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RESUMO 

 

Neste trabalho, tem-se como objetivo analisar como um suporte textual, cujo propósito 

comunicativo não fosse determinar normas e injunções, age na propagação de normas 

sociais que pouco a pouco vão sendo assimiladas pela mulher. O exame se dá a partir de 

um ponto de vista que congrega o olhar da História da Leitura e, por consequência, da 

História da Educação, da Sociologia de base histórica, da Linguística e da Análise do 

Discurso. O suporte escolhido como fonte de pesquisa é a revista feminina Jornal das 

Moças, publicada durante o período de 1914 a 1965, no Rio de Janeiro. O corpus recortado 

compreende a publicação ocorrida entre os anos de 1932 a 1945. O conceito de civilidade, 

conjunto de comportamentos estabelecidos como adequados socialmente, norteia a 

descrição e análise do suporte. Os conceitos de ethos e de incorporação embasam a análise 

do discurso da civilidade, um dos arquivos presentes no Jornal das Moças. Os resultados da 

análise do suporte confirmam a prescrição de condutas tidas como adequadas à mulher 

nas décadas de 1930 e 1940. Os papéis sociais de mãe, dona-de-casa, esposa e educadora 

são reafirmados por intermédio dos vários gêneros do discurso que circulam na Revista e 

pela iconografia que acompanha muitos desses textos. Dentre os vários gêneros em que o 

discurso da civilidade investe, analisou-se o conto, anúncio publicitário, conselho e artigo 

de opinião. Nos textos, os ethé da beleza e do recato; da abnegação; da dedicação; da 

submissão e da saúde; e da sapiência evocam, respectivamente, as imagens de mulher, 

mãe, dona de casa, esposa e educadora dos filhos da pátria. A incorporação de condutas 

adequadas aos papéis sociais previstos para a mulher se dá pela assimilação do ethos do 

enunciador e pela adesão às ideias enunciadas e pelas representações de outros atores 

sociais construídas no discurso.  

Palavras-chave: Leitura. Civilidade. Revista Feminina. Educação. Discurso da Civilidade. 
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ABSTRACT 

 

The present paper aims at analyzing the way how a textual support, whose communicative 

purpose is not determining norms and orders, performs among social conventions that 

are, little by little, absorbed by women. The analysis starts from a point of view that 

assemblies the History of Reading perspective and follows, consequently, with the History 

of Education, Sociology - with a historical basis, Linguistics and Discourse Analysis. The 

support chosen as a research source was “ Jornal das Moças”, a female magazine published 

in Rio de Janeiro from 1914 to 1965. The corpus consists of the publications from 1932 to 

1945. The concept of civility, or the group of adequately social behaviors, leads our 

description and the support analysis. The concepts of ethos and of incorporation grounds 

the discourse of civility‟s analysis, one of the files presented in the magazine. The results of 

the support analysis confirm the conduct assignments considered adequate to women in 

the 30‟s and 40‟s. Some social roles such as mother, