 

consumo, à sociedade de consumo que as publicações ajudaram a acelerar. Há a hipótese de 

que ao “novo” também foram atribuídos o sinônimo de liberdade e de emancipação pelas 

mulheres, pois o novo passa a ser exigido também na pessoa, no corpo, na educação, no 

trabalho, ainda que sejam apenas adaptações às normas vigentes.   

A imprensa feminina informa pouco, mas forma demais. Antes de tudo, é uma 

imprensa de convencimento. Se a informação é eminentemente narrativa, a imprensa 

feminina prefere a dissertação e descrição. (...) o texto feminino, mesmo contando 

casos, ou dando exemplos, tem o sentido básico de dissertar. Em geral, ele nos diz 

como deve ser a mulher” (BUITONI, 2009, p. 208, grifos nossos).  
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A imprensa feminina não é necessariamente feminista. Representações coletivas sobre a 

educação e sobre as mulheres veiculadas pela imprensa refletem o mundo visto pelos seus 

editores e expressam a prática social do momento histórico em que se inserem, nos permitindo 

desvelar a visão de mundo e o projeto de sociedade dos indivíduos ou dos grupos a ela 

vinculados.  As representações de uma mulher mais ativa contestavam a hierarquia social 

imposta às mulheres e saía à risca da fronteira dos papéis atribuídos ao feminino.  

O processo civilizador proposto pelos impressos femininos se concretiza quando se 

interiorizam regras sociais, quando, assim, incorporam normas, valores, hábitos e atitudes. As 

revistas atuaram em diferentes décadas como agentes uniformizadores de identidades, 

constantemente construindo uma imagem preponderante de feminilidade. A sociedade muda, 

as revistas se adaptam; e por meio dos signos integram a mulher nesse novo mundo que se 

pretende consolidar. Em conclusão, como nos revela Ana Luiza Martins (2001), na primeira 

metade do século XX,   

[...] o que resultou desse periodismo consumido por mulheres e disseminador de 

comportamentos foi a veiculação de duas imagens de mulher. Uma do texto e outra 

da publicidade. Texto ainda construído para a mãe-esposa, conformando a imagem 

da mulher brasileira aos costumes e tradições, de forte influência católica, de apelo 

nacionalista; já as imagens, as ilustrações, a publicidade com vistas ao consumo, 

configuravam o modelo de fora, da mulher esportiva, liberada, moderna, que fumava 

e dirigia automóveis, engendrando o estereótipo que reinou naquela transição: a 

melindrosa (MARTINS, 2001, p. 385). 

  A trajetória da imprensa feminina sofreu modificações no decorrer das décadas em 

compasso aos novos anseios da sociedade, dos novos lugares sociais pretendidos para a 

mulher nessa modernidade do consumo, a fim de ajustá-las; por outro lado, esse mesmo 

segmento também inovou para, paradoxalmente, manter as mulheres desempenhando papéis 

tradicionalmente determinados a elas, como mães, esposas e donas de casa.  

As décadas de 1930 e 1940 apresentam publicações com diagramação mais atraente, 

priorizando a qualidade das fotos e dos textos, carregada de propagandas de diferentes 

produtos e segmentos. As revistas inovaram carregando o slogan da modernidade, sendo o elo 

entre os diferentes leitores, que se distinguiam entre interesses políticos, a elite social e 

religiosa, e representavam uma mulher consumista, pregando hábitos modernos. Na década de 

1930, as mulheres, mesmo tendo conquistado o direito de votar, ainda enfrentavam 

dificuldades em relação aos homens. Haviam aqueles contrários à participação feminina na 

Academia Brasileira de Letras e outros espaços tradicionalmente dominados pelos homens, 



51 
 

viviam sob o estereótipo de superficialidade que se esperava dos comportamentos ditos 

“femininos”, limitando-as a assuntos tradicionais, como a moda, a beleza e a maternidade, 

mas personagens reais, mulheres reais, começavam a aparecer nas reportagens da imprensa 

feminina.  

Em 1931 podemos encontrar nos impressos notícias do Segundo Congresso 

Internacional Feminista, organizado pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

reivindicações como o direito igualitário de votar e serem votadas. Podemos encontrar em 

nossa fonte uma homenagem de Vida Doméstica ao Segundo Congresso Internacional 

Feminino, com o seguinte texto: 

Todas as mulheres do mundo civilisado vieram reunir-se em solemne assemblea na 

capital do Brasil. E porque desacostumados estejam os olhos metropolitanos das 

Americas ao panorama de congressos feministas para fins outros que não suaves e 

piedosos objectivos de caridade ou religião. [...] Premida pelas contigencías 

diuturnas da lucta pela existencia, a mulher, prolongou para fóra do lar a sua 

agitação pela proficuidade do alimento. Hombreia a sua doçura de linhas com as 

espaduas audazer do companheiro; age, executa, produz, constróe... mas recebe em 

rosto a preconceituosa allegação da sua inferioridade, quando reclama para um egual 

rendimento de faina, egual consideração dos costumes e das leis. E porque deseja 

que essas mesmas disposições usuaes e legais a protejam, ella promove assembléas e 

universalisa internacionalmente a discussão, para o triumpho pleno de uma 

frente.unica: a da mulher sem limitacões latitudinárias (O Segundo Congresso 

Internacional Feminino. Vida Doméstica, nº 160, p. 23, 1931). 

 Os esforços femininos em conseguir igual consideração nos dispositivos legais logrou 

êxito. Em 1932, o Brasil finalmente ganhou um novo Código Eleitoral, a partir do Decreto 

21.076 de 24 de fevereiro, que estabeleceu no país o voto secreto e feminino. Assim, graças à 

pressão feminina e dos congressos formados principalmente pelas mulheres da elite, o 

sufrágio feminino foi garantido, com a inclusão do Artigo 108 na Constituição Federal de 

1934: “São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se 

alistarem na forma da lei”. 

A luta das mulheres pelo direito ao voto foi concretizada sem restrições, mas a luta 

não parava por aí... as mulheres ainda teriam que legitimar o trabalho fora do lar, a 

profissionalização, o divórcio e a liberdade de acesso à cultura e aos espaços sociais. A Era 

Vargas também guarda o empenho de incluir as mulheres na Consolidação das Leis 

Trabalhistas no ano de 1943, que regularia o trabalho feminino e vigoraria a condição de 

independência econômica da mulher. As reivindicações femininas seriam motivo de debates 

de vários segmentos da sociedade e a imprensa seria um dos palcos dessa disputa. 

As mulheres passaram a pleitear seus direitos e vontades principalmente por meio da 

imprensa, das conferências e do uso da representatividade no poder político. Para Pinsky e 

Pedro (2012, p. 9) o século XX foi “século das mulheres, em razão das transformações 
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aceleradas que propiciaram à experiência feminina. Foi uma época de ampliação de direitos e 

oportunidades e de mudanças, tanto na qualidade de vida das mulheres, quanto no imaginário 

coletivo”.  

Uma força messiânica foi atribuída à leitura do povo em geral, destacando a  potência 

de mudança e o seu papel para o progresso do país, dando a tônica nos impressos que 

circulavam na época. A emergência de uma nova camada de leitores e os financiamentos à 

imprensa proporcionados pelo Estado propulsionaram o mercado editorial e  conformaram o 

escritor ao gosto do grande público (ALMEIDA, 2015). Em um movimento de 

retroalimentação, o mercado expandiu e buscou, empresarialmente, cada vez mais leitores e a 

agradar suas preferências de leitura. 

A partir de 1930 ocorreram diversas mudanças no cenário cultural, assistindo, além de 

um aumento na alfabetização, uma enorme expansão editorial que possibilitou, em primeiro 

lugar, a ampliação do número de leitores e, em segundo lugar, um farto material de leitura 

disponível, que podia ser feita de forma diversificada e alternada. As novas técnicas de 

impressão permitiram a popularização da leitura, da curiosidade pelas palavras e pelas 

imagens que buscavam consolidar esse novo estilo de vida mais cientificista, mais racional e 

mais capitalista implantado na Era Vargas. Tornada uma prática cotidiana, o consumo do 

impresso, seja na forma de livro, folhetins, jornais e revistas tornou-se um hábito para 

mulheres e homens letrados.  

Não se pode negar que o ser feminino nunca fora alvo de tantos discursos como nesse 

período de mudanças sociais. A busca por afirmação e existência uniu mulheres em todo o 

mundo. As ideias de igualdade salarial, de igual consideração nos costumes e leis ainda não 

foram plenamente conquistadas. São as lutas de representações sobre a mulher e sua educação 

durante a chamada Era Vargas, período que circunscreve o tempo histórico entre 03 de 

novembro de 1930 a 29 de outubro de 1945 que veremos a seguir. Apresentaremos o contexto 

no qual se insere nossa fonte, momento em que a imprensa no Brasil encontrou condições de 

censura pelo Estado, mas investimentos econômicos necessários e favoráveis a seu 

funcionamento, aumentando o consumo de revista entre as mulheres, disseminando 

informações por todo país. 

Os congressos feministas ajudaram a construir um discurso em busca de emancipação 

intelectual e econômica; a educação feminina se tornou foco de contestações e reivindicações 

por parte das diversas instituições presentes em nossa sociedade; e aqui podemos citar o 

governo, a igreja e o movimento escolanovista, porque ora seu papel era concebido como uma 

atividade do lar e ora era pensada como um meio de profissionalização para conseguir galgar 
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espaço no mundo do trabalho. Nos quarenta e dois anos de circulação, e nos quinze anos que 

atravessam esta pesquisa, qual foi o cenário político, social e econômico no qual essa revista 

subsistiu? 
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CAPÍTULO 3: A EFERVESCÊNCIA CULTURAL DA CHAMADA ERA 

VARGAS 

O Brasil urge pela educação completa dos filhos da pátria 

Veremos neste capítulo que o processo de industrialização no Brasil e o cenário da 

Segunda Guerra trouxeram mudanças significativas aos modos de ser e de pensar dos 

brasileiros. As necessidades dos novos tempos republicanos conferiam às mulheres um papel 

de destaque nos projetos políticos e sociais. Essas novas cidadãs, deslocaram-se para o espaço 

público e conseguiram superar alguns hábitos que haviam fixado raízes no século XIX, 

resultando em transformações dentro da família e no próprio corpo social. Este foi um 

momento de modernização do mercado de bens de consumo, com a inserção de diversos 

produtos industrializados voltados à classe média; de valorização cultural e artística; de 

mudanças nos hábitos domésticos e da sociabilidade urbana. A sociedade civil amplia neste 

momento, espaço para as mulheres na escola, nas fábricas, no comércio e nos setores de 

produção.  

Dos anos de guerra na Europa, que afetaram todos os países do mundo ocidental, 

emergiu uma mulher mais independente e foram dados os primeiros passos na direção de uma 

real emancipação feminina. É necessário salientar a visão de Jane Soares de Almeida (1998) 

de que as mulheres, neste momento, passaram de procriadoras incultas a esposas educadas, 

conhecedoras das necessidades dos maridos e dos filhos, firmando-se como alicerces da moral 

e dos bons costumes, fiéis guardiãs do lar cristão e patriótico. Porém, logicamente, isto estava 

restrito às mulheres das classes privilegiadas, porque para as mulheres do povo, a ausência de 

instrução e o trabalho pela sobrevivência sempre foram uma dura realidade. Para as mulheres, 

educar-se e instruir-se, mais do que nunca, representaram a forma de se desvencilhar de um 

papel exclusivamente doméstico e passaram a ter uma oportunidade real de conquistar uma 

parcela do espaço público, desafiando-se entre o seu papel tradicional e o moderno que se 

abria como possibilidade.  

“Atravessa o Brasil momento difficil de sua vida politica e economico-financeira. 

Todas as classes sociaes estão abaladas, oppressas, angustiadas. Ha o costume, entre nós, de 

attribuir todos os males que caiam sobre o povo ou sobre a nação ao Governo”17. Assim 

terminava o mandato do Presidente Washington Luís e iniciava o governo de Getúlio Vargas 

para a revista Vida Doméstica. Governo esse que seria expoente do autoritarismo estatal, da 

 
17 Texto editorial do mês de fevereiro de 1930. Vida Domestica, nº 143, p. 27, 1930. 
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valorização da educação, um período marcado pela gradual elevação da intervenção do Estado 

na economia, na organização social, na educação pública nacional e no controle dos meios de 

comunicação. Fruto do movimento revolucionário da Aliança Liberal e espelho das crises que 

todo o mundo vinha enfrentando desde a virada do século, a década de trinta se inicia com 

uma nova forma de poder, mais ideológica. Os ventos de fora miravam em um reforço da 

unidade nacional, na sobreposição das necessidades coletivas aos direitos individuais, na 

crítica à liberdade de expressão, tidos como causadores da desordem social que deveria ser 

combatida. Getúlio Vargas inicialmente se projetava à nação como um líder reformista, 

relacionado à bandeira da justiça social e à liberdade política, destinado a combater a grande 

disparidade social que marcava a sociedade brasileira e que tolhia o desenvolvimento do país. 

O seu governo se caracterizou como intervencionista, difundindo na sociedade sua 

preocupação com a aliança de classes para implementar programas de desenvolvimento.  

 E, assim como para Washington Luís, os males que cairiam mais tarde sobre o povo 

seriam traduzidos em uma só figura: a do líder inequívoco criado durante os anos 1930 a 

1945. A propaganda varguista buscava construir um Estado nacional forte, notável pela 

centralização do poder governamental, tendo Getúlio Vargas como o pai da nação por 

dezenove anos, o maior tempo já ocupado por um presidente na República brasileira. A 

primeira República, voltada à economia agrária, cedia forçadamente espaço a um novo 

modelo econômico: o industrial, cerne da ampliação dos interesses dos grandes capitais 

nacionais; dentre eles a imprensa, que encontrou terreno fértil para expandir seu alcance e 

ideais (ainda que este segundo tenha sido limitado pelo modelo de governo varguista). Os 

impressos farão parte desse desenrolar político, pois as mudanças nos âmbitos da economia, 

da educação e da cultura em geral repercutiram na indústria dos impressos, desde o projeto 

gráfico até na sua difusão,  

[...] mas sobretudo quanto à matéria preferencial das suas páginas, cada vez mais 

receptivas aos autores novos integrados nas tendências do momento. Pode-se dizer 

que, reciprocamente, essas tendências foram estimuladas pelo livro renovado, na 

medida em que os autores procuravam se ajustar à preferência da moda e dos 

editores” (CÂNDIDO, 1984, p. 33).  

Os novos gêneros que surgiam de origem norte-americana transformavam-se em 

objeto de adaptação por autores brasileiros. Nossa fonte, assim como outras publicações, se 

valeu dessa possibilidade para aumentar seu conteúdo, firmando parcerias com agências 

estrangeiras que disponibilizavam conteúdo exclusivo de literatura e notícias de outros países. 

Percebe-se um contexto de globalização da cultura e da informação, além de crescente êxito 

comercial dos editores nos anos 1930 e 1940, já que houve um surto editorial, 
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[...] marcado pelo estabelecimento de inúmeras editoras, por fusões e outros 

processos de incorporação que ocorrem no mercado editorial e, sobretudo, por um 

conjunto significativo de transformações que acabaram afetando a própria definição 

do trabalho intelectual: aquisição de rotativas para impressão, diversificação dos 

investimentos e programas editoriais, recrutamento de especialistas para os 

diferentes encargos de produção e acabamento, inovações mercadológicas nas 

estratégias de vendas – implantação do serviço de reembolso postal, contratação de 

representantes e viajantes, etc. -, mudanças na feição gráfica dos livros com o 

intento de ajustar o acabamento das edições às diferentes camadas do público, e 

sobretudo, empenho das principais editoras em verticalizar o processo produtivo e 

diversificar suas atividades (MICELI, 2001, p. 78-79). 

Vida Doméstica também faz parte desse cenário cultural, variado em tendências, 

vivendo um fervor durante as décadas de 1930 e 1940; faz parte de uma sociedade sob a tutela 

de Getúlio Vargas. Acolhendo o pensamento crítico do professor e pesquisador Antônio 

Cândido (1984, p. 27)18, que viveu aquele momento e disse observar uma atmosfera de 

entusiasmo no plano da cultura e outros, o Movimento de 1930 foi um “eixo em torno do qual 

girou a cultura brasileira, catalisando elementos dispersos para dispô-los numa configuração 

nova”. Sob essa perspectiva, a partir dos anos 1930, aflorou-se o sentimento de um "antes" 

diferente de um "depois", pois a tomada do poder pelo grupo de Vargas gerou um movimento 

de unificação cultural, projetando em escala nacional circunstâncias culturais que antes 

ocorriam mais restritas ao âmbito regional. Isso foi possível pelo surgimento de “condições 

sociais favoráveis para difundir e normalizar uma série de aspirações, inovações, 

pressentimentos gerados no decênio de 1920, que tinha sido uma sementeira de grandes e 

inúmeras mudanças” (CÂNDIDO, idem.) A efervescência da transformação já estava posta 

desde os anos 1920, mas no decênio de 1930 propiciou a ampliação das reformas culturais por 

todo o país. O desejo de criar universidades de filosofia, ciências, letras e educação já 

inspirava intelectuais nos anos de 1920 e viriam a ocorrer de fato depois de 1930.  

A emergência da tomada de poder de forma autoritária era o subterfúgio da classe 

militar para conduzir o país à civilidade, à organização e à modernidade, haja vista que desde 

o movimento de 1930 ficou a encargo deste novo poder reformular o passado brasileiro das 

primeiras décadas republicanas, pois um povo brasileiro deveria ser criado e o país conduzido 

ao desenvolvimento social e econômico (FAUSTO, 1999). Havia um projeto político nos anos 

1930 de superação dos graves problemas sócio econômicos do país e via-se a necessidade de 

 
18 Conheci a obra de Antônio Cândido por meio de seu artigo “A Revolução de 1930 e a cultura” (1984) ao 

buscar por autores que escreveram sobre o contexto desta dissertação. Interessada pelo conteúdo de seus textos, 

descobri a relevância do seu trabalho intelectual e grande contribuição para a crítica da sociedade e literatura 

brasileira. Como professor da USP, teve trabalhos publicados dentro de um olhar crítico que observa os 

movimentos culturais dos anos 1930 e seguintes, interessando-nos o debate desse período. Sua obra não se limita 

à primeira metade do século XX. Coincidentemente encontramos um elogio ao trabalho de Antônio Cândido em 

um ensaio sobre a obra de Graciliano Ramos, chamado “Ficção e Confissão” nas páginas de Vida Doméstica no 

ano de 1956 (Aconteceu nas letras, Vida Doméstica, nº 464, p. 76, 1956). 



57 
 

forjar um novo homem brasileiro, um cidadão-trabalhador, que seria o responsável por sua 

riqueza individual e também pela riqueza do conjunto da nação. A melhor forma encontrada 

pelo governo de moldar esse sujeito foi por meio da educação. Nesse momento o projeto 

nacional se traduziria por duas grandes iniciativas: a criação do Ministério da Educação e 

Saúde (que esforçou-se em implementar um sistema nacional público de ensino) e o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - que mais tarde regulamentaria o regime de 

trabalho assalariado (GOMES, 1999). Podemos compreender esse contexto como um 

momento de transição, marcado pelo entrechoque de tendências distintas e até mesmo 

contraditórias.  

A missão de Getúlio Vargas ao alcançar o poder era de instaurar uma nova forma de 

governo que atenuaria a opressão excessiva até então exercida pelas elites dominantes, 

impondo limites institucionais e expandindo os direitos civis e políticos para novos segmentos 

da sociedade. Expressão dos ideais libertários iniciados nos anos anteriores, após os anos de 

1930 se concretizaram diferentes reformas políticas representadas pela introdução do voto 

secreto, pela criação de um tribunal eleitoral e pelo reconhecimento do direito de voto para as 

mulheres; consolidou-se as leis trabalhistas; a nacionalização do ensino primário, a reforma 

do ensino secundário e a ampliação do ensino técnico e doméstico por todo país, bem como a 

expansão do ensino público superior (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000).  

Intelectuais, sob a chancela do Estado, atuaram para a modernização da instrução 

pública. Se chocaram com a tradição do ensino religioso, dos domínios da ordem privada e o 

modus operandi da ordem pública vigente até a revolução de 30. No que se refere à 

constituição dos pilares estatais, o governo de Vargas manteve os pensadores e escritores por 

perto. O novo regime cooptou os intelectuais que haviam se consolidado nas décadas 

anteriores e facultou-lhes acesso às carreiras e postos burocráticos em diferentes áreas do 

serviço público (cultura, educação, justiça, etc.). Sabe-se que nas relações entre os intelectuais 

e o Estado, o regime varguista se diferencia porque apossou-se da cultura como um “negócio 

oficial, implicando um orçamento próprio, a criação de uma intelligentzia e a intervenção em 

todos os setores de produção, difusão e conservação do trabalho intelectual e artístico” 

(MICELI, 2001, p.197). Nesse contexto, a questão cultural passou a ser concebida em termos 

de organização política, isto é, o Estado criou “aparatos culturais próprios, destinados a 

produzir e a difundir sua concepção de mundo para o conjunto da sociedade” (VELLOSO, 

1982, p.72). 

O período que vai dos anos de 1930 aos anos de 1945 foi importante tanto para a 

inserção de novos princípios educacionais, deixando para trás a primeira república 
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reconhecida como obsoleta, e proclamando a importância da educação como a principal via 

de reconstrução da sociedade brasileira, reafirmando a necessidade de reorganização do 

ensino em todo país. Além disso, formar leitores e leitoras   

[...] para as escolas das décadas de 1920 e 1930, [significava] produzir decifradores 

de uma cultura urbana cada vez mais associada a signos escritos; de uma cultura do 

trabalho relacionada com informes e manuais e de uma cultura social caracterizada 

pela profusão de informações por jornais e rádios (VIDAL, 1999, p.353). 

Os modelos educacionais propostos passavam por uma educação cívica e moral da 

nação que projetava-se constituir. E, 

[...] a educação talvez seja uma das traduções mais fiéis daquilo que o Estado Novo 

pretendeu no Brasil. Formar um “homem novo” para um Estado Novo, conformar 

mentalidades e criar o sentimento de brasilidade, fortalecer a identidade do 

trabalhador, ou por outra, forjar uma identidade positiva no trabalhador brasileiro, 

tudo isso fazia parte de um grande empreendimento cultural e político para o 

sucesso do qual contava-se estrategicamente com a educação por sua capacidade 

universalmente reconhecida de socializar os indivíduos nos valores que as 

sociedades, através de seus segmentos organizados, querem ver internalizados 

(BOMENY, 1999, p. 131). 

A juventude brasileira era o alvo pedagógico de construção desse Estado Nacional que 

estava se consolidando, que tomava para si a responsabilidade de modelar o pensamento 

desses jovens cidadãos, preparando-os para a nação. Ademais, o sistema educacional deveria 

estar de acordo com a divisão social do trabalho. Educar as massas era fundamental para se 

alcançar um modelo civilizatório proposto pelo estado varguista e para isso deveria se deixar 

de lado os regionalismos, era necessário reescrever a história.  

Entre os intelectuais que estavam pensando um Estado Novo, estavam aqueles que 

imputavam à educação o papel principal de melhorar governantes e governados. A educação 

salvaria a pátria, pois por meio dela se criaria o verdadeiro cidadão, capaz de exercer o voto 

consciente, escolhendo os governantes mais capazes, o que se esperava de uma real 

democracia19. As diferentes personagens que disputavam o campo educacional 

compartilhavam da crença na educação como instrumento de transmissão de valores que 

permitiam a homogeneização e disciplinamento dos sujeitos sociais, seja na escola, na igreja, 

nos impressos ou nos locais de trabalho. Os esforços educativos do estado de Vargas 

ultrapassaram as fronteiras do ensino formal, galgando uma ampla dimensão cultural de 

valorização e de preocupação com a ciência e as artes nacionais (GOMES, 1999).  

 
19 Para mais informações sobre o perfil doutrinário do Estado Novo e as relações desse regime com a cultura, as 

formas de organização política e a economia ver: OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; 

GOMES, Ângela de Castro. Estado Novo Ideologia e Poder. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. 
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Depois de 1930, delineou-se uma mentalidade mais democrática de acesso à cultura, 

que passa a ser vista por uma parcela da sociedade letrada como um direito de todos, em 

contraste com a mentalidade aristocrática que pairava no Brasil nas décadas anteriores, que 

acreditavam em formas mais elevadas e eruditas destinadas exclusivamente às elites. Durante 

o Estado Novo a cultura está dividida em duas: aquela destinada à elite e a destinada às 

camadas populares. Nas palavras de Antônio Cândido (1984), 

[...] os ideais dos educadores, desabrochados depois de 1930, pressupunham de um 

lado a difusão da instrução elementar que, conjugada ao voto secreto (um dos 

principais tópicos no programa da Aliança Liberal), deveria formar cidadãos capazes 

de escolher bem os seus dirigentes; de outro lado, pressupunham a redefinição e o 

aumento das carreiras de nível superior, visando renovar a formação das elites 

dirigentes e seus quadros técnicos; mas agora, com maiores oportunidades de 

diversificação e classificação social. Tratava-se de ampliar e "melhorar" o 

recrutamento da massa votante, e de enriquecer a composição da elite votada. 

Portanto, não era uma revolução educacional, mas uma reforma ampla, pois no que 

concerne ao grosso da população a situação pouco se alterou (CÂNDIDO, 1984, 

p.28). 

O acesso à cultura, ainda que mais democrático comparado à Primeira República, foi 

limitado. A orientação majoritariamente estava nas mãos da elite que era cooptada desde o 

secundário para aperfeiçoamento no ensino superior; parte de uma camada pensante e 

intelectual. No decorrer da década de 1930 criou-se dentro das faculdades uma nova dinâmica 

de produção intelectual que viria a se tornar referencial para todo o país no âmbito da cultura 

brasileira. Aumentou-se as cabeças pensantes onde chegava o ensino superior e entre elas 

estavam os esforços intelectuais de diversas mulheres que viriam aumentar suas chances de 

frequentar uma faculdade. Já aos trabalhadores, a oportunidade de adentrar à cultura letrada, 

remanescia a aprendizagem das competências técnicas de desenvolvimento do país.  Se 

observarmos a Era Vargas de uma maneira geral, os resultados do chamado movimento 

revolucionário de 1930 na cultura foram positivos comparados com a situação anterior; “a 

situação nova representou grande progresso, embora tenha sido pouco, em face do que se 

esperaria de uma verdadeira revolução” (CÂNDIDO, 1984, p. 34).  

A escolha dos anos 1930 a 1945 para contextualizar nossa fonte está ancorada nos 

ganhos do alargamento educacional, à implantação da instrução primária, que tornou possível 

o acesso de um contingente (um pouco) maior de pessoas a outros níveis educacionais; com a 

difusão do ensino médio e técnico que beneficiou as camadas médias da população, 

aumentando as possibilidades de desenvolvimento econômico por meio da educação. A nova 

sociedade que se almejava construir implicaria em uma seleção de valores, disciplina e 

hierarquia que perpassa por essas diferentes correntes, e a pauta comum foi organizada em 

torno dos pressupostos de defesa da religião, pátria e família. Na visão de Francisco Campos, 
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com o crescimento das massas, era “[...] urgente a necessidade de arregimentá-las segundo um 

ideário comum” (BARBOSA, 2007, p.115). A educação naquele momento foi orquestrada 

para formar o cidadão que se esperava para o futuro dentro dos moldes militares. A educação 

não lhes foi dada por amor à democracia ou para liberdade. A abertura para uma mentalidade 

mais democrática de acesso à cultura esbarrou com o conservadorismo de uma parcela das 

elites dirigentes que tentava tomar para si a orientação dos novos letrados. Já que a educação 

seria feita para todos, o que deveria ser ensinado às mulheres? Quais seriam as leituras mais 

adequadas ao feminino? Para uma parcela da sociedade elas seriam aquelas responsáveis por 

educar os filhos da nação e para isso precisavam de orientação.  

Não devemos nos esquecer que às mulheres foi concedido o direito ao voto e para ser 

uma cidadã apta a decidir os destinos do país era necessário instrução. É constituído então um 

sistema educacional que abrangia um ensino superior, uma educação secundária e primária, 

uma educação profissional e uma educação feminina. Todas as etapas deveriam, sobretudo, 

estar a serviço da nação. Capanema buscou a colaboração de professores, estudantes, 

jornalistas, escritores, cientistas, cristãos e políticos para elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em que o caráter educacional possuía o objetivo de formar o cidadão brasileiro 

completo, que fosse útil à vida social, gozando de um preparo das faculdades morais e 

intelectuais, sadio. O destaque principal foi dado à família e aos poderes públicos para lograr 

tal êxito.  

Foram realizadas 09 conferências nacionais de educação entre 1927 e 1945 que se 

tornaram símbolos das propostas diversas sobre a educação. Nas palavras de Helena Maria B. 

Bomeny (1999, p. 138), “o ministério Capanema foi absolutamente bem-sucedido se 

considerarmos o empenho e a efetiva implementação de um sistema educacional para todo o 

país”. A chamada Era Vargas é um período de amplos estudos dentro do campo educacional 

exatamente porque a ação educativa era vista, neste momento, como um recurso de poder, 

haja vista que os diferentes atores sociais a disputaram ardorosamente. O caráter público das 

discordâncias, presentes fortemente na imprensa da época, davam ao debate educacional uma 

dimensão política acirrada. 
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As “mães” da pátria merecem uma formação excepcional: a educação de 

mulheres por meio da escola e da imprensa 

O governo dos anos 1930 a 1945 colocou a família como lócus privilegiado de 

promoção da moral e do próprio progresso material do país. Ainda que a família seja 

constituída para além da figura materna nela ela recaiu toda a responsabilidade do horizonte 

nacional, visto que em muitos lares as mães eram de fato as preceptoras das próprias filhas, 

tanto nos ensinamentos morais quanto nos das primeiras letras, antes da difusão da 

escolarização formal por todo país.  Na virada do século XIX para o XX, os positivistas se 

posicionaram a favor da educação feminina e se dispuseram na luta em prol da reabilitação da 

mulher. Como nem tudo são flores, os teóricos positivistas assentiram que as mulheres 

possuíam uma inferioridade intelectual, mas acreditavam em sua inquestionável superioridade 

moral (NASCIMENTO, 2011). Desde a segunda metade do século XIX foram criadas e 

difundidas as escolas normais de formação para o magistério primário. Pouco a pouco, “as 

escolas normais se enchem de moças. A princípio são algumas, depois muitas, por fim os 

cursos normais tornam-se escolas de mulheres”, organizados para “transformar 

meninas/mulheres em professoras” (LOURO, 2004, p. 454). 

Um projeto educacional republicano foi admitido não apenas como meio de 

aprimoramento do feminino e da sociedade, mas, sobretudo, como instrumento de preparação 

profissional das mulheres. A possibilidade de escolarização e  

[...] o prazer de estar interagindo com o mundo exterior e ocupando um determinado 

espaço, prestando um relevante serviço social e recebendo uma remuneração para 

isso, justificava o esforço e o desejo, na esfera das simbolizações, até mais do que o 

próprio salário em si, dado que a autonomia gerada pela profissão possibilitava 

maiores oportunidades de escolhas pessoais e de emancipar-se economicamente da 

família. Era um novo mundo que se abria nesse espaço, duramente conquistado 

(ALMEIDA, 1998, p. 191). 

Podemos encontrar os rastros das preocupações com as novas atividades exercidas 

pelas mulheres, tanto as mudanças, como as permanências, nos impressos da época. Não 

faltaram sujeitos que buscavam escrever suas prescrições de conduta e suas opiniões e 

representações sobre as novas formas de ser e pensar dessas mulheres. 

As inovações trazidas pela tal vida moderna povoavam as páginas dos mais 

diferentes tipos de literatura, o que por si só indicava um forte movimento em prol 

da defesa de determinadas instituições basilares da sociedade, mesmo que para isso 

fosse necessário acatar mudanças e introduzir outras. Nada, entretanto, que pudesse 

ferir a legitimidade das regras do sistema familiar e social (MALUF, MOTT, 1998, 

p. 369). 
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Esse reconhecimento social criou uma atmosfera propícia aos grandes movimentos de 

reiteração pedagógica e cultural voltados à mulher. Neste período, expressivas mudanças 

também ocorreram especialmente nas relações de trabalho, com a expansão do emprego 

remunerado, no aumento do consumo de mercadorias, na educação e na transposição dessas 

mulheres do trabalho doméstico para o trabalho fora do lar. A possibilidade mais ampla de 

alcançar os estudos se dá de fato já nos anos 1930. A Constituição de 1934, no seu artigo 149 

“[...] declarava a educação como direito de todos, bem como sua gratuidade. Aparecia neste 

texto constitucional ainda a questão do ensino religioso, ao qual foi dado caráter 

facultativo”20. É relevante o ingresso de mulheres nas escolas nos anos de 1930 a 1940, em 

razão disso, nos torna possível investigar e compreender as disposições culturais e 

institucionais que possibilitaram maiores conhecimentos para o feminino. A seguir, os 

quadros com os dados do recenseamento de 1940 feito pelo IBGE: 

 

Figura 1: Pessoas de 5 a 39 anos que estão recebendo instrução 

 

Fonte: IBGE, Recenseamento do Brasil, 1940. 

 

Nesse momento, 1.604.303 mulheres estavam recebendo instrução, seja num 

estabelecimento de ensino, seja em seu próprio lar. Um número expressivo, considerando que, 

desse total, 1.435.467 estavam cursando o grau elementar e poderiam vislumbrar seguir os 

 
20 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de Julho de 1934, pode ser acessada em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm> 
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estudos nos graus médio e superior. Interessante também o dado quantitativo de mulheres que 

estavam recebendo instrução doméstica, 110.187 delas, tendo a maior parte entre 10 a 14 

anos. Fora do ambiente escolar, os métodos e fontes de estudo e aprendizagem são múltiplos e 

consideramos que a revista Vida Doméstica ajudou a dar suporte à instrução do feminino 

dentro do lar. 

Voltando a atenção às mulheres que estavam frequentando o ambiente escolar, 

percebemos que a faixa etária de 10 a 14 anos são maioria recebendo instrução elementar. 

Seguindo essa faixa, as meninas de 15 a 19 anos são maioria no grau médio e também no grau 

superior, comprovando que desde os anos 1930 (entre os dez anos que separam o censo do 

início da Segunda República) houve uma maior oportunidade para meninas de 5 a 9 anos 

percorrerem todo o trajeto escolar até o ensino superior. Graças ao recenseamento de 1940, 

conseguimos visualizá-las em diferentes categorias de ensino sendo tão jovens. A seguir, um 

segundo quadro que esquematiza, dentro de cada grau de instrução, a opção dessas mulheres 

por determinado curso ou diploma: 

 

Figura 2: Pessoas de 10 anos e mais que possuem curso completo ou diploma de estudos 
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Fonte: IBGE, Recenseamento do Brasil, 1940. 

 

 No total, 960.293 mulheres possuíam em 1940 curso completo ou um diploma de 

estudos. A maior parte delas se diplomou no ensino magisterial, cultural ou profissional, 

seguido, de longe, pelo diploma em ensino geral ou propedêutico e pelo curso de artes 

domésticas. Com uma quantidade menor de mulheres, mas próximo à casa das dezenas de 

milhares, havia também mulheres se formando em cursos comerciais. Observe que há 

meninas e mulheres se formando em todas as categorias de cursos, sendo o menos escolhido 

por elas o diploma de médica veterinária. 

As mulheres que pertenciam às camadas médias e altas alcançaram a possibilidade de 

ascensão pelo ensino superior e oportunidades de emprego remunerado, transformações essas 

que não atingiram as mulheres de classe inferior. A preocupação das elites intelectuais se 

voltou ao primeiro grupo, já que a presença dessas mulheres fora do espaço doméstico 

representava a destruição da família. Nesse período fica explícito, por meio dos projetos 

educacionais e discursos médicos, que o interesse dos grupos sociais que mantinham o poder 

era de assegurar o controle sobre as mulheres. Um dos fatores que ajudaram na consagração 

da mudança em relação aos ensinamentos dados às mulheres foi a laicização da educação 

[...] ao relativizar a tutela católica, cujo ensino rejeitava a transmissão de 

conhecimento científico, priorizando os princípios morais e de preservação da 

família. Outro aspecto não menos importante foi a difusão da crença segundo a qual 

a educação e o trabalho femininos constituíam uma necessidade para o progresso e a 

civilização do país. O mundo moderno requeria uma redefinição da função materna, 

que deveria deixar de se confinar ao lar para se estender à vida pública. Para tanto, a 

mulher deveria receber na escola um treinamento que as preparasse para conduzir a 

educação das crianças segundo os paradigmas científicos da higiene e da psicologia 

(AZEVEDO; FERREIRA, 2006, p. 236-237). 

Às mulheres estaria destinada uma educação voltada para a vida doméstica, em 

decorrência da política nacional de valorização da família, em que elas seriam o pilar dessa 

instituição. As escolas instituídas para formação dessas mulheres,  
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[...] socializava-as para aceitar os papéis domésticos femininos como “naturais” e 

necessários. A significação social da educação das mulheres, era, pois, limitada 

pelas expectativas – partilhadas por homens e mulheres de que as mulheres 

continuariam a ser os baluartes da ordem social e as guardiãs das relações sociais e 

de gêneros tradicionais. Enquanto as mulheres (inclusive as educadoras) 

continuassem a encarar a própria educação como preparatória do casamento e da 

maternidade, a função desta como força socializadora era mais significativa como 

força libertadora (BESSE, 1999, p.123). 

Nesse momento, passa-se a evidenciar o importante papel que a mulher representa na 

família como esposa, dona-de-casa e mãe. Daí a relevância de se estruturar sua educação, de 

modo a atingir esses objetivos. Mais especificamente,  

[...] as aulas de higiene tratariam, entre outras coisas, de alimentos, vestuário, 

habitação, higiene da escola e do lar. A enfermagem consistia em ensinar cuidados 

com o doente, seu ambiente, visitas, tomar temperatura, pulso e injeções. A culinária 

ensinaria a preparar alimentos, doces, salgados, bebidas, sua ornamentação e 

maneiras de receber visitas. O programa de economia incluiria o estudo do custo de 

vida e salário, o salário do chefe de família e sua distribuição, a mulher no trabalho, 

importância, restrições. A sociologia educacional trataria de ensinar o papel da 

família, da Igreja e do Estado na educação; a crise, o salário, a mulher no trabalho, 

seus problemas, causas e soluções para o pauperismo (SCHWARTZMAN; 

BOMENY; COSTA, 2000, p. 126). 

O ensino da higiene alimentar, puericultura e economia doméstica foi estendido a 

todas as escolas primárias, profissionais e normais, com caráter obrigatório para os cursos e 

classes domésticas, mas que possuíam como objetivo garantir uma ordem familiar tradicional, 

higiênica e moral, abordando preceitos de saúde e higiene. A inclusão da educação doméstica 

como disciplina no curso secundário foi vista com bons olhos pelos educadores da época, já 

que até então essa disciplina só era ofertada nas escolas profissionais destinadas à formação 

de mão-de-obra feminina. 

O projeto do Plano Nacional de Educação apresentado por Capanema em 1937 

estipulava a organização de um ensino doméstico, próprio às moças entre 12 e 18 anos, com 

conteúdo prático e profissionalizante. Três eram as ofertas, divididas em doméstico geral, 

doméstico agrícola e doméstico industrial. Cada um desses níveis de ensino estava dividido 

em dois ciclos: no primeiro, além de educação doméstica, as meninas deveriam cumprir com 

o ensino de português, moral familiar, noções de civilidade, matemática elementar, ginástica e 

canto, dispunham do ensino de puericultura e noções práticas de direito usual 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000). 

A posição da mulher na sociedade sempre foi alvo de debates, mas as novas forças de 

socialização da mulher por meio da escola e dos espaços de trabalho instigaram mudanças de 

hábitos e costumes familiares, promoveram novos padrões de comportamento. Como toda 

transformação encontra suas dificuldades, para as mulheres não seria diferente. Havia uma 
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resistência por parte da sociedade de que o alcance social dado a elas em todo mundo pudesse 

ser danoso à família.  

Para muitos médicos e higienistas, a preocupação com o trabalho durante todo o dia 

levaria as mulheres a um menor cuidado com os filhos, com a casa e com os maridos. O 

abandono dos filhos se encontrava como principal apreensão, pois se tratava dos futuros 

cidadãos da pátria que o governo varguista tanto velava e aspirava edificar. “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” (MATOS; 

BORELLI, 2012, p. 133). Para que tais profissões não se difundissem com rapidez na 

sociedade, seria necessário a delimitação de códigos de moralidade para mulheres de todas as 

classes sociais, sobretudo com as jovens da elite, que iniciavam suas carreiras por meio do 

ensino superior. As trabalhadoras eram vistas como pobres e ignorantes, as mulheres das 

camadas médias e altas menos racionais que os homens (RAGO, 2004).  

Juntamente com o crescimento demográfico dos grandes centros urbanos, cresceu 

também a pobreza e, na mesma proporção, a exploração da mão de obra de mulheres e 

crianças, que ganhavam um salário exíguo comparado ao dos homens para garantir a sua 

sobrevivência. Assim, grande parte das mulheres pobres dos grandes centros urbanos, tanto 

brasileiras como aquelas que haviam imigrado para o Brasil, trabalhavam nas indústrias e no 

comércio (RAGO, 2004). A seguir, podemos ver uma homenagem feita por Vida Doméstica à 

srta. Aneide Rocha, filha de um antigo auxiliar da revista. O trecho se destaca por tratar de 

uma jovem do interior de Minas Gerais que se aventura sozinha no Rio de Janeiro, em busca 

de conservar a sua emancipação financeira, cursando a faculdade de direito enquanto mantém 

sua função de secretária: 

“Vida Domestica” registra com especial carinho aos esforços, coroados de brilhante 

êxito, da srta. Aneide Vieira da Rocha, filha do nosso antigo auxiliar, sr. José Vieira 

da Rocha, agente de jornais e revistas na cidade de Barbacena. Bacharel em letras 

em sua terra natal, dias depois de receber seu título, e ainda adolescente, a srta. 

Aneide obteve um logar no Serviço de identificação Profissional, então recém-

organisado, passando logo a servir de secretaria da direção, mentendo-se nesse posto 

durante mais de quatro anos. Logo que se aclimatou aqui no Rio, para onde veio a 

sós, a srta. Aneide matriculou-se na Faculdade de Direito e, sem prejuízo algum os 

afazeres e responsabilidades dos cargos ocupados, completou brilhantemente seu 

curso, doutorando-se em direito em Dezembro ultimo. São raros, infelizmente, 

exemplos dessa ordem e custa mesmo a crer que, entregue a si própria, trabalhando 

para se manter, uma jovem em plena idade dos sonhos, deixasse espontaneamente as 

diversões e passeios, para descansar do trabalho frequentando aulas e estudando, á 

custa própria. Grande e justa deve, pois, ser a satisfação de nosso estimado auxiliar, 

sr. José Vieira Rocha, pelo belíssimo exemplo dado por sua filha. A ambos nossas 

sinceras felicitações (Um exemplo que se impõe. Vida Doméstica, nº 265, p. 26, 

1940).  
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 A nota acima é um caso descrito pela redação como raro, merecendo as felicitações a 

Aneide e sua família por tal conquista, servindo essa senhorita como um “belíssimo exemplo” 

às leitoras da revista. Tal representação feminina segue na via de exemplificar, pela vida real, 

mulheres que estão migrando de seus lares, sozinhas, em busca de estudos e trabalho, 

conciliando-os e logrando “brilhante êxito”. 

 

Figura 3: Aneide Rocha, um raro exemplo 

 

Um exemplo que se impõe. Vida Doméstica, nº 265, p. 26, 1940. 

 

Para ilustrar em números, o Recenseamento do Brasil de 1940 indicou a existência de 

14.603.238 mulheres no país, com idade igual ou superior a 10 anos, exercendo as seguintes 

funções:  
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Tabela 6: Quantidade de mulheres com idade igual ou superior a 10 anos exercendo alguma função 

                                                                                                                                                                                             Do maior para o menor  

Atividades domésticas, atividades escolares  10.725.275 

Agricultura, pecuária e silvicultura  1.270.199 

Atividades sociais  438.153 

Indústrias de transformação  292.685 

Administração pública, justiça e ensino público  83.385 

Comércio de mercadorias  50.941 

Indústrias extrativas  45.358 

Profissões liberais, culto, ensino particular, administração privada   39.956 

Transportes e comunicações  13.918 

Comércio de imóveis e valores imobiliários, crédito, seguros e 

capitalização  

3.548 

Defesa Nacional e segurança pública  1.385 

Excluídas dos ramos citados ou não declarados  1.638.435 

Fonte: IBGE, Recenseamento do Brasil, 1940. 

 

Haviam mulheres comerciantes que vendiam seus produtos agrícolas e trabalhando no 

comércio de rua, executando trabalhos do tipo ambulantes. Algumas comercializavam 

verduras, legumes, frutas, flores, ovos, batatas, cebolas, aves, carnes, peixes, leite, pão, entre 

outros produtos (MATOS, BORELLI, 2012). Agricultura, pecuária e silvicultura representam 

a segunda maior parcela de mulheres em atividade no ano de 1940, o que evidencia o caráter 

ainda rural da sociedade naquele momento. Por meio da pesquisa IBGE, constatamos que as 

profissões exercidas pelas mulheres se relacionam, majoritariamente, às atividades domésticas 

e escolares. Outras profissões como datilógrafa, secretária, telefonista, operária de indústrias 

têxtil e alimentícia, além das já consolidadas desde o fim do século XIX como professora e 

enfermeira, eram outros cargos ocupados por elas que ultrapassaram os serviços domésticos. 

Mas faz-se necessário salientar as permanências, visto que em meio a inúmeras mudanças, a 

maior parte das mulheres mantiveram suas vidas dentro do modelo tradicional e 

predominantemente na área rural.  

As limitações ao direito das mulheres ao trabalho se vêem presentes no Código Civil 

de 1932. Com exceção das mulheres que exerciam atividades junto a outros membros da 

família ou em serviços de telefonia, radiofonia, em hospitais, clínicas, manicômios ou 

sanatórios, foi vedado a elas o trabalho noturno, salvo aquelas que provassem que não eram 
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loucas ou prostitutas. Às mulheres também foi impedido o exercício de atividades “[...] 

consideradas insalubres, que desprendessem emanações nocivas, poeiras ou vapores; na maior 

parte dos ramos químicos, com produtos voláteis ou inflamáveis; em lugares profundos; na 

afiação de instrumentos ou peças metálicas; na fabricação ou transporte de explosivos ou em 

setores nos quais o trabalho exigisse atenção e/ou prudência” (PENA, 1981, p. 80). A mulher, 

considerada frágil, deveria ser protegida e privatizada pela família. Em nome dos interesses 

dessa instituição, defendidas pelo Estado, os trabalhos desempenhados por mulheres foram 

fiscalizados e limitados na CLT de 1943. 

No período varguista, o Estado também buscou regularizar o trabalho médico e vetar 

as consultas médicas por meio dos impressos. O Decreto-lei 4.113/194221, regulava a 

propaganda de médicos, cirurgiões dentistas, parteiras, massagistas, enfermeiros, de casas de 

saúde e de estabelecimentos congêneres, e a de preparados farmacêuticos. Em seu artigo 1º, 

parágrafo IV, proíbe aos médicos anunciar consultas por meio de correspondência, pela 

imprensa, caixa postal, rádio ou processos análogos. Nossa fonte Vida Doméstica nos revela 

que de fato essa censura ocorreu. Durante anos a revista manteve uma coluna fixa que 

propunha responder cientificamente aos questionamentos de suas leitoras acerca da infância e 

dos assuntos relacionados à puericultura. A seguir apresentamos um comunicado do dr. 

Adauto de Rezende que evidencia a impossibilidade de continuar respondendo as cartas de 

seu público: 

NOTA – De acordo com recente decreto-lei, não mais poderemos responder nesta 

Secção, às cartas de nossas gentis leitoras. Continuaremos no entanto, a divulgar os 

ensinamentos de que tanto carecem as mães brasileiras e procuraremos abordar em 

tese todos os assuntos que a nossa experiência nos tem mostrado serem 

desconhecidos da grande maioria. O nosso único objetivo é cooperar em beneficio 

da criança e se isso fôr conseguido, estaremos plenamente compensados por esse 

trabalho a que nos entregamos expontaneamente. Aceitamos sugestões para artigos, 

as quais deverão ser enviadas para o dr. Adauto de Rezende, Travessa do Ouvidor, 

36, 6º andar, Rio de Janeiro (Vida Domestica, nº 293 p 8, 1942). 

O médico justifica sua coluna pela vontade espontânea de cooperar em benefício da 

criança. A solução encontrada para driblar o decreto é não responder às cartas, mas aceitar 

sugestões de conteúdo para sua coluna fixa, assim continuaria a responder às demandas de seu 

público, que pelo tom da nota, se mostra majoritariamente feminino. 

Nesse contexto, o Governo Nacional adotou medidas legais que fiscalizavam padrões 

de comportamento e condenavam os desvios das normas. Para se manter uma fiscalização do 

 
21 A publicação original pode ser encontrada no Diário Oficial da União - Seção 1 - 18/2/1942, Página 2443. 

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4113-14-fevereiro-1942-

414086-publicacaooriginal-1-pe.html>.  Acesso em 07 out. 2021. 
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que poderia ser publicado nos jornais e revistas foi criado o DIP – Departamento de Imprensa 

e Propaganda – órgão censor e legitimador do Estado, que se incumbira da rigorosa censura à 

imprensa, e que iria nortear o perfil ideológico dos impressos. A moral e a educação também 

estavam subordinadas a ele. No campo feminino via-se, como indispensável, reforçar o ideal 

da mulher do lar, da dona de casa e esteio da família, guardiã do futuro do Brasil.  

As marcas da coerção pelo DIP foram registradas com profundidade por Graciliano 

Ramos, em seu livro Memórias do Cárcere. Nele, o escritor aborda as relações sociais, 

inseridas no âmbito político, em tom de denúncia dos meios coercitivos utilizados pelo Estado 

Novo, como podemos observar: 

Certos escritores se desculpam de não haverem forjado coisas excelentes por falta de 

liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar inépcia ou preguiça. Liberdade 

completa ninguém desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às 

voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social, mas, nos estreitos limites a que 

nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. Não será impossível 

acharmos nas livrarias libelos terríveis contra a república novíssima, às vezes com 

louvores dos sustentáculos dela, indulgentes ou cegos. Não caluniemos o nosso 

pequenino fascismo tupinambá: se o fizermos, perderemos qualquer vestígio de 

autoridade e, quando formos verazes, ninguém nos dará crédito. De fato ele não nos 

impediu de escrever. Apenas nos suprimiu o desejo de entregar-nos a esse exercício 

(RAMOS, 1953, p 10). 

É inegável neste contexto que o governo de Vargas cerceou a liberdade de expressão 

por meio do seu órgão de controle DIP. Mas o romancista, contista e cronista, Graciliano 

Ramos nos revela, por meio da literatura, que o ambiente de constrangimento e ameaça que 

havia se instaurado no Brasil ia além. Deve-se ter em perspectiva que a censura entre os anos 

1930 e 1940 não se dava somente por meio de leis e decretos, as coerções pairavam em uma 

atmosfera intimidativa, influindo poderosamente sobre a cultura, a escrita e as expressões 

criativas. Ao buscarmos aqueles que tiveram suas inquietações desconsideradas, encontramos 

a sutil e cruel repressão, que muitas vezes era feita de forma velada, em tom de ameaça, 

compelindo o processo de manifestação daqueles que queriam ir contra o regime autoritário 

instituído.   

Maria Helena Capelato (1999), ao tratar do controle dos meios de comunicação, nos 

explica que a censura do DIP foi somente uma das tantas formas de intervenção do Estado nos 

meios de comunicação e da cultura. Sua função maior era direcionar a opinião pública a fim 

de conformá-la com a ideologia do regime varguista, manifestando a defesa da cultura e da 

unidade nacional, cuidando da questão educacional dos cidadãos brasileiros. O governo sabia 

bem trabalhar com o sensível, por meio da 
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[...] intensificação das emoções [que] ocorre através dos meios de comunicação, 

responsáveis pelo aquecimento das sensibilidades. Mas os sinais emotivos são 

captados e intensificados também através de outros instrumentos: literatura, teatro, 

pintura, arquitetura, ritos, festas, comemorações, manifestações cívicas e esportivas. 

Todos esses elementos podem entrar em múltiplas combinações e provocar 

resultados diversos (CAPELATO, 1999 p. 168). 

Os organizadores da propaganda varguista estavam atentos à política de propaganda 

nazifascista e procuraram por aqui adotar os métodos de controle dos meios de comunicação e 

persuasão usados na Alemanha e na Itália, porém adaptando-os à realidade brasileira. O 

Estado, por meio da legislação, considerava a imprensa um serviço de utilidade pública e essa 

tornou-se instrumento governamental e veículo oficial da ideologia estadonovista. Durante a 

vigência deste órgão de controle, os impressos foram obrigados a se registrar no DIP e as 

estimativas indicam que cerca de 30% não conseguiu obter a necessária autorização e estima-

se que no período deixaram de circular 61 publicações (LUCA, 2005; BARBOSA, 2007).   

É fácil de se encontrar nos periódicos da época não somente os fatos cotidianos, mas 

também publicações que buscavam disseminar normas de conduta social e exaltações ao 

governo, podendo ser entendidas como uma educação cívico-política desses leitores, 

considerando que tais publicações, partindo da Agência Nacional, eram um meio de 

sobrevivência desses impressos, obrigados a inserir comunicados oficiais que criavam e 

difundiam uma imagem positiva do regime.  

O que temos hoje como fonte documental exprime o caráter da cultura escrita, que nos 

anos varguistas sofreu um boom. Modelos de sociedade ideal foram criados e expectados 

pelos escritores e escritoras daquele momento. Expomos nesta dissertação, sobretudo, a 

expectativa de mulher ideal veiculada pela imprensa, as instruções de comportamento da 

mulher, esperada e aceita por essa sociedade dos anos de 1930 e seguintes, haja vista que as 

representações fora desses moldes foram muitas vezes apagadas pela censura e pelo mercado 

editorial. O modelo de mulher ideal, bondosa, abnegada, foi aquele que galgou o posto de 

ideal publicado pelos periódicos da época.  

Meninas de saia pregueada, meninos uniformizados, dispostos em fila, carregando a 

bandeira do Brasil. A banda marcial tocando, o público contente assistindo aos desfiles 

pátrios. Darcy Vargas realizando obras filantrópicas, alimentando os carentes e as crianças 

órfãs. Enfermeiras da Cruz Vermelha e irmãs de caridade altruístas cuidam dos doentes e 

desvalidos. Era essa atmosfera de nacionalismo coletivo e benevolência que o governo 

varguista tentava propagar por todo país por meio das revistas e  



72 
 

[...] [d]os jornais [que] disseminam ideias, mas também transportam as narrativas 

para o mundo, sendo responsáveis pela criação de uma outra realidade. Ao mesmo 

tempo em que materializam o Estado, tornando pública a sua simbologia e ideologia 

política, os periódicos, ao narrar as ações, criam contextos para a descrição, 

referendando convenções que passam a ser interpretadas significativamente de uma 

forma ou de outra. Estado, hegemonia e cultura são dimensões dos mecanismos de 

exercício de dominação de classe e da reprodução social (BARBOSA, 2007, p. 111). 

Os impressos constituíram-se, desde o seu surgimento, um importante dispositivo 

didático de manipulação dos sentimentos e de condutas, ensinando, aconselhando e propondo 

aos seus leitores como se 

[...] vestir, como agir ou se portar, do que gostar, o que é de bom ou mal tom em 

situações específicas. Cumprem, dessa maneira, funções pedagógicas e podem 

influir no processo de constituição do indivíduo, na maneira como este se auto 

percebe e se relaciona com o mundo a sua volta (LUCA, 2013, p. 226). 

O governo varguista, tendo consciência do alcance das apropriações feitas pelo 

público leitor, utilizava-se dos periódicos como alicerces civilizatórios daqueles que 

dominavam a cultura escrita. Ora em oposição aos recursos da oralidade, ora reafirmando a 

sua expressão de verdade, definindo ou reafirmando lugares para o exercício do poder, de 

papéis sociais e práticas intelectuais, a imprensa teria como um de seus efeitos substituir as 

convicções decorrentes das argumentações retóricas pela evidência das demonstrações 

fundamentadas na razão (CHARTIER, 2003).   

Aqui reunimos diferentes pesquisadoras dos impressos, do suporte revista e da história 

dos anos chamados de Era Vargas para nos dar um panorama do que foi publicado entre o fim 

do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Mas de fato, dentro das publicações da 

revista, o que essas mulheres desejavam para si e para outras mulheres no tocante à educação 

e seus direitos? Quais eram os objetivos propostos pelos editors de Vida Doméstica no tocante 

à (in)formação dessas leitoras? Quais eram as representações de mulheres, presentes na 

revista, que agradavam a um público tão vasto em todo Brasil? Como a revista absorveu as 

mudanças sociais? Veremos no capítulo a seguir, na íntegra, artigos publicados entre os anos 

1930 e 1945. Para além dos textos escritos pelas próprias mulheres, a maior parte das 

publicações que discutiam a respeito da educação feminina e suas representações, eram 

escritas por homens. Analisaremos esses textos compreendendo que esses não são neutros. 

Afinal, as representações impressas na revista que alcançam diferentes tipos de mulheres - e 

postas a circular por todo Brasil – são escolhas daqueles que fazem a revista, que decidem o 

que as mulheres vão ou não ler. 
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CAPÍTULO 4: VIDA DOMÉSTICA A REVISTA DO LAR E DA 

MULHER 

Por trás das páginas impressas existe um corpo de trabalhadores: edição e 

circulação da revista 

Nesse decênio de luctas, sucedendo-se hora a hora, 

ampliou-se a nossa revista: as suas secções abrangem 

todas as fórmas de atividade pratica e recreativa; a nossa 

objectiva penetra no sertão e desce e sobe pela imprensa 

costa littoranea, gravando o trabalho das industrias, 

fixando a acção administrativa, o borborinho do 

commercio e a faina extenuante e nobilíssima da 

lavoura: nossa matéria litteraria encerra conhecimentos 

scientificos, propaga idéas patrióticas, prestigia as 

instituições republicanas, archiva para sempre os 

documentos da beleza e da força do Brasil (Vida 

Doméstica, 1930, nº 144, p 27). 

Vida Doméstica, logo no início do ano de 1930 manifesta sua situação como empresa 

que já estava no mercado há dez anos. A revista, operada pelos seus redatores, incorporava 

aos seus números obras de cunho filosófico, moral, religioso, educativo e literário que 

pudesse interessar ao público, das mais diversas formas, alcançando as cidades litorâneas e do 

sertão e se coloca ao lado daqueles que propagam ideias patrióticas e que prestigia as 

instituições republicanas. Editores e redatores se propunham a agradar os distintos sujeitos 

que existiam nos lares do Brasil afora.  
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Além da revista Vida Doméstica (1920-62), entre os periódicos consumidos por um 

público feminino tão vasto em todo Brasil, estavam as publicações Revista da Semana (1900-

1959), Fon-Fon (1907-58), o Jornal das Moças (1914-61) e Frou-Frou (1923-1935). Desde a 

década de 1930 até o início da década de 1960, nota-se em Vida Doméstica uma aliança feita 

com outros periódicos da época, como o Correio da Manhã, Jornal do Commercio, Jornal do 

Brasil, Diário de Notícias, entre outros. Essa articulação se dava pela proximidade do 

fundador e diretor da revista Jesus Gonçalves Fidalgo com os diretores dos demais periódicos, 

pois, de acordo com Benedito Juarez Bahia (2009), o empresário havia trabalhado 

anteriormente como fotógrafo do Correio da Manhã22, registrando acontecimentos nos salões 

da sociedade e no cotidiano das ruas. Jesus Fidalgo foi também chefe de reportagem do 

Jornal do Brasil23 quando iniciou, numa sala de redação deste periódico24, a confecção de 

Vida Doméstica̕̕̕̕̕̕̕̕̕25.  

Em artigos anteriores a essa dissertação, afirmamos que Jesus Gonçalves Fidalgo era 

um empresário português; no entanto, com o avanço das pesquisas descobrimos que, na 

verdade, o dono proprietário desta revista era espanhol. Tal confusão ocorreu porque, no ano 

de 1936, fotos mostram a partida de Fidalgo para Europa, com passagem em Portugal, 

Espanha e França. Em tal ocasião, a legenda indicava que este senhor estava voltando para 

sua terra. No caso não se referia a Portugal (primeira parada), mas sim para Europa. A 

descoberta de sua nacionalidade veio mais tarde, quando em 1947 (já fora dos anos de análise 

desta qualificação), Jesus Gonçalves Fidalgo recebe o título de “Comendador da Ordem Civil 

de Afonso X - o Sábio”: 

 

 

 

 

 
22 Jornal fundado em 1901 por Edmundo Bittencourt, decididamente numa linha de oposição combativa, tendo 

como grande colaborador Lima Barreto (BUITONI, 2009, p.51). Tal informação nos diz um pouco mais sobre a 

rede de sociabilidade na qual se encontrava o diretor da revista Jesus Gonçalves Fidalgo. 
23 O Jornal do Brasil possuía, no começo do século XX, o melhor equipamento gráfico da época, com tiragem 

diária de 62 mil exemplares (BUITONI, 2009, p.51). Era comum algumas publicações utilizarem de grandes 

empresas para imprimir seus periódicos. A revista Vida Doméstica possuía uma excelente qualidade gráfica, 

informação apontada em diferentes impressos da época, sendo uma de suas fontes o maquinário excelente - para 

os padrões da época - situados na sede do Jornal do Brasil. 
24 No ano de 1930, em comemoração ao aniversário da revista, seus editores publicam a seguinte mensagem: 

“(...) Revista do Lar e da Mulher, nascemos há dez annos, generosamente amparados na grande arvore de 

popularidade que é o Jornal do Brasil, cujas officinas serviram de berço para Vida Doméstica.” - “Os dez annos 

de existência de ‘Vida Doméstica’”, nº 144, p. 26, 1930. 
25 Informação retirada de artigo publicado pela revista intitulado “A Sucursal de Vida Doméstica em São Paulo 

festejou o 33º aniversário desta revista”. Vida Doméstica, nº 421, p. 30, 1953. 
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Figura 4: Grandes serviços prestados à Espanha por Jesus Gonçalves Fidalgo 

 

Varones ilustres de la Comarca Verinense. Vida Doméstica, nº 353, p. 110, 1947. 

 

 

A fama e os círculos sociais frequentados pelo ilustre fundador desta revista se 

mostram presentes em todas as edições. Encontros, premiações, almoços, churrasco, 

aniversários dos grupos, sociedades e associações brasileiras tiveram seu registro fotográfico 

publicado e comentado por Vida Doméstica. A política nacional mudava e a revista 

acompanhava os fatos sempre com admiração a aqueles que subiam ao poder. A vida íntima e 

familiar de grandes empresários, políticos, militares e outros funcionários pertencentes à vida 

pública, acompanhado do registro fotográfico, deram ibope nas páginas dessa publicação 

durante mais de 30 anos. Após dez anos de existência, em comemoração do aniversário da 

revista, os editores constataram 

[...] a lenta penetração em todas as camadas sociaes, até 

atingir na amplitude do território nacional todos os 

núcleos do interior, sendo aceita e bemquista no seio das 

famílias, entre os que enchem oficinas e os que povoam 

campos, nas escolas e nos departamentos de 

administração publica (Vida Doméstica, nº 144, p. 27, 

1930). 

A revista, de cunho doméstico, adentrava o lar de personalidades e pessoas comuns 

que gostariam de se ver retratadas nas páginas deste impresso tão consumido. Seus redatores 

ganhavam duplamente: aumentavam o material de publicação e um(a) consumidor(a) fiel que 

pagaria pela revista até se encontrar nas páginas sociais. A seguir, trazemos o informe que 

aparece em todas as edições da revista sobre os serviços oferecidos por Vida Doméstica, 

atentando para o fato de que as fotografias seriam feitas em ocasiões “de elite”. 

 



76 
 

Figura 5: Serviço Fotográfico de Vida Doméstica 

 

Fotografias. Vida Doméstica, nº 325, p. 12, 1945. 

 

 Em outra publicação, encontramos a exaltação da revista pela qualidade de seu 

material gráfico e editorial, assim como o alcance de sua tiragem, chamando seus leitores a 

contribuir com fotos para suas publicações:  

Vida Doméstica, porque dispõe de um material que lhe assegura luxuosas edições, 

amplamente illustradas, é o melhor meio de communicação espiritual entre os 

Estados do Brasil. De todos elles (sem excepção) acceitamos e publicamos 

photographias de festas, paisagens, demonstrações do progresso de cidades, villas e 

aldeias, e retratos de senhoras, senhoritas e creanças. Vida Doméstica é lida nos 

mais longinquos rincões da terra brasileira (Vida Doméstica, n° 142, p. 96, 1930). 

 No decorrer deste texto, apresentaremos situações em que os editores convidam seus 

leitoras a participar do conteúdo da revista, confirmando que quem dá o tom das publicações 

são os próprios consumidores, servindo essa fonte como um reflexo da sociedade em estudo, 

trazendo as representações de mundo de como eram ou como gostariam de ser aqueles que a 

consomem. A tiragem da revista indica que havia leitores fiéis que encontravam na revista 

uma representatividade de seus gostos pessoais e dentro de suas habilidades de leitura.  

Por falar nos consumidores desta publicação, temos informações sobre a variação de 

preços dos produtos e moedas na história do Brasil. De 1930 ao ano de 1941, a revista Vida 

Doméstica custou de Rs$3 a Rs$10 mil (réis) por edição. A partir de 1942 passa a ser vendida 

em cruzeiros. Desde a modificação monetária de 1942 até o ano de 1951, o preço de Vida 

Doméstica variou entre Cr$5,00 e Cr$12,00 (cruzeiros). Se compararmos o preço da revista 

com outros produtos, no período em estudo, percebemos que esta tinha um preço razoável 

para uma publicação que tinha em torno de 200 páginas por edição. Um “Curso de massas” 

para donas de casa é oferecido pela Escola de Culinária da Societé Anonyme du Gaz26 pelo 

preço de Rs$15 mil réis no ano de 1935; um calçado é vendido por Rs$40 mil (réis) em 

194027; um prêmio de 2º lugar da Apólice Popular Paulista28, pagava o valor de Rs$50 mil 

 
26 Informação retirada de artigo intitulado “Escolas de culinária”. Vida Doméstica, nº 205, p. 15, 1935. 
27 Informação retirada de propaganda intitulada “Casa Guiomar''. Vida Doméstica, nº 265, p. 60, 1940. 
28 Informação retirada de propaganda intitulada “Apólices Populares Paulistas''. Vida Doméstica, nº 293, p. 140, 

1942. 
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(réis) no ano de 1942; um sabonete Chalmers29, um item de luxo para época, custava, no ano 

de 1945, Cr$15 (cruzeiros). Tais mercadorias podem nos revelar o poder de compra ou os 

vislumbres de dispêndio dos consumidores de Vida Doméstica, já que os valores dos produtos 

foram obtidos nas propagandas veiculadas pela própria publicação. Comparativamente, o 

preço da revista nos anos 1930 poderia ser equiparado ao curso de culinária, um produto de 

transmissão de conhecimento. Nos anos 1942 adiante, o preço desse periódico é inferior ao de 

um sabonete. 

No que diz respeito à materialidade de Vida Doméstica, segundo Elizangela Barbosa 

Cardoso (2009), a revista era produzida em papel couchê e possuía formato de magazine (20 x 

26,5 cm), material de qualidade, o que indica que a revista fora feita para durar e ser uma peça 

de luxo para aqueles que a possuíam, sendo esse fator indicado também pelas capas, que 

retratavam em cores as damas da sociedade e por vezes trazia pinturas de grandes nomes da 

arte, como Dimitri Ismailovitch30. Dos anos de 1930 aos anos 1945, as edições publicadas 

contavam com 100 a 336 páginas, sendo as edições de dezembro, por conter matérias 

especiais sobre o Natal, com volume e custos superiores.  

Os dois principais slogans de Vida Doméstica estão relacionados à sua circulação e 

público. Um deles representa o alcance desta publicação por todo território brasileiro, como 

podemos ver na Figura 6: 

 

Figura 6: A revista que de mão em mão, percorre o Brasil de ponta a ponta 

 

24º aniversário de Vida Doméstica. Vida Doméstica, nº 311, 1944. 

 

Ao que se refere à circulação e vendagem temos informação, retiradas das páginas 

revista, que sua tiragem chegou em 1941 a mais de 50.000 exemplares31, mas seu sucesso já 

datava de anos anteriores, aparecendo explicitamente a partir do ano de 1933, em que Vida 

Doméstica passa a anunciar as agências autorizadas que vão comercializar a revista em 

diferentes regiões do Brasil e até mesmo em outros países. 

 
29 Informação retirada de propaganda intitulada “Chalmers Bouquet''. Vida Doméstica, nº 332, p. 127, 1945. 
30 Pintor ucraniano que fez sucesso no Brasil entre as décadas de 1920 e 1970. DIMITRI Ismailovitch. In: 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22887/dimitri-ismailovitch>. Acesso em: 26 de jan. 2021. Verbete 

da Enciclopédia. 
31 Informação retirada de artigo intitulado “ʻVida Doméstica’” festeja o seu 21º aniversario”. Vida Doméstica, nº 

276, p. 61, 1941. 
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Já seu público e objetivo são explicitados no próprio título da revista, que se diz ser 

produzida a fins “do lar e da mulher”. O encarte, Figura 7, está presente em todas as edições 

trazendo informações específicas sobre sua publicação, edição e circulação: 

 

Figura 7: Revista do lar e da mulher 

 

Vida Doméstica, n° 179, p. 18, 1933. 

 

 

 Com o passar dos anos, o design da página de informações se modificou e o número 

de agências aumentaram, o alcance da revista tornou-se maior, sendo possível afirmar que 

seus leitores e leitoras se encontravam em diferentes partes do mundo, chegando ao ano de 

1945 com 11 agências autorizadas, entre o Brasil, Londres, Nova York e países latino-

americanos.  

 

Figura 8: Encarte da 333ª edição, dezembro de 1945 

 

Vida Doméstica, n° 333, p. 43, 1945. 

 

A coleta de informações possibilitou notarmos que os encartes com informações sobre 

a revista, seu endereço e contatos, sempre estavam localizados majoritariamente entre as 

páginas 20 e 45, acompanhados de texto sobre a própria publicação ou sobre a imprensa 

brasileira. A revista não conta com sumário e os textos majoritariamente são dispostos em três 

colunas. Até o ano de 1942, Jesus Gonçalves Fidalgo aparece como diretor-proprietário da 
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revista, sucedendo a essa função o seu filho Carlos Gonçalves Fidalgo. Como se vê na figura 

acima, seu nome continua registrado em todas as publicações, simbolizada na função de 

fundador da revista.  

A recepção da revista também pode ser analisada pelas referências feitas por outros 

periódicos da época. As redes de contato de Jesus Gonçalves Fidalgo nos permitem afirmar os 

círculos sociais nos quais Vida Doméstica circulava. O que outros jornais e revistas falavam 

sobre nossa fonte e seu fundador? A seguir trazemos um trecho publicado pelo jornal Diário 

de Notícias (1938, p. 11)32:  

“Vida Domestica”, que neste mez de março está festejando dezoito annos de 

existencia, foi uma iniciativa honesta e que honestamente se impoz pelo trabalho 

incessante e pela melhoria crescente de suas edições. Fundou-a Jesus Gonçalves 

Fidalgo, que para mais desembaraçadamente dedicar-se á rev'ista, exonerou-se, ás 

vesperas de fundal-a, a 1º de março de 1920, de um cargo que exercia no Ministerio 

da Justiça, fazia já um quarto de seculo! Como arte graphica, “Vida Domestica” é 

um trabalho notavel, sendo digno de menção o criterio com que elabora e seleciona 

sua materia (Anniversario de “Vida Domestica”. Diário de Notícias, p. 11, 1938). 

Na passagem acima, além de encontrarmos um laço existente entre os editores do 

Diário de Notícias com Jesus Gonçalves Fidalgo, ainda podemos desvendar a atuação do 

fundador de Vida Doméstica antes de iniciar a sua revista. Os círculos frequentados por 

Fidalgo ultrapassavam as fronteiras da imprensa e adentravam os corredores do Ministério da 

Justiça, afinal, esse senhor trabalhou como servidor público por vinte e cinco anos. Por meio 

das páginas da revista comprova-se que ela chegava às repartições públicas e passava pelas 

mãos de funcionários do governo. Atestamos que entre editores, tipógrafos, redatores e 

representantes comerciais, atores e usuários da cultura letrada, existem redes que  

[se] sustentam nas suas inter-relações os aspectos econômicos, políticos, religiosos, 

sociais e culturais que participam eficazmente tanto das decisões sobre a forma e os 

conteúdos dos impressos literários e não-literários, assim como das concepções 

pessoais de mundo e as maneiras de representação, transmissão e recepção dos 

textos. Formas e modalidades de leitura que construíram e constroem a nossa 

história (CASTRO; CASTELLANOS, 2009). 

Em festividade pelo aniversário de Vida Doméstica, seus agentes de diversas partes do 

país também foram apresentados ao público, tornando a pesquisa ainda mais rica por termos a 

possibilidade de conhecer os rostos daqueles que faziam a revista circular e informar uma 

vasta gama de consumidores. 

 

 
32  Diário de Notícias, ed. 3708, p. 11, 1938. Trecho retirado do site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 

Pesquisamos no site da Hemeroteca pelo nome de Jesus Gonçalves Fidalgo e foram encontradas 11 ocorrências, 

entre elas publicações felicitando o fundador de Vida Doméstica pelo trabalho gráfico e qualidade da matéria de 

sua revista. Entre Os periódicos que mantinham relações de amizade com Fidalgo estavam o jornal Correio da 

Manhã, o Jornal do Brasil, o jornal A Noite, o Diário de Notícias e A Nação. 



80 
 

Figura 9: Agentes de Vida Doméstica 

 

 

Juntos crescemos e juntos viveremos. Vida Doméstica, nº 324, p.70-75, 1945. 

 

Entre esses sujeitos estão homens e mulheres, brancos e negros, cidadãos do 

Pernambuco, de Minas Gerais, Ceará, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Bahia, 

Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. A partir desses rostos 

vislumbramos um pouco mais as mãos pelas quais passavam essa revista, e mais, percebemos 
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um sentimentalismo editorial de exaltar seus agentes de norte a sul33. Mas inegavelmente, as 

mulheres, a quem a revista se diz destinada, são minoria evidente entre aquelas que a vendem.  

Percorrendo os anos de publicação de Vida Doméstica também encontramos os 

sujeitos que dispuseram de seu trabalho intelectual para alicerçar essa revista que hoje nos 

serve de objeto cultural dos anos 1930 a 1945. Podemos citar como um dos principais 

redatores o escritor e jornalista português Manoel de Pinto de Balsemão34, que trabalhou 

como secretário dessa publicação por mais de vinte e dois anos. Desde o ano 1928 a redação 

principal foi entregue ao jornalista Alexandre da Costa35, que permaneceu nessa função 

durante todos os anos que envolvem este estudo. Outros redatores encontrados são: Antônio 

S. Carneiro (1935), jornalista e tradutor, anteriormente exercendo o cargo de oficial da Polícia 

Militar Gaúcha; Amâncio Barreira (1933); Ernesto de Albuquerque (1935); Abílio Machado 

(1936); Almeida Azevedo (1937); E. de Larrabetti (1944), redator da revista em Londres. A 

única mulher que encontramos descrita como redatora de Vida Doméstica em 1944, é a 

escritora Zenaide Andrea.  

 

Figura 10: Zenaide Andrea, escritora e redatora 

 

Vida Doméstica, n° 312, p.107, 1944. 

 
33 Para além deste artigo que reúne em uma só publicação alguns dos agentes de Vida Doméstica, podemos 

encontrar fotos desses vendedores e de seus familiares em diversas edições da revista por meio das colunas 

sociais. Na edição seguinte, de nº 334, os editores publicam fotos de outros intermediários que as enviaram com 

atraso. 
34 Muitas vezes escreve de Portugal, seu país natal, onde fundou aos 19 anos a publicação O Perfume para as 

damas portuguesas. Durante a sua vida de escritor foi sócio correspondente do Instituto de Coimbra. Veio para o 

Brasil em 1911, onde morou mais de 40 anos, falecendo em 1951. Escreve também para A gazeta de notícias, A 

notícia, A rua, Boa noite, Vanguarda, entre outras. Informações retiradas da própria revista. Ver: Vida 

Doméstica, nº315, p. 41, 1944. 
35 Encontramos reportagem no ano de 1934, em que Alexandre Costa vai ao Rio Grande do Sul com o Ministro 

do Trabalho como representante oficial dos poderes públicos do estado. Costa também era reconhecido por 

escrever o livro cooperativismo ferroviário no Rio Grande do Sul. As informações podem ser encontradas em: 
Alexandre comemora 8 anos de serviço em Vida Doméstica, n° 222, p. 8, 1936. 
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Para as mulheres que viam a representação de uma congênere, nas páginas de 

destaque, em cargo de importância na redação de uma revista, se via também na possibilidade 

de um dia alcançar tal notabilidade. Ansiosas por encontrar mais informações sobre essa 

escritora que alçou o posto de redatora em uma revista dominada por homens, nos deparamos 

com a pesquisa de Rafael de Luna Freire (2018, p. 244), que a descreve como “uma bela 

morena de olhos verdes” que iniciou sua carreira como jornalista no fim dos anos 1920, sendo 

a maior parte de seus trabalhos voltados à crítica cinematográfica para publicações de grande 

tiragem, como na revista Frou-Frou, Correio da Manhã e no jornal Diário da Noite. Como 

redatora de Vida Doméstica manteve uma coluna sobre cinema.  

A expressividade de Zenaide Andrea no meio das comunicações se revelou também no 

teatro, na tradução de livros e peças, bem como foi uma das pioneiras locutoras radiofônicas 

do Brasil. Essa importante jornalista participou ativamente do movimento feminista pelo 

direito ao voto e atuou como colaboradora da revista Brasil-Feminino em 1932. Em 1933 foi 

uma das fundadoras da União Universitária Feminina de São Paulo, defendendo os interesses 

da mulher nas profissões liberais e as auxiliando a alcançar um diploma. Participou também 

da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, atuando nessa organização como 

orientadora técnica do departamento de propaganda. Zenaide Andrea permaneceu dando as 

suas letras nas páginas de nossa fonte por todos os anos em estudo nesta pesquisa. Podemos 

constatar que era importante para a edição de Vida Doméstica incluir as inquietações 

femininas à época e utilizar-se de escritoras mulheres foi uma estratégia para estar inteirados 

dos assuntos considerados de interesse feminino. 

As revistas femininas sempre estavam a par das novidades e interesses pessoais de 

seus leitores e leitoras e buscavam constantemente ouvi-los, a fim de manter um público 

permanente. Vida Doméstica é um exemplo de publicação que se manteve fiel a seus 

consumidores, proporcionando material que agradasse a diferentes públicos, desde assuntos 

considerados “de elite” a publicações de cunho “popular”. Como veremos na publicação a 

seguir, os editores dizem terem perdido alguns velhos leitores por veicular conteúdo 

“enfadonho”, como crônicas muito extensas, assuntos religiosos e gravuras sem interesse. 

Assim, perguntam aos seus consumidores o que lhes agradam, tomando como atrativos os 

artigos de ciência, agricultura e vida prática, fotos dos Estados, “tudo atual, tudo novo e 

interessante”. Vejam o texto completo: 
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Figura 11: O que pensa o leitor desta revista? 

 
O que pensa o leitor desta revista? Vida Doméstica, nº 188, p. 11, 1933. 

 

 Tal texto foi tomado pelas palavras de seus editores como polêmico, mas que 

encontraria as respostas de uma publicação de excelência na opinião de seus próprios leitores. 

Vida Doméstica, que buscava se apresentar a esse público emergente como uma leitura 

recreativa, porém útil, chegava a lares em todos os estados do Brasil. 

Figura 12: Leitura recreativa e útil 

 

Vida Doméstica, nº 144 p. 59, 1930. 
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A revista dispunha de um conteúdo que poderia agradar a diferentes gostos e servir a 

diferentes competências, desde textos bem elaborados a pequenos informativos, com o 

objetivo de produzir um veículo de cunho educativo; porém estava restrita àqueles que 

podiam pagar por sua leitura, de modo que, o público pagante que vem se descortinando nesta 

pesquisa é a das camadas médias e altas dos anos 1930 a 1945, que encontra por meio de Vida 

Doméstica, em uma diversidade de leituras, uma forma de se manifestar e de se ver 

representado. 

Para fins de análise comparativa dos sujeitos que estão lendo Vida Doméstica, 

buscamos pelo termo “leitora” dentro da revista - no site da Hemeroteca Brasileira - e o 

resultado aparece 1.570 vezes, já para o termo “leitoras” o número sobe para 2.390 

ocorrências. Em meio aos resultados, o termo no feminino é utilizado por recursos de 

propagandas e textos considerados do mundo da mulher, como ensino de bordado, moda, 

decoração, conselhos e culinária. Já na busca pelo termo no masculino, encontramos 1.317 

referências à palavra “leitor”. Buscamos também pela palavra “leitores”, que somam 2.361 

resultados, sendo a palavra utilizada em propagandas e nos editoriais que falavam ao 

consumidor da revista. O corpo de redação se mostrou sempre na tentativa de agregar os seus 

diferentes públicos, visando atingir a atenção dos dois gêneros. Atesta-se com algumas cartas 

(principalmente os assinantes) que os leitores homens e mulheres sentiam-se representados 

pelo conteúdo das publicações de Vida Doméstica.  

A seguir apresentamos alguns leitores de Vida Doméstica: 

Figura 13: Exma. Sra. D. Acacia Barros Vassilive, leitora em Jataí 

 

Vida Doméstica, nº 251, p. 82, 1939. 
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 A carta da senhora Acacia Barros Vassilive36 é de uma leitora assídua, que recebe a 

publicação em mãos mensalmente, e encontra nas suas páginas conselhos e representações de 

um Brasil moderno, chic. Noutra via, os operadores a concebem como distinta e ilustre 

senhora da sociedade brasileira, evidência do tipo de público no qual a revista se via circular. 

A senhora Vassilive nos deixa as pistas das preferências das leitoras dos anos 1930, que 

estima os conselhos de boas maneiras, os modelos de figurinos, as novidades do país, as 

receitas culinárias e os conselhos de beleza.  Seu apreço pela publicação é tamanho que a 

leitora jamais deixará de assiná-la. A senhora Acacia é a demonstração de uma leitora real e 

implícita de Vida Doméstica. Aquela pela qual é pensada a redação da revista e que 

efetivamente a lê. 

Para ler e compreender as mensagens veiculadas pelos impressos é preciso pertencer 

ao meio pelo qual esse objeto escrito circula, compartilhando de um mundo simbólico com 

aqueles que o escrevem. Supomos, assim como os editores de Vida Doméstica, que se os 

leitores os confortam com o seu aplauso por meio de cartas é porque encontram nas páginas 

da revista matéria que os interessa em questão de leitura que, além de objeto de consumo, 

enquanto periódico constitui-se como 

[...] veículo de ideias e mensagens, de discursos que permitem a formação de outros 

discursos, enunciados que ecoam e reverberam efeitos no dia-a-dia, na construção 

cotidiana de laços sociais, na identidade do leitor/leitora (BASTOS, 2013, p.83).  

Consideramos que para um leitor compreender um texto lido na revista, faz-se 

necessário dispor de conhecimentos que digam respeito tanto ao seu conteúdo quanto ao 

objeto da comunicação que Vida Doméstica veicula, visto que “[...] ninguém pode 

compreender situações evocadas nos livros se elas forem totalmente estranhas à sua 

experiência e a seus conhecimentos ou exteriores ao meio.” (CHARTIER; CLESSE; 

HÉBRARD, p. 115, 1996). A compreensão de um texto não se dá unicamente pela leitura, é 

necessário que o sujeito que lê carregue consigo toda uma bagagem de mundo para que 

compreenda todas as nuances de um texto.  

Agora vejamos, entre os resultados da palavra no masculino, o leitor se encontra em 

meio a propagandas e textos literários que dialogam com o público e, outras vezes, a palavra 

se refere a um leitor real, que envia sua afeição e sua fotografia para ser publicada nas páginas 

de Vida Doméstica, como no exemplo a seguir: 

 

 
36 Para fins de comprovação, encontramos no Diário de Justiça do Estado de Goiás a existência de um espólio 

em nome da senhora Acacia Barros Vassilive, o que indica que a leitora possivelmente é real e não inventada 

como recurso editorial. 
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Figura 14: Sebastião Almeida Oliveira, leitor que não pode ficar sem Vida Doméstica 

 

Vida Doméstica, nº 145 p. 15, 1930. 

 

O Sr. Sebastião Almeida Oliveira se diz ser um leitor fiel, que não consegue ficar sem 

um número da revista. Há uma forte evidência de que o conteúdo da revista atendia às suas 

expectativas de consumo, já que este diz-se deleitar em textos considerados por ele cousas 

deliciosamente finas. Procuramos na web pelo nome de Sebastião Almeida Oliveira, escrivão 

de paz em Tanaby e satisfatoriamente encontramos sua história contada por meio de um site 

jornalístico da cidade de Votuporanga37. O leitor assíduo de Vida Doméstica é um nome 

importante para a história votuporanguense, já que foi ele que ajudou a escolher o nome da 

cidade! Também nos deparamos com a história de vida desse leitor, que trabalhou desde 

criança na roça e conciliava o labor com os estudos noturnos, formando-se por 

correspondência no curso de agrimensura. Sebastião Almeida Oliveira publicou livros e foi 

parte da União Brasileira de Escritores. Esse leitor nos revela o interesse desse público que 

percorre academias, associações e institutos, que são atraídos pelo conteúdo da revista. No 

caso do sr. Sebastião Oliveira, a motivação em matéria de leitura o faz querer consumir outros 

números da publicação, evidenciando que, editorialmente, Vida Doméstica estava de acordo 

com as expectativas de seu público. 

 
37 Mais informações sobre o sr. Sebastião Almeida Oliveira podem ser encontradas no site: 

<https://diariodevotuporanga.com.br/sebastiao-almeida-oliveira-entao-sera-votuporanga/>. Acesso em: 10 out. 

2021. Na matéria do site ainda podemos encontrar fotos de Sebastião Almeida Oliveira na velhice e informações 

sobre os círculos sociais dos quais fazia parte; era filiado ao Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo, Belo 

Horizonte e de Goiás, membro da sociedade Geográfica do Rio de Janeiro, Buenos Aires e Washington, entre 

outras. 
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Visto que a revista também percorria mãos estrangeiras, sendo vendida e lida por 

diferentes sujeitos na América e Europa38, estariam os(as) leitores(as) estrangeiros(as) vendo-

se representados(as) de alguma forma pelo conteúdo da revista? O conteúdo da revista 

também atendia às expectativas internacionais? Há evidências de distribuição da revista em 

outros países. A seguir exibimos uma carta assinada pelo leitor encomendando a revista para 

ser entregue em Portugal: 

 

Figura 15: Leitores em Portugal 

 

Vida Doméstica, nº 238, p. 15, 1938. 

 

O Sr. Francisco de Souza Marques pede, em carta, à redação de Vida Doméstica, que 

remeta a revista para sua mãe, seu tio e seu irmão residentes em Portugal, apreciando a 

publicação como respeitável e admirada por aqueles que a leem. A edição requisitada pelo Sr. 

Marques é dedicada a Portugal, que pode ser compreendida como representações do país 

europeu, construídas e/ou reproduzidas pelos editores da revista. No conteúdo desta edição 

podemos encontrar um farto número de páginas propagandistas ao governo de Salazar39, o que 

nos revela uma aproximação entre a retórica do Ministro português e as concepções de 

sociedade dos editores da revista. Salazar constrói um discurso a favor de Deus, da  ordem da 

nação, da justiça, dos laços familiares e do valor à vida (MENÉNDEZ, 2009). Discursos que 

casavam com os ideais estadonovistas e da própria redação de Vida Doméstica. 

 Apresentamos em seguida uma leitora residente no Araguaya, que nos expõe duas 

informações que podem contribuir com o entendimento da circulação dos impressos, que vai 

além da tiragem de vendas contabilizadas pelas empresas: 

 
38 Recolhemos evidências da circulação de Vida Doméstica em Portugal, Espanha, Estados Unidos e Alemanha. 

Nos deparamos na web com exemplares antigos da revista sendo vendidos em Madrid (Espanha) por 25 euros e 

em Guardia (Portugal) por 136 euros, o que equivale em reais, a R$159,75 e R$869,04 respectivamente 

(considerando a cotação do euro a R$6,39 em 12 de out. 2021). 
39 Para informar-se mais sobre Salazar, leia: MENÉNDEZ, Fernanda Miranda. Salazar ou a conquista discursiva 

do poder. Revista Veredas, UFJF, 2009. Disponivel em: 

<https://www.ufjf.br/revistaveredas/files/2009/12/artigo111.pdf>. Acesso em: 06 set. 2021. 
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Registro do Araguaya, (Matto Grosso), 19-6-930. Tenho recebido pontualmente a 

Vida Domestica e não canso de lel-a, pois é ella para mim uma revista como poucas. 

Aqui, em casa, é uma festa quando Vida Domestica nos é entregue. Meus amigos, 

tendo ocasião, furtam-n’a, porque não gosto de a emprestar... Achei interessante a 

expressão do sr. Lucio. Mas, queira desculpar-me: Matto Grosso não está nos 

confins, por exemplo: Vida Domestica vem às minhas mãos em 14 dias. Não é 

longe... Sem outro motivo, subscrevo-me com estima Tida Coutinho (Nossas 

amiguinhas nos escrevem... Vida Doméstica, nº 150, p. 117, 1930, grifos nossos). 

Tida Coutinho revela que há um compartilhamento de Vida Doméstica dentro da 

esfera privada ao relatar que seus amigos furtam sua revista, evidência de que a revista 

alcança as mãos de outros leitores, que não necessariamente a compraram, indicando uma 

circulação além da tiragem distribuída no mercado. Vida Doméstica, percorrendo mãos, foi 

difundindo representações que vão se tornando mais potentes à medida que alcançam outros 

sujeitos. Nessa mesma carta ainda podemos constatar uma divergência entre a visão de 

Coutinho e a de um texto lido por ela na própria revista. A leitora afirma que um tal “sr. 

Lucio” utilizou a expressão “confins” para se referir ao estado do Mato Grosso. Tida, 

tomando essa alegação como pejorativa, responde-o, utilizando a própria circulação da revista 

como demonstração de contato entre a sua terra natal e o restante do país. As redes criadas 

para gerar comunicação periódica entre os estados brasileiros era sinônimo de 

desenvolvimento e urbanidade. A chegada de Vida Doméstica às cidades mais longínquas em 

relação à cidade do Rio de Janeiro, capital federal à época, demonstra o enraizamento da 

revista em diferentes regiões do país. 

Levando em conta a tiragem da revista e as informações de circulação dadas pelos 

editores, supomos que a adesão dos leitores poderia ser feita de qualquer região do país. A 

revista se mostra feita para e pelo seu público leitor. Somando-se aos fatos, os leitores sentiam 

a necessidade de compartilhar suas formas de leituras com outros leitores e para isso 

aproveitavam-se das publicações periódicas para divulgar seus escritos e inquietações.  

Editorialmente a revista possuía um plano, pois, além de dispor de conhecimentos 

práticos para o cotidiano, textos literários, crônicas jornalísticas, muitas imagens, possuía uma 

estratégia: a colaboração de seus leitores, agregando no número de representações veiculadas. 

Trazemos um exemplo de chamada permanente às colaborações: 
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Este Concurso que “Vida Doméstica” institue é pois um CONCURSO 

LITTERARIO. Mas, descancem os concorrentes, porque não tomaremos em conta 

“o melhor escripto”, não escolheremos pelo estylo, antes até relevaremos deslizes 

vernaculares e lhes daremos competente retoque, para somente julgarmos a obra 

pelo valor da idéa em cada um dos sectores da atividade humana que nesta página 

descriminamos. O concurso é diferente porque não há a tortura de prazos nem 

primeiro logares nem segundos nem terceiros. Há trabalhos aproveitáveis e trabalhos 

não aproveitáveis [...]. O processo é o seguinte: enviando a sua colaboração 

respectiva, o concorrente, manda-nos também o seu endereço, para onde lhe 

escrevemos perguntando se concorda com a somma X (variável consoante o valor 

em que apreçamos o trabalho), como paga pela colaboração. Se concorda, assigna 

logo um documento que lhe será remetido naquela mesma correspondência e no qual 

declara ceder á “Vida Doméstica” todos os direitos exclusivos de inserção do seu 

artigo [...]. Agitem-se os homens de idéas. Anime-se a gente do Brasil. “Vida 

Domestica” arca com as despesas desta festa da inteligência pratica dos que querem 

ver cada vez mais animado o espectaculo admirável do progresso material e moral 

do nosso paiz (Vida Domestica, nº 237, p. 49, 1937). 

Esses a quem a revista se refere como leitores, e confirmado pelas fotos enviadas à 

redação, são homens e mulheres intelectuais, jornalistas, estudantes, profissionais liberais, 

funcionários públicos, membros do clero católico, membros de associações, maridos, esposas 

e filhos. São, enfim, as pessoas que tinham acesso à leitura e que se distinguiam como 

“ilustres” para os editores da revista. Por meio da nossa fonte percorremos as ideias (e ideais) 

não só dos intelectuais do passado, mas também dos homens e mulheres leitores, das classes 

médias dessa sociedade, assimilando a maneira como as pessoas que participaram da cultura 

escrita estavam compreendendo o mundo. Na Figura 16 temos a foto de uma leitora, 

professora e colaboradora da revista Vida Doméstica40:  

 

Figura 16: Nelly Oliveira, professora e colaboradora de Vida Doméstica 

 

Vida Doméstica, nº 308, p. 144, 1943. 

 
40 A foto de Nelly Oliveira veio desconectada de seu texto colaborativo. Porém, adentrando o conteúdo da 

revista, encontramos pequenas crônicas assinadas pela colaboradora, escritas especialmente para Vida 

Doméstica. 
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As colaboradoras enviavam, majoritariamente, poemas e crônicas e, algumas vezes, 

encontramos a fotografia e uma mini biografia da autora. Durante os anos em estudo podemos 

encontrar milhares de textos escritos por mulheres dentro da publicação. Em todo caso, os 

textos passaram pelo crivo dos editores, homens, que decidiam o que iria ou não entrar para a 

revista, se estava ou não de acordo com os pilares fundadores da revista. A seguir, trazemos 

um comunicado da redação para aqueles que desejavam enviar colaborações: 

 

Figura 17: Grande número de colaborações 

 

Vida Doméstica, nº 321 p. 3, 1944. 

 

Por meio deste comunicado constatamos que de fato as colaborações estavam 

chegando à redação e os originais não seriam devolvidos aos escritores. Os pedidos de 

colaboração já recebem resposta única: não é possível responder a todos(as) colaboradores(as) 

dado a grande quantidade de textos recebidos. Em sequência, disponibilizamos outro exemplo 

de chamada à colaborações: 

 

Figura 18: Colaborações de leitores e assinantes 

 

Vida Doméstica, nº 312 p. 106, 1944. 
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A revista aceita com o máximo prazer as colaborações de seus leitores, “sempre que as 

mesmas sejam julgadas em condições de publicidade”. Nesse caso, forma e conteúdo eram 

analisados pelos editores e publicados ou não.  Na demonstração seguinte, poderemos analisar 

todas as colaborações que passaram por tal rigorosa censura e poderemos entendê-las como 

parte de um projeto dos editores da revista, que julgavam publicar apenas conteúdo de 

rigorosa moralidade:  

(...) os originaes passam, como não podia deixar de ser, por uma rigorosa 

censura, em razão da qual, muita cousa deixa de se aproveitar: umas vezes 

por fugir o thema ao nosso programma, da mais rigorosa moralidade, outras 

por falhas, desculpaveis em quem começa a escrever para  o público 

(Attenção! Aos nossos collaboradores, nº 204, p. 123, 1935). 

O conteúdo veiculado nas páginas de Vida Doméstica considerava que somente 

mulheres com adequada educação intelectual, profissional, cívica, moral e doméstica seriam 

capazes de cumprir a missão de proteger a saúde e formar o caráter dos futuros cidadãos dessa 

nação que se consolidava no entre-guerras. Para compreendermos as proposições da revista 

para uma publicação admirada entre os anos 1930 e 1945, devemos estar atentos aos desejos 

dos diferentes grupos que atuaram na conformação do ideal cultural e educacional nesse 

contexto. Entre os atores sociais que tomaram para si o dever de propor os melhores 

parâmetros culturais e publicaram seus anseios por meio de Vida Doméstica estavam as 

mulheres, a Associação Brasileira de Educadores (ABE), os intelectuais que haviam assinado 

o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, os católicos, os militares e o próprio Estado, 

que iria se utilizar de todos os meios para propagar suas ambições. A seguir, reunimos as 

inquietações desses grupos que tornaram-se públicas por meio de Vida Doméstica. 
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Uma revista do seu tempo: em defesa da família, dos bons costumes e 

também da emancipação feminina 

A chamada às colaborações possibilitou diferentes sujeitos contribuírem com seus 

textos e visões de mundo. As leitoras e escritoras de Vida Doméstica, no decorrer dos anos, 

entraram em contato com representações femininas diversas. Podemos incluí-las em grupos 

que eram a favor da manutenção das mulheres restritas ao lar, a fim de não atrapalhar a 

instituição sagrada família. Ao mesmo passo, havia um movimento global de transposição das 

mulheres para o trabalho fora do lar e uma possibilidade real de frequentar todo ciclo escolar 

até o ensino superior. As representações possíveis do feminino estavam circulando, sendo 

apropriadas e reapropriadas. Os editores de Vida Doméstica, como representantes de uma 

revista que buscava proporcionar o contato de seus leitores com o que havia de mais moderno 

na sociedade, buscou pinçar nas colaborações aquelas representações que eram aceitáveis 

dentro de uma moral, que podemos considerar católica, projetada em torno dos pressupostos 

de defesa da religião, pátria e família.  

No intuito de apresentar diferentes propostas de educação e distintas representações de 

mulheres, reunimos um conjunto heterogêneo de escritores e escritoras que contribuíram para 

o conteúdo da revista.  Avaliamos que as leitoras e colaboradoras de Vida Doméstica, ao 

entrarem em contato com representações às vezes distintas da sua visão de mundo, passam 

por um processo de reconhecimento e descoberta de novos dados, já que “[...] para 

compreender um texto é preciso formar dele uma representação mental, que se torna mais 

complexa e rica à medida que se lê” (CHARTIER; CLESSE; HÉBRARD, p. 150, 1996), 

aumentando seu leque de compreensão acerca do mundo e da sociedade em que vive, talvez 

enxergando a si mesma nessa nova representação.  

A seguir podemos observar duas representações distintas - e aceitáveis pelo crivo dos 

editores - de ser mulher dentro da mesma revista. O primeiro exemplo alude a uma mulher 

conservadora, levando o título de “O novo credo da mulher”: 

[...] creio nos direitos da mulher; mas creio tambem nos seus sacrificios. Creio na 

liberdade da mulher, mas creio nas restricções que lhe fazem os Dez Mandamentos. 

Creio no suffragio da mulher; mas creio em muitas outras de suas attribuições mais 

essenciaes. Creio no cerebro da mulher; mas creio sobretudo nas suas emoções. 

Creio no combate da mulher pelo “eu”, mas creio tambem na sua obrigação de servir 

á familia, ao proximo, á patria e a Deus. Nesta crença resume-se o mais moderno 

feminismo. E a mais moderna das mulheres modernas saberá, com a liberdade 

adquirida, escravizar-se ainda mais ao dever sem restricções, entregando-se a elle 

com toda a sua vontade, com toda a sua alma… (O novo credo da mulher. Vida 

Doméstica, nº 147, p. 172, 1930). 
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Podemos perceber que o(a) autor(a) desse pequeno texto crê nas restrições impostas à 

mulher em favor da religião e da pátria, defendendo que o bom feminismo é aquele que crê na 

obrigação da mulher frente ao lar e à família. Certamente a revista Vida Doméstica contava 

com um grande público feminino que estava restrito ao lar e às tarefas domésticas e preferiam 

a sociedade tal como ela é nos moldes chamados tradicionais. Porém, o cosmos dos anos 1930 

a 1945 estava propenso à transformação no campo do feminio e também da área da instrução 

pública. Uma leitora, ao ler o “novo credo da mulher” pode chocar com a representação e 

refutá-la, criando uma nova representação do que considera ideal. A leitora sempre poderá 

discordar das representações publicadas pela revista, posto que é possível que a leitura de um 

texto escape à passividade que tradicionalmente lhe foi atribuída. 

Evidência da resistência aos papeis tradicionalmente atribuídos ao feminino é um 

artigo de quatro páginas veiculado por Vida Doméstica, dois meses depois de publicado o 

novo credo da mulher, contrapondo-o, intitulado “Victorias da inteligência feminina” (p. 44-

47, 1930), apoiando o movimento feminista e questionando “[...] os absurdos preconceitos 

que impediam a mulher de tomar parte nos prelios da intelligencia e da cultura”. Nessa 

matéria, são exibidas ao público um grupo de dez mulheres que se formaram engenheiras, 

advogadas, professoras, arquitetas, jornalistas... e até mesmo lograram o êxito de votar e 

serem votadas, chegando uma das entrevistadas ao cargo de prefeita. O texto trata da questão 

da educação feminina, feminismo e direito ao voto, deixando evidente, desde as primeiras 

linhas, que os depoimentos da vitória da inteligência feminina eram de mulheres do 

movimento feminista:  

[...] orientado por espiritos brilhantes, por figuras de grande relevo 

intellectual, toma dia a dia maior incremento, crescendo consideravelmente a 

legião das que batalham em pról da emancipação da mulher (Victorias da 

inteligência feminina. Vida Domestica, nº 149, p. 44-47, 1930). 
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 O artigo segue afirmando que o movimento obteve “assignalados triuphos”, que 

tornou possível às mulheres exercer toda a plenitude dos direitos políticos, de votarem e 

serem votadas, de cursar diversos estabelecimentos vinculados à Universidade do Rio de 

Janeiro, tornando-se advogadas, médicas, arquitetas, engenheiras, entre outras. As mulheres 

retratadas no texto são: a doutora Maria Ritta Soares de Andrade, sergipana, primeira mulher 

brasileira a ingressar na magistratura e declara que “emancipar a mulher é engrandecer o 

mundo e a humanidade pelo Trabalho [...] eis porque a emancipação da mulher - o ideal 

feminista - é o ideal do Brasil”; em sequência somos apresentados à doutora Orminda Bastos, 

advogada e jornalista, consultora jurídica da Federação Pelo Progresso Feminino, que articula 

que a emancipação virá a “proporcionar-lhe uma esphera mais ampla e meios mais efficazes 

de acção”, não pretendendo as feministas se masculinizarem. No decorrer do texto, é 

anunciada a doutora Maria Ferreira Chaves, formada em direito pela Universidade do Rio, 

que discorre que é necessário dar à mulher instrução sólida, educação independente, para que 

elas possam melhor enfrentar as dificuldades da vida e conferir-lhes igualdade de direitos, 

incentivando-a à expansão da inteligência. A doutora Chaves continua sua narrativa dizendo 

que nem todas as mulheres são predestinadas para o casamento e, assim, este, em hipótese 

alguma, deve ser olhado como única solução na vida, mas que à mulher-esposa  

[...] cabe a tarefa maxima de educar os filhos, e, sem duvida, a mulher 

educada, a mulher culta, com vantagem realisará o nobre e dignificante 

dever de formar o caracter de seus descendentes tornando-os cidadãos bons e 

uteis á sua Patria (Victorias da inteligência feminina. Vida Domestica, nº 

149, p. 44-47, 1930). 
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Figura 19: Dez mulheres expoentes das vitórias da inteligência feminina 

 

Victorias da inteligência feminina. Vida Domestica, nº 149, p. 44-47, 1930. 

 

 Outras mulheres nos são apresentadas nesse texto, como Amelia Sapienza, única 

engenheira formada pela turma da Polytechinica do Rio de Janeiro; e Joanidia Sodré, única 

maestrina brasileira formada pelo Instituto Nacional de Música. O artigo, que traz a foto de 

todas as colaboradoras do enredo, apresenta-nos também à doutora Maria Esther Corrêa 

Ramalho, engenheira da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro; à uma das líderes do 

movimento feminista brasileiro, a doutora Carmen Velasco Portinho, que defende que a 

emancipação econômica da mulher será a base de sua emancipação social e política. Indo 

além, a redação identifica a doutora Juana M. de Lopes, médica argentina que mudou-se para 

o Brasil e revalidou seu diploma perante a Faculdade de Medicina do Rio e afirma que o 

trabalho feminino é comum, normal, e que em pouco tempo será algo que não chamará mais a 

atenção. Por último, expressa o feminismo em palavras a doutora Natercia da Cunha Silveira, 

advogada e gaúcha, que fundou em Porto Alegre o Centro Cívico Feminino, e que considera 

que as restrições dos direitos das mulheres é uma questão de justiça.  
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Averiguamos que no decorrer do texto fica evidente que a redação de Vida Doméstica 

procurou essas mulheres e não o contrário. Teriam recebido um retorno negativo de seu 

público e resolveram trazer um contraponto duas edições após a publicação do “novo credo da 

mulher”? Fato é que os artigos apresentados são discrepantes.  Nem sempre essa assimilação 

de contrariedade no escrito se dá conscientemente pelos sujeitos. Mas julgamos que aqueles 

que tiveram contato com o conteúdo da revista, ou ainda, aqueles que se diziam constantes 

leitores da revista, ainda que não tenham de fato compreendido todas as nuances dos textos, 

passam por um processo de formação de representações mentais que os aproximam ou os 

distanciam dos conteúdos da revista. A imposição de uma representação não significa a 

aceitação unívoca dessa representação: pode existir uma pluralidade de leituras. Existem 

formas de crença e variações possíveis diante dos mecanismos persuasivos, contrassensos e 

até mesmo rebeldias.  

Nossa fonte e seus leitores estão inseridos em uma atmosfera que pregava o ensino, a 

alfabetização, a leitura. De fato, em uma sociedade de leitores há grande espaço para a difusão 

de ideias, para a inovação do pensamento. Aquele que lê se abre à possibilidade de ser 

provocado pelas representações do objeto escrito e passa por um processo de formar 

representações mentais da situação proposta pelos textos, enriquecendo e estabilizando 

gradualmente essas representações, ora operando comparações, ora comprovando regras, 

relacionando elementos já memorizados com as novas perspectivas. A leitura da revista é, 

portanto, um processo criador e inventivo para os seus leitores (CHARTIER; CLESSE; 

HÉBRARD, 1996). Sendo assim, os artigos, além de sugerir modos de conduta e visões de 

mundo, também servia para momentos de recreação e exercício mental do leitor ao 

experimentar novidades em matéria de representações. 
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Observamos que a estratégia editorial de Vida Doméstica, de dispor de textos 

colaborativos de seus próprios leitores, contribuiu para a repercussão dos modos de ser do 

feminino distintos em diferentes localidades. Com a difusão de textos escritos por mulheres, 

atuou como veículo de suas ideias e ideais - ainda que tal proporção seja pequena comparada 

à quantidade de textos escritos por homens que permeiam as páginas da revista. Quando 

buscamos pelo termo escritora dentro das páginas de Vida Doméstica, no site da Hemeroteca 

Brasileira, encontramos poucas ocorrências, apenas 208 em 43 anos de revista41. O termo 

aparece pela primeira vez em 1923 e só volta a reaparecer em 1935, o que comprova que a 

revista, ainda que feita para a mulher, apresenta com escassez indicações de obras escritas por 

mulheres para leitura. No quadro abaixo reunimos as mulheres que têm obras indicadas, 

recorrentemente, por Vida Doméstica: 

  

Tabela 7: Escritoras recomendadas por Vida Doméstica 

País Escritora 

Brasil Julia Lopes de Almeida 

Brasil Zenaide Andréa 

Brasil Joséfa de Farias 

Brasil Maria Amelia Teixeira Silva 

Brasil Laurita Lacerda Dias 

Brasil Maria Lacerda de Moura 

Brasil Yolanda Mendonça 

Brasil Maria Dinorah Santos 

Brasil Carmen D’Avila 

Brasil Nilza Marins 

Brasil Iveta Ribeiro 

Brasil Maria de Loreto 

Brasil Nenê Macagai 

Brasil Ilka Labarthe 

Brasil Otilia Stiebler 

Brasil Isabel Medeiros 

 
41 Para contrapor, pesquisamos pelo termo “escritor”. Como esperado, o termo aparece em 1526 resultados. Sete 

vezes a mais que o termo no feminino. Buscamos também pelo termo “autora”, que contou com 307 resultados. 
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Brasil Maura de Sena Pareira 

Brasil Georgeta Sete 

Brasil Fernanda de Bastos Casimiro 

Brasil Regina Pesce 

Brasil Marieta Lopes de Souza 

Brasil Arlette Correia Netto 

Brasil Julieta D’Oliveira 

Brasil Marina Tricânico 

Brasil Guiomar da Rocha Rinaldi 

Brasil Domitila A. de Almeida Gomes 

Brasil Jacy Cardoso 

Portugal Maria Amelia Vaz de Carvalho 

Portugal Virginia Victorino 

Portugal Fernanda de Castro 

Portugal Emilia de Sousa Costa 

Portugal Olga Sarmento 

Portugal Laura Chaves 

Portugal Guiomar Torresão 

França Suzanne Bosquain 

França Claude Sylvane 

França Condessa de Gencé 

E.U.A. Helena Rubinstein 

E.U.A. Pearl Buck 

Cabo Verde Ondina Ferreira 

Espanha Maria de la Esperanza 

México Maria Luisa Arnold 

Japão Ione Mizuta 
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Essas poucas mulheres referendadas como escritoras prestavam colaborações ou 

tiveram trechos de seus livros publicados pela revista, outras tiveram obras propagandeadas 

pela edição. Quem eram elas? Podemos apresentá-los primeiramente à escritora Júlia Lopes 

de Almeida, que colaborou na fundação da Academia Brasileira de Letras (ABL), em 1897. 

Ainda que tenha participado ativamente das reuniões e contribuído para a criação da 

instituição, por ser mulher, não teve o seu nome incluído entre as cadeiras42. Foi presidente de 

honra da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) e escreveu romances, contos, 

crônicas, ensaios e peças de teatro. Sua história foi marcada pela resistência como escritora e 

na luta pela emancipação feminina.  

Quando atentamos às reivindicações das feministas e dos congressos femininos 

publicados por Vida Doméstica, encontramos os anseios das mulheres dos anos de 1930 a 

1945. Uma delegada do movimento feminino imputa ao Estado a responsabilidade pela 

educação e alimentação das crianças, por exemplo:  

[...] No recente Congresso Feminista, uma delegada apresentou uma these 

pela qual o Estado tomaria a si a educação das creanças, desde o aleitamento 

até a entrada no curso superior, ou ao ingresso em qualquer outro mister (A 

educacão dos filhos pelo Estado. Vida Doméstica, nº 161, p. 73, 1931). 

Nos congressos podemos encontrar mulheres que defendiam uma maior participação 

social, queriam ser melhor informadas, politizadas e modernas. Contudo, é preciso ressaltar 

que os valores da sociedade diante da mulher não se modificaram completamente, as 

mulheres ainda precisavam se preocupar com  o direito dos filhos, que deveriam ser 

protegidos. Em 1932 podemos encontrar um texto Gregorio Martinez Sierra (1932), 

discorrendo sobre um terceiro congresso feminino, que continuava a defender a tese da 

proteção infantil pelo Estado43: 

[...] Desde que modernamente, começaram a pensar, as mulheres tem se 

preoccupado intensamente do seu direito sobre o filho. Por ísso, em todos os 

Congressos e reuniões feministas, tem sido tratados com especial insistencia 

esses tres pontos: patrio poder, tutela e investigação de paternidade (A 

mulher e os filhos. Vida Doméstica, nº 170, p. 41, 1932). 

 
42 A cadeira nº 03 da Academia Brasileira de Letras foi cedida ao marido de Júlia Lopes de Almeida, o sr. Filinto 

de Almeida, que carregou por muito anos o título de “acadêmico consorte” e chegou a admitir em entrevista que 

acreditava que a cadeira deveria pertencer a sua esposa e não a ele.  Em 2017 a Academia Brasileira de Letras, 

no ciclo de conferências Cadeira 21, homenageou a autora e reconheceu a injustiça por ela sofrida.  
43 A proteção integral das crianças só foi alcançada, de fato, nos anos 1990 com a criação do ECA, mas a pauta 

da educação e dos direitos das crianças se mostra presente desde os anos 1930 nos congressos femininos.  
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A luta do feminino está presente constantemente nas páginas da revista Vida 

Doméstica. Os assuntos discutidos nas conferências e nos congressos femininos giravam em 

torno da representação feminina no corpo social, no corpo econômico e político do Brasil. Os 

discursos se voltavam ao trabalho feminino, às condições de habitação, condução e higiene; o 

movimento em prol da mulher se preocupava com a educação e instrução feminina, além da 

proteção às grávidas e à infância. 

Os editores de Vida Doméstica estavam atentos às inquietações do feminino no Brasil 

e no mundo e buscaram acolher em suas páginas diferentes ideais e representações das 

mulheres no contexto em que circulou. As escritoras referenciadas pelas páginas da revista 

tinham perfis variados, Ilka Labarthe44, por exemplo, era uma escritora feminista e socialista. 

Tentava desconstruir o mundo de classes e representações anti-feministas. Já a escritora 

Carmen D’Avila45, é reconhecida pelos seus trabalhos em favor das boas maneiras e de 

formação em manuais de etiqueta, publicações que tinham como matéria as prescrições 

comportamentais. Há nas páginas da revista críticas à obra da autora Maria Lacerda de 

Moura46, que teve seu trabalho como escritora reconhecido, mas seus escritos anarquistas e 

feministas não foram vistos com bons olhos pela revista, pois a redação considerava que seus 

textos sofriam de excessos e retiravam dos homens as crenças.47 

Outras mulheres possuem colunas fixas nas publicações mensais, como a sessão 

Conselhos de Dulce, presente na revista desde o ano 1925. Não há maiores informações sobre 

a escritora, somente seu endereço particular para onde deveriam ser remetidas as cartas com 

dúvidas das leitoras sob os mais diversos assuntos, desde a arrumação da casa, conselhos de 

higiene e receitas que facilitariam a vida doméstica. Essa seção contava com a ajuda de suas 

próprias leitoras, confiando as publicações às suas próprias consumidoras, mais um indício de 

que a revista estava de acordo com os interesses das mulheres da época. Em fevereiro de 

1930, “Conselhos de Dulce” pede contribuição às leitoras para mais informações:  

 
44 Para mais informações sobre a escritora Ilka, conferir: <https://brasilianafotografica.bn.gov.br/?tag=ilka-

labarthe>. Acesso em: 02 set. de 2021. 
45 Para mais informações sobre a escritora Carmen, verificar: SANTOS, Márcia Regina dos. Educar para 

(Com)Viver: Formação em manuais de etiqueta à luz do tempo presente. Cadernos do Tempo Presente, São 

Cristóvão-SE, v. 08, n. 04, p. 67-78, jul./dez. 2017. 
46 A escritora Maria Lacerda de Moura participou da fundação da Federação Internacional Feminina. Criticava o 

movimento sufragista pois considerava que a pauta pelo direito ao voto estava sendo feita por uma camada 

burguesa e que havia outras questões muito mais urgentes que as mulheres enfrentavam na sociedade naquele 

momento. Sofreu repressão da ditadura do Estado Novo, e teve sua prisão decretada pela ditadura Vargas. Ficou 

foragida por um tempo até retornar ao Rio de Janeiro no fim da década de 1930. Para mais informações sobre a 

escritora: https://www.blogs.unicamp.br/mulheresnafilosofia/feminismo-educacao-libertaria-e-antifascismo-no-

pensamento-de-maria-lacerda-de-moura/. Acesso em 02 set. 2021.  
47 Para verificar a nota crítica feita pelos editores à obra de Maria Lacerda de Moura: Os livros do momento, 

Vida Doméstica, nº 168, p. 21, 1936.  
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Descobriu alguma receita util para quaquer trabalho doméstico? Tem um segredo de 

toilette? Pois se conhece alguma novidade n’essas matérias, mande-a, por escrito, á 

Vida Doméstica, endereçada á essa secção, que concorrerá a dois premios, um de 

30$000 outro de 20$000, destinado aos dois melhores artigos sobre taes assumptos 

(Conselhos de Dulce. Vida Doméstica, n° 143, p.133, 1930).  

Há a hipótese de a escritora “Dulce” de fato nunca ter existido e essa coluna ser escrita 

pelos próprios redatores, que colhiam informações diversas das leitoras durante todos os anos 

que essa seção esteve em publicação. Encontramos outras seções que são assinadas por 

mulheres, como é o caso de Mme. X, que durante todo período de circulação da revista 

escrevia artigos de moda – inicialmente como correspondente em Paris – e também as colunas 

“Sociabilidade” e “Regras Sociais”. Não encontramos nenhum trabalho ou pista dentro da 

própria revista do verdadeiro nome dessas colunistas, mas podemos afirmar que suas 

participações como escritoras é constante e voltada às prescrições de como se vestir e como se 

portar na sociedade, sustentando a afirmação de que os editores da revista restringiam as 

mulheres, em sua maioria, apenas a autoria das matérias sobre a casa, moda, culinária, 

decoração, corte e costura, ou seja, assuntos relacionados à ideia tradicional de feminilidade.  

Durante a trajetória de Vida Doméstica, alguns escritores ressaltavam o compromisso 

das publicações em defesa da família e do bom comportamento. Ainda assim, o periódico em 

estudo traz em suas páginas autoras como Diva A. de Magalhães Gomes, que escreviam 

matérias de cunho feminista, que propunham a educação das mulheres para que pudessem 

triunfar em suas ambições do mundo moderno por meio da inteligência, como podemos 

observar no trecho a seguir retirado de um artigo de sua autoria intitulado “O espirito 

feminista no Brasil”: 

A mulher moderna, tendo ampliado um pouco mais a sua missão, isto é, fazendo um 

pouco mais do que fizeram as nossas avós, o feminismo a quer muito culta, para que 

ella possa guiar os filhos, efficientemente, no Brasil de amanhã. Outróra, presa aos 

preconceitos sociaes, nem todas as mulheres sabiam ler e escrever, e eram mal vistas 

se se atrevessem a passar pelas academias. Desde meninas, só podiam sahir nas 

lindas rêdes, e, quando moças, nas ridiculas liteiras, para não serem vistas. Hoje, 

não! Os proprios paes, os que acompanham inteligentemente a evolução social, 

querem as filhas preparadas para a lucta da vida, atravéz de uma educação solida, 

em qualquer dos quatro grandes ramos da pedagogia moderna, porque assim a 

mulher, mesmo vivendo sob o tecto dos paes ou do marido, terá independência 

econômica de que sou forte partidária e incansável propagandista. O feminismo quer 

também acabar com os preconceitos rotineiros que tornam a mulher apenas 

espectadora dos factos e das cousas sociais [...]. Com a educação moderna, todas as 

mulheres trabalharão de um modo mais directo, com um emprego mais                                                                                                                                                       

útil á Patria, concorrendo para o bem collectivo, nao tendo tempo para cultivar o 

sentimentalismo exagerado que tanto tem impedido a marcha do nosso progresso, na 

senda luminosa da nossa civilisação (GOMES, Diva A. de M. O espirito feminista 

no Brasil. Vida Doméstica, n° 191, p.46, 1934). 

Diva A. de Magalhães era considerada à época como uma grande feminista que 

escrevia para Vida Doméstica. Pudemos verificar em outros textos que em seu feminismo 
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havia uma preocupação sobre essa transição da mulher para fora do lar, no sentido de que ela 

pudesse ser danosa à família e à manutenção da estrutura moral de preceitos cristãos. Todavia, 

a autora considerava que as novas funções exercidas pelas mulheres (para além das atividades 

domésticas, como professoras, enfermeiras e telefonistas) faziam parte de uma necessidade, a 

partir dos desdobramentos do mundo moderno, e que estas novas atividades apenas eram 

secundárias, subordinadas às autênticas funções da mulher, de ser mãe e cuidadora de seu lar. 

Além de Diva, outra mulher que marcou forte presença nas páginas de Vida Doméstica foi a 

escritora e professora Diosquerida Cunha. Seus textos importavam dizer sobre a educação 

nacional e da mulher, sendo essa autora também diretora do Externato Nossa Senhora 

Aparecida, no estado de São Paulo. Assim como Diva, Diosquerida mostrava-se apreensiva 

com os novos moldes da família moderna e com a educação dos novos cidadãos. A seguir, 

retiramos um trecho de seu artigo escrito para Vida Doméstica de título: “Magistério: 

modalidade cultural da mais alta função da mulher”: 

Nas familias atuais, os filhos passam toda a semana sem contato nenhum com os 

pais que saém pela manhã e só voltam á noite. Quem, então, ministrará o suficiente 

preparo para a vida? Surge aqui o problema da remodelação completa da escola no 

sentido de tornar-se apta a ministrar á criança, não só instrução porque esta não 

basta, mas sim, o adextramento de todas as faculdades para á eficiente adaptação ao 

meio social. Dai uma escola para cada meio diferente a que vai servir. Para o Brasil, 

uma escola brasileira, com feição de escola agrícola nos meios rurais, e nas cidades 

escolas tipicamente urbanas. Portanto, não devemos importar sistemas pedagogicos, 

mas o construir um sistema que atenda ás necessidades brasileiras. Mas não basta 

alfabetizar. (...) a função da escola moderna é essencialmente supletoria das funções 

educativas que a familia perdeu no decorrer da sua evolução até nossos dias, em 

consequencia da atuação de causas as mais diversas. A familia se desfuncionalisa, 

porém, a sociedade tem necessidade para a sua garantia, que todos os seus membros 

sejam suficientemente preparados para uma adaptação positiva, sob pena de ela se 

tornar um cáos (CUNHA, Diosquerida. Magistério: modalidade cultural da mais alta 

função da mulher. Vida Doméstica, nº 262, p. 74-75, 1940).  

Verifica-se que a alternativa encontrada pela autora, para as novas funções da mulher, 

seria que essas trabalhassem como professoras, numa extensão de seus encargos como mãe, 

pois o magistério seria algo como um dom natural das mulheres. A autora aproveita a ocasião 

para expor suas ideias sobre a escola e a pedagogia modernas, o que nos é de grande valor 

nesta qualificação, já que Diosquerida estava no chão da escola, podendo-nos dizer de dentro, 

naquele momento, como mulher e professora, suas preocupações com a educação brasileira e 

o alunado. Ainda que tenhamos trazido até aqui duas visões similares, Vida Doméstica 

também buscou textos e reportagens que representassem as mulheres em outras funções, 

principalmente nos tempos de guerra, em que mulheres britânicas e norte-americanas 

passaram a desempenhar atividades mecânicas e militares. Por meio dessas publicações que 

gradualmente foram incorporadas na revista, temos a possibilidade de analisar como ocorreu 
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essa transposição do lugar das mulheres nessa sociedade. Essas questões profissionais 

femininas foram sendo integradas à medida que estas novas atividades exercidas por elas não 

fossem de encontro com a moral tradicional difundida no período em recorte. 

Esperava-se que, por meio da educação, as mulheres se tornassem afeitas ao 

casamento, que desejassem cumprir seu papel de mãe e fossem competentes na educação de 

seus filhos. Interessante notar que a administração da casa deveria ser voltada à economia 

doméstica. O papel do homem no matrimônio era o de chefe e provedor. “Docilidade, 

meiguice, serenidade e resignação eram as características consideradas femininas ao passo 

que as esperadas dos varões eram a coragem, o poder de decisão e a competitividade” 

(ARENDT, 2012, p. 36). Se propagava a mais clara definição da família que se esperava, com 

mulheres pacíficas às decisões do marido, a família patriarcal com papéis definidos para 

ambos os sexos, agora garantidos pelo Estado varguista. As mulheres deveriam aprender que 

a família deve ser constituída em nome dos princípios da ordem, da hierarquia, da disciplina e 

do respeito às instituições. A partir da Constituição de 1934, a instituição família foi colocada 

sob a proteção especial do Estado, enfatizando-se sua origem a partir do vínculo matrimonial 

indissolúvel. 

Além das representações do feminino dentro do Brasil, os editores de Vida Doméstica 

também buscaram representações de mulheres fora do país. Como não poderia deixar de ser, 

já que o contexto de globalização facilitava e estimulava o contato com agências de notícias 

estrangeiras. Apresentamos a seguir um trecho de artigo retirado no ano de 1933, com o título 

“Uma tourada feminista”, divulgando um novo e inusitado trabalho feminino dos tempos 

modernos: 

Verdade é que o feminismo tem 'masculinamente' invadido todas as actividades e 

depois da mulher ter attingido postos na administração publica, no commercio e na 

industria, resolveu com Marlene Dietrich apossar-se ... das calças do homem! 

Aviadora, administradora, deputada, comerciante e até soldado, a mulher tambem 

quis ser ... toureiro! Ahí está: a novidade vem da Hespanha (Uma tourada feminista. 

Vida Domestica, nº 183, p. 150, 1933). 

O artigo discorre das novas formas de trabalho da mulher como uma invasão do 

feminismo, que tenta masculinamente apossar-se das atividades laborais na administração 

pública, no comércio, na indústria, na aviação, na política e no comércio. E não 

suficientemente, as mulheres ousaram tomar “as calças do homem”, tornando-se também 

toureiras. A representação de uma mulher de calças é colocada como masculinizada naquele 

momento, sendo uma novidade e tamanha ousadia dessa toureira espanhola no início dos anos 

1930. Vejam a seguir que, já na década de 1940, notícias sobre a mulher inglesa invadem o 
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conteúdo de Vida Doméstica, e os postos ocupados por elas na guerra parecem cada vez mais 

naturais aos olhos da revista e do mundo: 

Já se tornou lugar comum dizer que nesta guerra as mulheres combatem ao lado dos 

homens – quando não na frente da batalha (como é frequentemente o caso na 

Rússia) pelo menos nas outras frentes. O esforço de guerra das mulheres é hoje tão 

universal que segue já considerada como um fato aceite e natural. Nesta atitude 

reside uma grande e inconciente homenagem. Nos estaleiros, nas fábricas, nos 

laboratórios de pesquisas, nas salas de operações dos hospitais ou por detrás das 

metralhadoras, as mulheres já não chamam a atenção. Considera-se a sua presença 

um fator natural da vida em tempo de guerra. Ninguem conta com que seu trabalho 

seja inferior em qualidade ou em quantidade ao dos homens; e nenhumas concessões 

especiais lhes são dadas. E é extraordinário que assim seja: quem em quatro anos as 

mulheres se tenham instalado em tarefas que antes não eram consideradas próprias 

para elas e que, pela excelência dos resultados, todos tenham esquecido que isso 

constituiu uma verdadeira proeza [...] (Copyright B.N.S. – Admiráveis combatentes. 

Vida Domestica, nº 318, p. 6, 1944). 

 

 O trabalho das mulheres inglesas nos estaleiros, nas fábricas, nos laboratórios de 

pesquisas, nas salas de operações dos hospitais ou por detrás das metralhadoras, já não 

chamam a atenção. Em uma análise comparativa, os artigos apresentados possuem mais de 10 

anos de diferença. Em uma década a mulher estrangeira se manifesta dentro da revista com 

dois perfis avaliados como não tradicionais, mas recebem comentários distintos em cada 

década. A mulher toureira nos anos 1930 é vista com melindre e até mesmo em tom de 

humor. Já nos anos 1940, os esforços da mulher em diferentes âmbitos da vida é tomado 

como universal, considerado como um fato aceite e natural. 

 

Figura 20: Combatentes inglesas 

 
Vida Domestica, nº 318, p. 6, 1944 

 

Vida Doméstica, por meio de suas publicações, acompanhando as mudanças sociais 

pelas quais passavam as mulheres, tornaram legítimos alguns comportamentos femininos ao 
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circular por todo o Brasil e em algumas partes do mundo durante quarenta e dois anos, o que 

nos revela um público disposto e interessado pelos conteúdos veiculados pela revista por mais 

de quatro décadas. Pouco a pouco, foram sendo incorporadas nas publicações novas 

representações do feminino, tornando-as aceitáveis, pois, em certa medida, a sociedade do 

consumo é aquela que dita as regras e não a revista. Os editores de Vida Doméstica estavam 

atentos aos assuntos que suas leitoras queriam consumir, inclusive confrontando-as para que 

dessem sua opinião do que deveria ou não entrar na publicação, assim, abria espaço para 

diferentes representações da mulher.  

 

“Vida Doméstica “ preza por uma educação escolar do povo brasileiro 

Para analisarmos o projeto de instrução e educação formal que a revista tinha para suas 

leitoras, trazemos um pequeno trecho de um artigo de três páginas, publicado em janeiro de 

1930, com o título “O que devem estudar as mulheres”, assinado por Gregorio Martinez 

Sierra48:  

Senhoras minhas: Sciencia, Direito, História, já discemos em carta, esses tres 

estudos devem ser como que a base de nossa sabedoria: Sciencia, Direito, Historia, 

quer dizer o mundo creado (incluindo nelle naturalmente o homem) a lei e a vida do 

homem neste mundo [...] (SIERRA. Gregorio Martínez. O que devem estudar as 

mulheres?. Vida Doméstica, n° 142, p.105-107, 1930). 

Ao dizer que: “e com esta lei não lhes falei de religião; porque naturalmente, o espírito 

religioso é como que o esqueleto que tem de tudo um verdadeiro conhecimento” (SIERRA. 

1930, p. 105), a publicação afirma a necessidade de instruir as mulheres nessas três ciências, 

sugerindo a elas uma educação sob preceitos religiosos. O texto segue dizendo que as meninas 

devem estudar economia, contabilidade, álgebra, geometria, administração, gramática, bem 

como bordado, costura e música. Indica como leitura a obra Dom Quixote e atenta que as 

mulheres devem sempre ter curiosidade em aprender, mas sempre tendo boas intenções e 

humildade. Esse primeiro trecho retirado da publicação em 1930, exprime o caráter da 

educação formal para mulheres que será veiculado por Vida Doméstica nos 15 anos seguintes.  

Os editores de Vida Doméstica estavam cientes da importância de se obter uma 

educação por via escolar. Desde o início de suas publicações a revista apresentou 

constantemente propagandas de institutos de ensino, procurando retratar as(os) alunas(os) e 

 
48 Ao pesquisarmos pelo autor, descobrimos a possibilidade desse texto ser de autoria da esposa de Gregório 

Martinez Sierra, a escritora, dramaturga e novelista espanhola María Lejárraga, que assinou a maior parte de sua 

produção literária com o nome de seu esposo. Para mais informações sobre a autora María de la O Lajárraga 

García ver: SASTRE, Juan Aguilera. María Martínez Sierra: artículos feministas a las mujeres republicanas. 

IES: Barceo, Logroño, p. 7-40, 2004. 
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apresentar as instalações das escolas e as atividades oferecidas nesses espaços escolares. Além 

de fazer a propaganda, cobria os eventos feitos nesses espaços, como os bailes de formatura e 

as festas típicas brasileiras. A revista buscava expor fotos de estudantes de escolas espalhadas 

por todo Brasil. Percebemos uma glamourização da escola e da universidade, despertando na 

leitora uma maior atenção a esses lugares e, por que não?, o desejo de frequentar essas 

instituições de ensino. Adiante, o(a) leitor(a) pode ver dois exemplos distintos dessas 

representações de meninas recebendo educação formal.  

Na primeira amostra, podemos observar normalistas do estado de Minas Gerais 

uniformizadas, em edifício educacional, amparadas pelo prefeito. No segundo exemplo, uma 

missão Beneditina a Boa Vista, representando a educação catequizante oferecida ao povo 

Maxacali do Rio Surumú. Na foto crianças nativas escutam a palavra do padre missionário. 

 

Figura 21: Alunas de Minas Gerais 

 
De Minas. Vida Doméstica, nº 214, p. 62, 1936. 

 

 

Figura 22: Missões Beneditinas do Rio Branco 

 
Missões Beneditinas do Rio Branco. Vida Doméstica, nº 263, p. 15, 1940. 
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A revista Vida Doméstica pode ser entendida também como mediadora das ideias de 

outras instituições, que usam de seu espaço para divulgar representações bem como se coloca 

como uma imprensa que atua na (con)formação de uma realidade brasileira a partir de suas 

construções discursivas. Além da educação mais específica ao mundo da mulher e do 

feminino, a revista Vida Doméstica buscou criar também um modelo de educação a ser 

alcançado nacionalmente. Percebemos em Vida Doméstica um vínculo muito forte entre 

membros da Igreja Católica e os editores dessa revista. Desde o início das publicações, os 

textos e conselhos religiosos sempre estiveram presentes. Apresentaremos a seguir um trecho 

retirado de um artigo, escrito especialmente para Vida Doméstica, pelo padre Sebastião Maria, 

constante colaborador da revista: 

[...] leitor assíduo de “Vida Domestica”, tu que conheces e te recreias todos os meses 

com a leitura amena, instrutiva e moral destas límpidas páginas, sabes melhor do 

que ninguém o que ela almeja para teu lar: Honestidade, Fé e Patriotismo e é nessa 

trilogia sagrada e através destas reflexões que ela te cumprimenta, desejando-te um 

Feliz Natal. Feliz sim, quando se procura esta felicidade na meditação e imitação 

dos ensinamentos sublimes que dimanam da gruta de Belém (Pe. Sebastião Maria, 

SS. CC. Reflexões sôbre o Natal. Vida Domestica, nº 297, p. 3, 1942). 

Um padre ativo da Igreja Católica confere em seu texto admiração pelo conteúdo 

ameno, instrutivo e moral de Vida Doméstica. Naquele contexto, o padre sugere que os lares 

brasileiros demandavam por honestidade, fé e patriotismo. Para contribuir com o recreio 

espiritual dos leitores, o próprio padre enviou dezenas de textos religiosos e enviou à redação 

dessa revista fotos das diferentes cidades pelas quais passou pregando a fé cristã.  

Os valores dos editores de Vida Doméstica casavam com os da Igreja Católica, na 

medida que essa segunda, tinha a seu alcance o poder de conduzir o povo e modificar 

costumes e hábitos. Em 1934, em artigo intitulado “A hygiene como uma obrigação 

religiosa”, sem autoria, fica evidente essa asserção e a harmonia entre os ideais da revista e da 

igreja:  

[...] Na educação das multidões ignorantes e incultas, os conductorcs do 

povo têm de lançar mão de todos os meios. Principios hygienicos e 

princípios moraes precisam ser inculcados muitas vezes como obrigações 

religiosas, para que se incorporem ao patrimonio dos habitos e costumes 

populares (A hygiene como uma obrigação religiosa. Vida Doméstica, nº 

195, p. 137, 1934). 

Notem que a preocupação do(a) autor(a) do texto acima está voltado aos hábitos e 

costumes das classes populares, tidas como uma multidão ignorante e inculta. Já os membros 

da instituição católica são tomados como os condutores do povo, aqueles que dispõem de 

todos os meios para incorporar no homem e na mulher popular princípios higiênicos e morais.  

A presença da Igreja Católica se manifesta em todas as edições e se mostrou permanente. 
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Diferentes padres contribuíram para Vida Doméstica e admiravam o conteúdo publicado pela 

revista. A seguir, dispomos um trecho de uma carta escrita por João Becker, Arcebispo de 

Porto Alegre, considerado pela edição como uma das maiores figuras da Igreja Católica 

naquele contexto: 

S. Excia. foi um dos preparadores da reconstrução economica, politica e 

financeira do paiz, assumindo com o desassombro e o valor, que 

caracterizaram outróra os apostolos missionarios, pioneiros da Civilisaçào do 

Continente, uma parcella grandiosa de responsabilidade na mudança de 

rumos imposta pelas contingencias imperiosas de uma renovação para 

melhor, nos costumes nacionaes. [...] É, realmente, um periodico de alto 

valor, fazendo honra á imprensa carioca. Em vista de sua boa orientação 

merece ampla divulgação no meio das familias brasileiras ("Vida 

Domestica" na opinião de uma das maiores figuras da Egreja Catholica. Vida 

Domestica, nº 167, p. 19, 1932). 

Na carta acima a revista é tomada como uma publicação que contribui para a 

edificação da alma dos leitores cristãos. O fundador da revista, Jesus Gonçalves Fidalgo,  é 

colocado como um dos preparadores da reconstrução econômica e política do Brasil por meio 

de sua revista. Vida Domestica é considerada pelo arcebispo como um periódico de alto valor 

e de boa orientação, com a responsabilidade da mudança de rumos (para melhor) nos 

costumes nacionais. Os dados coletados durante a pesquisa nos permitem afirmar que o 

público leitor da revista era majoritariamente católico. 

Para além de uma educação moral, muitas foram as escolas e as formas de instrução 

representadas por Vida Doméstica. Havia, entre os novos letrados e dentro das páginas da 

revista, uma ideia geral de que a escola educava, civilizava, promovia a sabedoria. Essa 

instituição foi entendida como um mecanismo que modificava as pessoas, possibilitando-as  

abandonar a incivilidade. Tivemos a oportunidade de recolher o nome de múltiplos institutos 

de ensino em atuação nos anos 1930 a 1945 e, entre as escolas mais prestigiadas pela 

publicação está o Instituto La-Fayette, devido à proximidade de Jesus Gonçalves Fidalgo com 

o fundador dessa escola, o Sr. La-Fayette Côrtes. Conforme Antônio Gomes Penna (1988), 

que aprofundou suas pesquisas nas ideias do criador desse instituto, a escola era reconhecida 

no período pelo compromisso antropológico e ético como expressão do positivismo. Em uma 

matéria intitulada “Uma linda noite de Arte no Instituto La-Fayette” (1936, p. 50) podemos 

analisar um pouco mais das atividades que eram oferecidas pela escola e o prestígio dado a 

ela pela revista Vida Doméstica: 
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As instituições uteis, que alcançam vinte annos de existencia realizam, não há 

duvida, obra de grande benemerencia. O Instituto La-Fayette, no dia 5 do mez 

ultimo commemorou o 20º aniversario também do seu estimado director-geral, o 

professor La-Fayette Côrtes. Abriu a solemnidade o professor Levasseur França, que 

fez um bello discurso cheio de conceitos elevados e opportunos, sobre o programma 

lançado e realizado pelo grande educandário.(...) A parte principal da festa de arte 

foi a conferencia da juvenil professora Dirce Lopes Côrtes, sobre “aspectos da 

Musica Brasileira”. (...) Iniciou a conferencista a palestra, referindo-se à musica 

primitiva dos íncolas e dos negros. Apreciou depois o ‘fado’ de Portugal e as 

‘habaneras’ hespanholas. (...) a alegoria final surgiu após a execução de ‘O 

Guarany’, em que tomaram parte artistas de grande mérito. (...) O 20º anniversario 

do Instituto La-Fayette foi, como se vê, artisticamente commemorado (Uma linda 

noite de Arte no Instituto La-Fayette. Vida Domestica, nº 220, p. 50, 1936).  

Encontramos nas páginas de Vida Doméstica meninas diplomadas pelo mesmo 

instituto no ano de 1932 em matéria chamada “A alta pedagogia e a educação da mulher 

moderna”49. Na ocasião, a revista publicou fotos das estudantes do Instituto La-Fayette e os 

assuntos de suas teses, das mais diversas naturezas, como “A Família e a moderna theoria 

feminista”, ou “O Governo como necessidade social”, e ainda “Estudo comparativo entre a 

patria militar e industrial”.50 Por meio das informações contidas nesta página, encontramos 

meninas se formando e escrevendo teses sobre Biologia, Filosofia, Astronomia, Química e 

Matemática. Nas décadas em estudo, as mulheres passaram a ocupar cada vez mais as 

instituições normalistas em busca de maiores conhecimentos, preparo para a vida no lar e 

também para ter uma profissão que lhes permitisse sobreviver com seu próprio rendimento.  

Tais publicações contribuíram da mesma forma para uma propaganda da educação em 

consonância aos ideais presentes durante todo o governo de Getúlio Vargas. E quanto à 

educação esperada pelo próprio governo varguista? Também encontramos evidências em 

nossa fonte que revelam os interesses do Estado Novo em uma educação de todos e para o 

progresso da nação, dando ênfase à educação feminina para formação de donas de casa 

exemplares. O exemplo que trazemos a seguir é expressão das próprias palavras do presidente 

Getúlio Vargas: 

 
49 A alta pedagogia e a educação da mulher moderna. Vida Doméstica, n° 166, p. 22, 1932. 
50 Tais teses não aparecem na íntegra nas páginas da revista, apenas eram anunciadas em forma de legenda nas 

fotos das formandas.  
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O sentido cultural do progresso que é o próprio espírito do Estado Novo, que 

se expressou nas palavras do Presidente: “todo o nosso esforço deve se 

encaminhar no sentido de educar a mocidade”, se corporifica na 

multiplicação de escolas pelo país. E recebeu novo alento nas reformas que 

impõe novas diretrizes, atendendo ás exigências da própria transformação 

social. E, marchamos num crescendo progresso. Porque progresso significa 

maior soma de instrução, aberta a todos, orientada e completa para garantir a 

harmonia social garantindo herança de cultura para as gerações vindouras. 

No momento, voltamos as nossas vistas para a educação profissional da 

mocidade. Multiplicam-se as escolas industriais - masculinas para formação 

de técnicos e artífices para atender a necessidade crescente da industria 

moderna; femininas, para a formação de donas de casa e cooperadoras 

eficientes do homem no desempenho de tarefas de necessidade imediata. 

Voltemo-nos, agora, tão somente, para as escolas industriais femininas ou 

escolas profissionais femininas (Educação para formar donas de casa. Vida 

Doméstica, nº 319, p. 57, 1944). 

Percebam que a educação é tomada como parte de um projeto de transformação social 

que preocupa-se com o futuro do Brasil. O progresso almejado para o país é a maior soma de 

instrução para todos, a fim de moldar a mocidade e garantir a harmonia social buscada pelo 

varguismo. Nota-se que nesse projeto o papel do masculino e do feminino estão definidos: 

meninos estudam para se tornarem técnicos e artífices e as mulheres donas de casa e 

cooperadoras do homem. 

O Estado, concebendo a família como base do edifício social, encontra na educação 

escolar um lugar estratégico, utilizando-se dessa instituição como instrumento prioritário com 

o qual se poderia formar o tipo de cidadão brasileiro que melhor corresponderia às exigências 

de uma nova ordem social que estava sendo reformulada. Segundo Susan Besse (1999) as 

elites intelectuais e políticas ajudaram a moldar o lugar da mulher nessa sociedade, seguindo 

as mudanças na urbanização e industrialização, criando códigos de conduta e moralidade que 

seriam implementados no corpo social.  

 Aos editores, não bastava pôr em circulação seus anseios em relação à educação moral 

e escolar de seu público de leitores. Era preciso tomar para si a responsabilidade de mudar os 

rumos da educação e cultura nacional. Ainda que os artigos presentes em Vida Doméstica 

fossem em consonância com grande parte dos anseios do governo varguista, era necessário 

criticar os excessos vigentes e defender as ideias de outras instituições às quais estava 

vinculada. Em seguida, expomos um trecho extraído de um artigo escrito por Octales 

Marcondes, Diretor da Companhia Editora Nacional: 
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[...] Como proteger o livro nacional? Evidentemente só vemos para o nosso governo 

uma att1tude a tomar: equiparar ao papel destinado a jornaes e revistas 

alfandegariamente, todo aquelle que se destinar à impressão de livros no Brasil. 

Com isso estará elle facilitando o desenvolvimento da cultura nacional. Estará 

possibilitando um combate mais eficaz ao analphabetismo. Agirá emfim num 

sentido mais intelligente, proporcionando ao paiz a possibilidade de ter livros 

baratos' (Producão de Livros. Vida Doméstica, nº 186, p. 2, 1933). 

Escritores e especialistas contribuíram para o sucesso de Vida Doméstica, em colunas 

fixas que buscavam educar especialmente suas leitoras dentro dos preceitos higienistas51 a fim 

de aprimorar seu corpo e sua saúde e estar preparada para maternidade e os cuidados com a 

criança. Viam a necessidade de educar os lares aos quais chegava para que o país pudesse 

progredir.  

Trazendo informações sobre doenças, sobre uma boa alimentação e até mesmo 

aconselhando psicologicamente pais e mães leitoras na criação saudável de seus filhos, as 

colunas fixas escritas por especialistas permeiam o conteúdo da revista. Podemos citar como 

colaboradores periódicos o Dr. José Mercaldo Nelder, responsável pela coluna “Medicina 

Doméstica”; bem como a Dra. Marie Parmentier, colunista da seção “Palestra Medica”, sessão 

essa que foi mantida por outros escritores como o Dr. Bovary e se finda em 1945 com o Dr. 

Newton Barroso. Os principais especialistas, que mantêm por mais tempo uma coluna, foram 

o Dr. Germano Wittrock, que assumiu artigos variados relacionados à saúde das crianças, e o 

Dr. Adauto Rezende, que por muitos anos escreveu a coluna “Como criar e educar os nossos 

filhos”. Todas essas colunas possuíam aspirações médicas que estavam de acordo com o 

projeto civilizador do estado varguista, contribuindo na difusão de modelos de conduta 

cientifizados52. Para ilustrar a importância dada pelos médicos aos meios de difusão 

impressos, trazemos um trecho escrito por Dr. Newton Barroso em sua coluna “Conselhos 

Medicos”: 

 
51 A questão da higiene aparece em todos os anos entre 1930 e 1945, sendo a palavra encontrada 785 vezes entre 

as edições publicadas. 
52 Educação e saúde no estado varguista estavam estreitamente atrelados, uma vez que a coordenação nacional 

dessas duas áreas se concentrava no Ministério da Educação e Saúde Pública. Para mais informações sobre o 

projeto sanitarista desenvolvido no Brasil entre os anos 1930 e 1945 ver: HOCHMAN; FONSECA. O que há de 

novo? Políticas de saúde pública e previdência, 1937-45. In: Repensando o Estado Novo. Org.: Dulce Pandolfi. 

Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999. 
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É com sincero desvanecimento que redigimos este artigo, que inaugura a nova seção 

de “Vida Doméstica”: CONSELHOS MEDICOS. Porque ‘Vida Doméstica’ é, desde 

muito tempo, uma revista de projeção ímpar no cenário jornalístico do Brasil, e, 

dirigir nela uma seção medica é uma honra que muito nos sensibiliza. Numerosas 

veses o profissional medico, chamado a uma residência para socorrer um doente, 

depara com um quadro clinico agravado e, às vezes, tornado insolvível ‘pelos 

cuidados’ prestados ao paciente antes da chegada do facultativo. Este fato, 

encontradiço mesmo nas nossas grandes cidades, torna-se um flagelo no interior do 

nosso país, onde a falta de instrução secundária (para não falar na primária) e, 

principalmente, a não convivência com meios cultos, aumentam consideravelmente 

sua frequencia. Felizmente o primeiro destes fatores, devido à extensão do Brasil e 

ao descuido de alguns governos anteriores, vem sendo muito amenizado e corrigido 

pela campanha educacional do Estado Novo. A falta de convivência com meios 

cultos porém, só póde ser suprida pelo jornal, pela revista e pelo livro. Parece-nos 

todavia, que a Revista pelo seu meio termo de ‘quantidade de leitura’ entre os outros 

dois e pela atração da diversidade de seus assuntos e aspectos, é, o instrumento ideal 

para substituir tal convivência. E “Vida Doméstica” pela sua penetração em todo o 

Brasil e pelo prestígio que se assegura aonde chega, é das mais eficientes obreiras 

nessa tarefa cultural (BARROSO, Newton. Conselhos Medicos. Vida Doméstica, nº 

828, p. 33, 1941). 

Atentem que o Dr. Barroso culpa a falta de instrução pública pela baixa informação 

médica e salutar. Segundo o médico, a falta de convívio com pessoas suficientemente cultas 

para instruir os cuidados com o enfermo aumentam a frequência de casos graves no interior e 

até mesmo nas grandes cidades. Dr. Barroso ainda indica que os problemas relacionados à 

saúde do povo e a baixa instrução são culpa dos governos anteriores, mas garante que as 

adversidades estão sendo amenizadas pelo Estado Novo. O médico julga que a falta de 

convivência nos meios cultos pode ser suprida pela revista em sua diversidade de assuntos, 

levando informações relevantes a todo Brasil. Isso posto, confirma nossa hipótese de 

educação por meio de Vida Doméstica, que é reconhecida por pesquisadores como grande 

colaboradora na difusão da ciência na sociedade, baseando-se em métodos científicos na 

conformação de um novo modelo de sociedade. De acordo com Maria Martha de Luna Freire 

(2014), estudiosa da puericultura, a maternidade científica proposta pela revista mostrou-se 

como parte fundamental de um processo de aliança entre médicos e mulheres das classes 

média e alta que compunham os principais centros urbanos brasileiros, de consequências 

transformadoras.  

A revista, por meio de outra sessão, "Como criar e educar os nossos filhos”, trazia 

noções de puericultura, ciência essa que pode ser definida como o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento físico e mental da criança. No ano de 1941, encontramos o 

seguinte trecho na defesa do ensino de puericultura a todas as mulheres do Brasil intitulado 

“Pela infância do Brasil, em pról da raça”: 
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[...] a assistência à mulher grávida não se restringe à terapêutica de que ela necessita. 

Cumpre também educa-la porque a grande maioria, seja de que classe social fôr, 

precisa de educação. Há mães que perdem os filhos, nos primeiros meses de vida, 

por culpa própria, especialmente por erros de alimentação, facilmente evitáveis, mas 

que, no entanto, muito contribuem para agravar as estatísticas obituárias com ‘causa-

mortis’ por distúrbios do aparelho digestivo (Pela infância do Brasil, em pról da 

raça. Vida Doméstica, nº 283, p. 42, 1941).  

Neste trecho compreende-se que a responsabilidade pelas mortes infantis não é apenas 

das mães, mas também daqueles que deveriam assisti-las e educá-las para que pudessem 

triunfar no seu papel de mãe e gestora das novas gerações. Durante muitos anos a redação 

afirmava que a educação deveria ser de comum responsabilidade entre a família, a igreja e, 

principalmente, o Estado. No segundo trecho que segue, escrito também pelo médico Dr. 

Adauto de Rezende, a responsabilidade da má criação das crianças dessa vez é jogada para as 

avós, que segundo a publicação da revista, estaria atrasada quanto aos melhores métodos de 

ensino: 

[...] Será difícil convencermos as vovós, que sempre têm uma opinião firmada sôbre 

os melhores métodos que devem ser empregados para criar crianças, que os 

princípios hoje ensinados, não constituem um simples passa tempo ou experiência 

dos médicos, mas, processos considerados os melhores, depois de estudos pacientes 

durante vários anos (REZENDE, Adauto de. Como criar e educar os nossos filhos. 

Vida Doméstica, nº 279, p. 22, 1941).  

O conhecimento da puericultura, diferente da pediatria que almeja intervir diretamente 

sobre o corpo doente da criança, tem como intuito intervir no corpo social, propondo-se a 

transformar crenças, valores, costumes e atitudes, tendo como base a ciência. Dessa forma, 

vai além da aplicação prática de um conjunto de preceitos técnicos voltados apenas para o 

cuidado com o corpo e a mente das crianças. A puericultura pressupõe transformação de 

ordem cultural que inclui, entre outras dimensões, a redefinição do conceito e do valor da 

infância e da maternidade, o abandono de velhos hábitos e a adoção de uma sabedoria mais 

científica sobre a maternidade. Vida Doméstica moderniza sua leitora por meio da ciência, 

mas subjuga suas leitoras à cientifização dos assuntos considerados tradicionalmente 

femininos.  
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CONCLUSÃO 

Ao tratarmos da nossa fonte, tendo em vista a história de Vida Doméstica, entre os 

anos 1930 e 1945, recolhemos informações que indicam que os redatores da revista buscavam 

ensinar às suas leitoras sobre história, filmes, cultura, música, avicultura, agricultura, bem 

como trazia em suas edições notas científicas, orientações médicas, psicológicas, 

odontológicas e químicas. Indicavam soluções para problemas comuns ao cotidiano 

doméstico. Trazendo uma gama enorme de assuntos para suas leitoras, a revista Vida 

Doméstica atuou de ponta a ponta no Brasil em um período da expansão capitalista, e há a 

hipótese de que a modernização e o avanço da cultura de massas contribuíram no sucesso 

dessa publicação, que estimulou as mulheres a consumir. Ao que se refere à circulação e 

vendagem de Vida Doméstica identificamos que sua tiragem chegou, em 1941, a mais de 

50.000 exemplares, indicando que havia leitores fiéis que encontravam na revista uma 

representatividade de seus gostos pessoais e que o conteúdo da revista estava de acordo com 

as habilidades de leitura dessa camada de pessoas que sabiam ler no Brasil nas décadas de 

1930 e 1940. Demonstramos por meio das cartas de leitores, e depoimentos da própria 

publicação, que a leitura de Vida Doméstica ultrapassava os pagantes da revista, o que sugere 

um público de tamanho expressivo em contato com suas prescrições educacionais e de leitura, 

confrontando e se apropriando das representações veiculadas em suas páginas.  

Como revista “da mulher e do lar” se ocupa de assuntos relacionados à maternidade, ao 

casamento e assuntos domésticos incorporando o meio urbano e o rural, bem como tratava de 

assuntos considerados “femininos”. As publicações da revista visavam uma difusão da 

ciência, trazendo em suas páginas curiosidades e ensinamentos científicos, políticos e 

educacionais, aumentando o leque de leituras femininas, uma vez que, para a revista, a 

educação da mulher deveria ser completa, de forma a alcançar uma emancipação intelectual. 

Vida Doméstica era do lar e da mulher, como trazia em seu título, ou para o lar e para 

mulher? Afirmamos que ambas preposições estão corretas. Seu conteúdo era pensado para 

facilitar e (in)formar o ser mulher, para ajudar e auxiliar o cotidiano do lar (incluindo toda 

família e seus pertences). Vida Doméstica é também da mulher, pois é feita e pensada para 

essa mulher que nos anos de 1930 a 1945 era a rainha do lar. Consequentemente, a revista 

fazia parte do lar, momento em que poderia ser revistada, oferecendo soluções práticas para o 

dia a dia. Como parte dos objetos desses lares, sua publicação era de luxo, trazendo as 

mulheres da alta sociedade na capa, desenhos e pinturas de relevantes nomes artísticos, 

produzidas em cores. Nas edições entre 1930 e 1945 apresentam publicações com 
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diagramação mais atraente, priorizando a qualidade das fotos e dos textos, carregada de 

propagandas de diferentes produtos e segmentos.  

A publicidade veiculada na revista Vida Doméstica visava o consumo e estimulava o 

modelo ideal norte-americano da mulher liberal, moderna, preocupada com a saúde física, que 

fumava e dirigia automóveis, delineando um novo estereótipo esperado das mulheres 

modernas. Os redatores de Vida Doméstica se gabavam de trazer mensalmente as mais novas 

modas de Paris, de trazer em seu corpus informações inéditas sobre o que havia de mais 

moderno pelo mundo. A sociedade muda, as revistas se adaptam; e por meio dos signos 

integram a mulher nesse novo mundo que se pretende consolidar. Afirmamos que as 

publicações da revista tornaram legítimos alguns comportamentos femininos. Buscou 

intensificar o estímulo do consumo entre as mulheres e pouco a pouco foram sendo 

incorporadas nas publicações novas representações do feminino, tornando-as aceitáveis, pois, 

em certa medida, a sociedade do consumo norteou as propostas de leitura presentes na revista. 

Os editores de Vida Doméstica estavam atentos aos assuntos que suas leitoras queriam 

consumir e abria espaço para essas diferentes representações da mulher.  

Concluindo nossas buscas pela mulher ideal, almejada pelos editores e redatores de 

Vida Doméstica, ilustraremos com um trecho da própria publicação, a mulher ideal descrita 

por Mme. X. grande colaboradora da revista com colunas fixas sobre moda e regras sociais: 

“Qual é a mulher ideal?” A um nome, o mais querido, o mais respeitado para vós 

outras, se antepõem estas concretas e sensatas palavras: “A que educa melhor a seus 

filhos!”. Trad. De Mme. X (Pelos caminhos da vida. Vida Domestica, nº 329, p. 134, 

1945). 

Após aprofundarmos o olhar sobre as páginas de Vida Doméstica, dos anos de 1930 a 

1945, percebemos que a educação das mulheres perpassa pela maternidade; pelo modo de se 

vestir de acordo com a moda e a ocasião; pela decoração e arrumação de uma casa e pelo 

cuidado com seus filhos. A principal preocupação educacional para as mulheres era de 

preservar o aspecto moral das crianças e a saúde desses novos cidadãos e, para isso, exigia-se 

forjar uma nova mentalidade nas mães. O cuidado com a educação dessas mulheres garantiria 

o fortalecimento da infância. Desse modo, tornava-se imperativo submeter as mães a um 

processo de higienização, civilizando e cientifizando os costumes, garantindo o aspecto moral 

relativo às condutas pessoais e de princípios condizentes aos valores do Estado e dos editores 

da revista, a fim de qualificá-las na formação dos futuros cidadãos brasileiros. 

 O processo civilizador proposto pelos editores dos impressos femininos se concretiza 

quando se interiorizam regras sociais, quando, assim, incorporam normas, valores, hábitos e 

atitudes. Essa publicação educou seu leitores na medida que auxiliou suas leitoras a se 
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tornarem membros da sociedade; ao prescrever condutas para os laços sociais; ao indicar os 

melhores livros e textos a serem consumidos; ao ilustrar e explicar o uso da ciência no dia a 

dia do lar e da família, reverberando efeitos na construção cotidiana e na própria identidade 

das suas leitoras; além de cravar todas as complexidades e transformações do mundo social, 

em especial da escola e das melhores formas de se educar. Porém, a proposta educacional vai 

além das posturas e comportamentos que geralmente condicionam a feminilidade. A 

transformação da mulher tradicional para mulher moderna na revista Vida Doméstica se dá 

pela inserção das novas tecnologias em suas vidas, promovida pelo consumo de 

eletrodomésticos, produtos para casa e produtos de beleza. Essa alteração se dá também por 

uma tentativa de promover a educação a todas as mulheres.  

O perfil de mulher delineado pela revista ao longo das décadas de 1930 a 1945 trazem 

dois perfis distintos de mulher ideal. Um está relacionado ao papel de “mãe” e dona de casa 

que tem como principal responsabilidade o cuidado com a família. Para essa mulher, a 

propaganda dirigia os esforços de venda dos produtos mais diversos, de alimentos infantis, 

indicações de profissionais relacionados à saúde, até propagandas de eletrônicos que 

ajudariam a resolver facilmente os problemas da casa, pois o papel desempenhado por essas 

mulheres era do “centro da família”. O outro perfil está relacionado àquela mulher que 

trabalha fora de casa, influenciada pela mulher europeia e também com grandes inspirações 

nas atrizes e nas modelos norte-americanas, identificada com as questões dos movimentos 

feministas desde o início do século XX.  

A mulher ideal para a revista Vida Doméstica, ainda que não tenha um perfil 

homogêneo, é aquela inteligente, que se emancipou por seu intelecto, mas que não esnoba os 

outros com o seu conhecimento e se destaca por sua bondade e educação; que exerce funções 

anteriormente consideradas masculinas, mas que não se deixou masculinizar pela 

modernidade no vestuário e nos trejeitos, devendo ser sempre frágil e delicada; que vive 

saudável, cuidando do corpo observando a alimentação e os exercícios físicos, mas que não 

deixa a vaidade sobressair à beleza de seu espírito.  A revista, por meio dos artigos que tratam 

da beleza, não impõe uma condição estética homogênea para as mulheres, porém em suas 

fotos, desenhos e festas onde se elegem rainhas e princesas sempre retrata como as mais belas 

mulheres aquelas que são jovens, brancas, bem educadas e parte da elite brasileira. 

Pode-se identificar na revista Vida Doméstica, em meados dos anos de 1930, que os 

redatores possuíam um interesse em controlar as mulheres feministas, pois essas poderiam ser 

uma ameaça à vida familiar, mais especificamente à permanência da representação feminina 

de boa mãe e boa esposa. Já nos anos de 1940 a 1945, envolviam as questões relacionadas ao 
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despreparo da mulher moderna em exercer os deveres exigidos pelo lar e pelo casamento, 

deveres estes que o periódico propunha ensinar. Não há dúvidas de que a revista, ainda que 

possua um grande leque de assuntos, têm seus artigos, em sua maioria, escritos por homens. 

Há que salientar que muitos artigos são assinados por mulheres ou assinados com 

pseudônimos femininos, mas a direção da revista é exclusivamente masculina.  

As edições de Vida Doméstica, apesar de serem feitas para um público feminino, de 

alguma forma silenciam as mulheres, pois são os homens que a editam e que possuem, de 

fato, o poder de decidir o que será publicado para elas. Os textos sobre educação moral, 

educação do corpo, instrução dos filhos, puericultura e política são escritos por homens. 

Sendo assim, os textos reservam à mulher o papel apenas de intérprete daquilo que lhe era 

proposto, produzindo dentro do periódico um ordenamento hierárquico entre aquele que 

escreve e aquela que lê. Para além dos textos escritos pelas próprias mulheres, a maior parte 

das edições que discutiam a respeito da educação feminina e suas representações, eram 

escritas por homens de poder; bem relacionados, presentes em diferentes círculos sociais, 

dispostos a ouvir sua leitora. Analisamos esses textos compreendendo que as publicações 

feitas por seus editores não são neutras. Afinal, as representações impressas na revista que 

alcançam diferentes tipos de mulheres - e postas a circular por todo Brasil – são escolhas 

daqueles que fazem a revista, que decidem o que as mulheres vão ou não ler.  

 O volume de dados coletados nos permitiu ampliar os conhecimentos acerca da 

história da educação, da história das mulheres e contribuiu para o campo da história cultural. 

O recorte para essa dissertação foi necessário, restringimo-nos analisar apenas os artigos 

relacionados à mulher e a sua educação. O desenredo dessa pesquisa nos motivou desvendar 

novas questões, mantendo viva a curiosidade que alimenta uma pesquisa. Há uma perspectiva 

de continuidade da investigação. As publicações de Vida Doméstica valiam-se de conselhos 

práticos, o que pressupõe que os leitores colocariam suas leituras em prática no cotidiano. 

Quais eram os assuntos considerados pelos editores de maior importância a serem ensinados 

aos seus leitores? A revista também buscou indicar livros para leitura; seria possível traçar um 

perfil de autores prediletos? Nos quarenta e dois anos em que esteve em circulação, seus 

objetivos em relação à educação e instrução do povo brasileiro permaneceram os mesmos do 

seu início até o fim? 

Interessa-nos perscrutar quem eram os leitores, que também eram colaboradores de 

Vida Doméstica, e que contribuíram com produções escritas para a revista. Quais os temas, 

gêneros e tipos textuais predominantes nessas colaborações? Sabemos que estes escritores e 

escritoras estavam espalhados pelas capitais e interior de todo Brasil, contribuindo 
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frequentemente para o conteúdo da revista. Ultrapassando a análise do corpus de Vida 

Doméstica, poderemos buscar em outros impressos da época suas referências e propagandas. 

O que diziam outros periódicos sobre a nossa fonte? O que as outras revistas do mesmo 

gênero, nesse mesmo contexto, estavam publicando? Nossa fonte está inserida em uma 

atmosfera do início do século XX que pregava o ensino e a alfabetização, e suas publicações 

oportunas vezes defenderam a escola, a leitura e a escrita, sustentando as ganas de um público 

por mais de quarenta anos. Dentro das páginas de Vida Doméstica há uma transversalidade de 

informações que podem ser mais exploradas, evidenciando que seus ensinamentos adentram a 

todo lar, percorrendo as mãos de muitas mulheres, mas também de muitos homens e crianças 

no Brasil e em outros países. 
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ANEXO 1 – Leitores de Vida Doméstica 
 

Figura 23: Antero Camara de Campos, criança leitora. 

 

Vida Doméstica, nº 142 p. 127, 1930. 

 

 

 

 

 

Figura 24: Corretor e comprador de metais e pedras preciosas Sr. Francisco A. de Assis, leitor em Lage (BA). 

 

Vida Doméstica, nº 143, p. 4, 1930. 
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Figura 25: Senhorinha Laurinha Souza, leitora em Santo Amaro (BA). 

 

Vida Doméstica, nº 146, p. 142, 1930. 

 

 

Figura 26: Pofessora Onesina Muniz da Silva Araujo, leitora de Caratinga (MG). 

 

Vida Doméstica, nº 147, p. 19, 1930. 
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Figura 27: Senhorita Hyraildes Cunha, leitora em Camamú (BA) 

 

Vida Doméstica, nº 150, p. 96, 1930. 

 

 

 

 

 

Figura 28: 2º Sargento Antonio Teixeira, leitor em Araguaya (MT). 

 

Vida Doméstica, nº 154, p. 158, 1931. 
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Figura 29: Sub-delegado de polícia Sr. José Ignacio Filho, leitor em Passagem (SE). 

 

Vida Doméstica, nº 157, p. 340, 1931. 

 

 

Figura 30: Senhorita Adail, leitora em Cordeiro (RJ). 

 

Vida Doméstica, nº 163, p. 14, 1931. 
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Figura 31: José, criança leitora em Campo-Maior (PI). 

 

Vida Doméstica, nº 165, p. 70, 1931. 

 

 

 

 

Figura 32: Senhorita Nina de Souza Brandão, leitora em Jaguaquara (BA). 

 

Vida Doméstica, nº 169, p. 74, 1932. 
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Figura 33: Sr. B. Lorêdo, leitor em Bragança (PA) 

 

Vida Doméstica, nº 171, p. 42, 1932. 

 

 

 

Figura 34: Família leitora em Cuiabá (MT) 

 

Vida Doméstica, nº 171, p. 124, 1932. 



130 
 

Figura 35: Sra. Jamel Saab Alexandre, leitora em Juiz de Fóra (MG). 

 

Vida Doméstica, nº 174, p. 39, 1932. 

 

 

 

 

 

Figura 36: Sr. João Trindade Domingues, leitor em Ouro Preto (MG). 

 

Vida Doméstica, nº 179, p. 14, 1933. 
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Figura 37: Sra. Aurea Mello de Almeida, leitora de Manaus (AM). 

 

Vida Doméstica, nº 186, p. 101, 1933. 

 

 

 

 

 

Figura 38: Artista e comediante Carmen d’Almeida, leitora na Bahia. 

 

Vida Doméstica, nº 190, p. 112, 1934. 
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Figura 39: Sr. Gentil Cardoso, funcionário dos Telegraphos, e seu filho João. Leitores em Canhonha. 

 

Vida Doméstica, nº 191, p. 19, 1934. 

 

Figura 40: Srta. Iva Ribeiro, leitora no Rio de Janeiro (RJ). 

 

Vida Doméstica, nº 191, p. 32, 1934. 
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Figura 41: Maestro João Clemente, leitor em Prata (MG). 

 

Vida Doméstica, nº 195, p. 19, 1934. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Srta. Juracy Bezerra, leitora em Parelhas (RN). 

 

Vida Doméstica, nº 195, p. 165, 1934. 
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Figura 43: Sr. Josué Montello53, leitor e colaborador de Vida Doméstica. 

 

Vida Doméstica, nº 204, p. 16, 1935.  

 

Figura 44: Srta. Maria Joaquina, leitora de Vida Doméstica. 

 

Vida Doméstica, nº 205, p. 99, 1935. 

 

53 Josué Montello foi o quarto ocupante da cadeira 29 da Academia Brasileira de Letras. Foi eleito em 4 de 

novembro de 1954 e presidiu a Academia entre os anos de 1994 e 1995. Entre 1969 e 1970, ocupou o cargo de 

conselheiro cultural da Embaixada do Brasil em Paris, e de 1985 a 1989 foi embaixador do Brasil junto à 

Unesco. Foi membro de incontáveis academias e instituições culturais no Brasil e no Exterior. Para mais 

informações sobre Josué Montello ver: < https://www.academia.org.br/academicos/josue-montello/biografia>. 

Acesso em 18 nov. 2021. 

https://www.academia.org.br/academicos/josue-montello/biografia
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Figura 45: Srta. Zilda Sampaio de Oliveira, auxiliar da Administração dos correios e leitora de Vida Doméstica. 

 

Vida Doméstica, nº 207, p. 53, 1935. 

 

Figura 46: Srta. Dora Miquelline, leitora em Pouso Alegre (MG) e o Sr. Ercole Scalze, vendedor de Vida Doméstica em Itajubá 
(MG). 

 

Vida Doméstica, nº 208, p. 148, 1935. 
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Figura 47: Srta. Helena de Jesus Lambert, leitora em Belém (PA). 

 

Vida Doméstica, nº 211, p. 81, 1935. 

 

 

 

 

 

Figura 48: Senhorita Anna de Figueiredo, leitora em Mattosinhos (Portugal). 

 

Vida Doméstica, nº 211, p. 169, 1935. 
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Figura 49: Sufiel Ferreira, leitor no Estado de São Paulo. 

 

Vida Doméstica, nº 212, p. 62, 1935. 

 

 

 

 

 

Figura 50: Dr. Edison Nunes de Campos, promotor público e leitor de Vida Doméstica em São João de Camaquam (RS). 

 

Vida Doméstica, nº 212, p. 71, 1935. 
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Figura 51: Srta. Yvone Cabral, leitora em São Luiz (MA). Ignez Thomazone e Ativica Cozer, leitoras de Vida Domestica. 

 

Vida Doméstica, nº 214, p. 63, 1936. 

 

 

 

 

Figura 52: Sr. Enéas Barbosa, leitor em Cayenna (Capital da Guiana Francesa que já fez parte do Brasil). 

 

Vida Doméstica, nº 216, p. 78, 1936. 
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Figura 53: Srta. Rosa Maciel, leitora em Anadia (AL). 

 

Vida Doméstica, nº 217, p. 75, 1936. 

 

 

 

Figura 54: Srta. Maria de Lourdes B. do Amaral, leitora em Belém (PA) e Severino Uchôa, colaborador de Vida Doméstica. 

 

Vida Doméstica, nº 219, p. 14, 1936. 
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Figura 55: Mestre pedreiro Sr. João Bastos, leitor em São Luiz de Carceres (MT) e Sr. Francisco Santoro, agente de Vida 
Doméstica em Ribeirão Preto (SP). 

 

Vida Doméstica, nº 222, p. 10, 1936. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Srta. Ederite da Costa Ferreira, recém chegada de Portugal e leitora de Vida Doméstica 

 

Vida Doméstica, nº 227, p. 14, 1937. 
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Figura 57: Sr. Euripedes Gomes Tamariado e suas filhas Euridice e Eunice, leitores em Barra do Tarrachil (BA). 

 

Vida Doméstica, nº 228, p. 106, 1937. 

 

 

 

 

Figura 58: Dra. Maria Leal, leitora no Rio de Janeiro (RJ). 

 

Vida Doméstica, nº 233, p. 50, 1937. 
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Figura 59: Jovem seminarista Bernardino Vasconcellos, leitor em Natal (RN). 

 

Vida Doméstica, nº 235, p. 83, 1937. 

 

 

 

 

Figura 60: Professora Geni Téo Gonçalves e Paulo C. Novaes, leitores em Prata (MG). 

 

Vida Doméstica, nº 235, p. 128, 1937. 
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Figura 61: Srta. Jovita Martins, leitora em Nilopolis (RJ). 

 

Vida Doméstica, nº 237, p. 186, 1937. 

 

 

 

 

 

Figura 62: Srta. Esvalda Palaha, leitora em Campo Formoso (BA). 

 

Vida Doméstica, nº 239, p. 34, 1938. 
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Figura 63: Comerciante Manoel Oliveira Lamarão, leitor em Itacoatiara (AM). 

 

Vida Doméstica, nº 239, p. 54, 1938. 

 

 

 

Figura 64: Senhorita Els de Baneleur, leitora em Munich (Alemanha). 

 

Vida Doméstica, nº 241, p. 20, 1938. 
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Figura 65: Recém diplomada em corte D. Agnela Silva Ferreira, leitora em Itabuna (BA). 

 

Vida Doméstica, nº 241, p. 109, 1938. 

 

 

Figura 66: Srta. Maria Celeste de Viveiros, leitora em São Luiz (MA). 

 

Vida Doméstica, nº 243, p. 68, 1938. 
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Figura 67: Vida Doméstica na biblioteca. 

 

Vida Doméstica, nº 244, p. 52, 1938. 

 

 

 

 

 

Figura 68: Sr. Aldo Zottarelli e D. Herminia Mazziotti Zottarelli, leitores em Rio Claro (SP). 

 

Vida Doméstica, nº 244, p. 109, 1938. 
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Figura 69: A bailarina Rita Rostoff lendo Vida Doméstica. 

 

Vida Doméstica, nº 244, p. 115, 1938. 

 

 

 

 

 

Figura 70: As horas de uma leitora em São Paulo. 

 

Vida Doméstica, nº 246, p. 7, 1938. 
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Figura 71: Alice da Silva Sampaio, diplomada em corte e costura e leitora de Vida Doméstica. 

 

Vida Doméstica, nº 257, p. 21, 1939. 

 

 

 

 

Figura 72: Srta. Stella Silva, funcionária do Gabinete do Chefe de polícia e leitora em João Pessoa (PB). 

 

Vida Doméstica, nº 259, p. 28, 1939. 
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Figura 73: Padre Euclides Costa, professor e leitor em Ilhéus (BA). 

 

 

Vida Doméstica, nº 263, p. 14, 1940. 

 

 

 

Figura 74: Major João Perpol do exército italiano, leitor na alta África onde é governador. 

 

Vida Doméstica, nº 266, p. 42, 1940. 
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Figura 75: Juraci Gil Duarte, criança leitora em Ilhéus (BA). 

 

Vida Doméstica, nº 280, p. 26, 1941. 

 

 

 

 

Figura 76: Maria Auxiliadora Seixas, menina assinante em Cedro (CE) e o Casal Ribeiro, leitores em Goiania (GO). 

 

Vida Doméstica, nº 284, p. 13, 1941. 
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Figura 77: Sr. Miguel Quirino do Rigo, leitor em Cuieté (PB). 

 

Vida Doméstica, nº 284, p. 34, 1941. 

 

 

 

 

Figura 78: Casal Simões, leitores em São Paulo (SP). 

 

Vida Doméstica, nº 284, p. 34, 1941. 
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Figura 79: Leitores infantis de Vida Doméstica. 

 

Vida Doméstica, nº 287, p. 43, 1942. 

 

 

 

Figura 80: Jovem Roldão Alves, leitor em João Pinheiro (MG). 

 

Vida Doméstica, nº 296 p. 36, 1942. 
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Figura 81: Ilva e Ilma, leitora em Belém (PA) que nunca deixaram de ler Vida Doméstica. 

 

Vida Doméstica, nº 308, p. 31, 1943. 

 

 

 

 

Figura 82: Lindalva Rodrigues do Vale Melo, leitora no Rio de Janeiro (RJ). 

 

Vida Doméstica, nº 308, p. 145, 1943. 
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Figura 83: Srta. Adelia de Oliveira, leitora no Rio de Janeiro (RJ). 

 

Vida Doméstica, nº 315, p. 74, 1944. 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Srta. Eneida Cavalcanti, leitora em Campina Grande (PB). 

 

Vida Doméstica, nº 324, p. 36, 1945. 
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Figura 85: Antonio Maria Simões, leitor em São Paulo (SP). 

 

Vida Doméstica, nº 324, p. 39, 1945. 

 

 

 

Figura 86: Leitura de Vida Doméstica em família. 

 

Vida Doméstica, nº 325, p. 112, 1945. 
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Figura 87: Sr. Octaviano Flavio, leitor em Encruzilhada (BA). 

 

Vida Doméstica, nº 329, p. 152, 1945. 
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ANEXO 2 – Capas de Vida Doméstica 
 

Figura 88: CAPA - Obra de arte de L. Boilly “O menino empoando” da coleção de Mme. F Meyer 

 

Vida Doméstica, nº 153, p. 1, 1930. 

 

 

Figura 89: CAPA - Mescla de desenho e foto. Meninas brincando com roupas de verão. 

 

Vida Doméstica, nº 143, p. 1, 1930. 
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Figura 90: CAPA - Senhora  Floriano Stoffel e seu filhinho 

 

Vida Doméstica, nº 158, p. 1, 1931. 

 

 

 

Figura 91: CAPA - Desenho assinado por Gutiérrez. 

 

Vida Doméstica, nº 164, p. 1, 1931 
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Figura 92: CAPA - Colagem. Sociedade, no domínio da moda, elegâncias, sciencias e artes, turismo, assuntos familiares, a 
casa e os interiores, diversões. 

 

Vida Doméstica, nº 169, p. 1, 1932 

 

 

 

Figura 93: CAPA - Mlle. Altair Coelho da Rocha segurando sua leitura preferida. 

 

Vida Doméstica, nº 173, p. 1, 1932 
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Figura 94: CAPA - Colagem de capas anteriores. 

 

Vida Doméstica, nº 180, p. 1, 1933. 

 

 

 

Figura 95: CAPA - Representação de Vida Doméstica sendo lida por mulheres em todos os estados. 

 

Vida Doméstica, nº 187, p. 1, 1933. 
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Figura 96: CAPA - Srta. Lizette Bulcão Vianna. 

 

Vida Doméstica, nº 194, p. 1, 1934 

 

 

 

Figura 97: CAPA - Sta. Georgette Torres. 

 

Vida Doméstica, nº 201, p. 1, 1934. 
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Figura 98: CAPA - Senhorinhas Tulia, Tula e Marilia de Pina. 

 

Vida Doméstica, nº 204, p. 1, 1935. 

 

 

 

 

Figura 99: CAPA - Senhoritas Modesta e Noelma Rodriguez. 

 

Vida Doméstica, nº 211, p. 1, 1935. 
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Figura 100: CAPA - Srta. Milza Magrassi. 

 

Vida Doméstica, nº 217, p. 1, 1936. 

 

 

 

Figura 101: CAPA - Criança Renato Abrantes Rocha Menezes. 

 

Vida Doméstica, nº 219, p. 1 1936. 
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Figura 102: CAPA - Desenho de Josselyne Gael, assinado por D. Ismailovitch. "Ouro sobre azul é o que Vida Doméstica deseja 
aos seus leitores em 1937." 

 

Vida Doméstica, nº 226, p. 1, 1937. 

 

 

 

Figura 103: CAPA – Bebê Marylena Gonçalves dos Santos. 

 

Vida Doméstica, nº 227, p. 1, 1937. 
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Figura 104: CAPA – Senhora Yole Campos Impellirieri colhendo trigo. 

 

Vida Doméstica, nº 247, p. 1, 1938. 

 

 

 

Figura 105: CAPA – Foto Getúlio Vargas sentado ao lado de oficiais, sorrindo, apertando a mão de uma criança. 

 

Vida Doméstica, nº 248, p. 1, 1938. 

 

 



166 
 

Figura 106: CAPA - Mulher segundo criança em seus braços. Nota à esquerda escrito “O Rio teve a honra de hospedar sra. 
Condessa Ciano, nascida Edda Mussolini. Em seus braços, o netinho do Duce.” 

 

Vida Doméstica, nº 256, p. 1, 1939. 

 

Figura 107: CAPA - Foto vista de cima do Rio de Janeiro e colagem54 de uma página de revista com fotos de crianças 

 

Vida Doméstica, nº 260, p. 1, 1939. 

 
54 A nota abaixo da figura diz: “"50 anos de República vieram culminar no ultimo quartel decenal do meio 

século de regimen, na mobilisação da juventude para o prélio pacifico da instrução profissional. Pois é na 

mocidade que Vargas, o continuador de Deodoro e Floriano, 'deposita a sua esperança'. E é para ela que ele 

apela."  
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Figura 108: CAPA - Mulher segurando criança. Nota central escrito Sra. Conceição Branquinho Ferreira com a sua filhinha 
Vera Lucia. Edição de vigésimo aniversário da revista. 

 

Vida Doméstica, nº 264, p. 1, 1940. 

 

 

 

Figura 109: CAPA - VIII Centenário de Fundação de Portugal, desenho escrito Honrando Portugal... Amando o Brasil!..." 

 

Vida Doméstica, nº 267, p. 1, 1940. 
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Figura 110: CAPA - Desenho de um oficial montado a cavalo, tocando trompete com bandeira do Brasil, edição Número da 
Independência. 

 

Vida Doméstica, nº 282, p. 1, 1941. 

 

 

 

Figura 111: CAPA - Desenho de dois homens sem camisa, carregando um a bandeira do Brasil e outro bandeira dos EUA. 
Edição Número em homenagem aos Estados Unidos da América. 

 

Vida Doméstica, nº 283, p. 1, 1941. 
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Figura 112: CAPA - Barbara Britton (Paramount Pictures). 

 

Vida Doméstica, nº 295, p. 1, 1942. 

 

 

 

Figura 113: CAPA - Desenho de Maria e o menino Jesus ao centro, ao redor desenhos representativos da guerra (aviões, 
navios, um combatente deitado nos braços de uma mulher sendo abençoado por um padre, homens feridos). 

 

Acima das imagens há um escrito: "... e a Virgem Mãe suplica a seu filhinho: - manda, quanto antes, paz ao 

mundo! -". Vida Doméstica, nº 297, p. 1, 1942. 
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Figura 114: CAPA - Foto-colagem mulher vestida de enfermeira, fundo desenho que faz alusão à bandeira dos EUA. 

 

Vida Doméstica, nº 304, p. 1, 1943. 

 

 

 

Figura 115: CAPA - Aun Miller (Columbia). 

 

Vida Doméstica, nº 308, p. 1, 1943 
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Figura 116: CAPA - Pintura Srta. Yole Salazar Pessôa. 

 

Vida Doméstica, nº 316, p. 1, 1944. 

 

 

 

 

 

Figura 117: CAPA - Desenho croqui. Número especial de modas 100 figurinos inéditos, 36 croquis desenhados por Edith 
Head, figurinista da Paramount. 

 

Vida Doméstica, nº 317, p. 1, 1944. 
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Figura 118: CAPA - Pintura Srta. Mirian Chagas de Mello e Silva, feita por D. Ismailovitch. 

 

Vida Doméstica, nº 322, p. 1, 1945. 

 

 

 

 

Figura 119: CAPA - Shirley Temple, Claudette Colbert e Jennifer Jones estrelas da United Artists. 

 

Vida Doméstica, nº 326, p. 1, 1945. 
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Figura 120: CAPA - Srta. Palmyra Faustino 

 

Vida Doméstica, nº 332, p. 1, 1945. 

 

 

 

Figura 121: CAPA - Anjo tocando violão, motivos natalinos 

 

Vida Doméstica, nº 333, p. 1, 1945. 
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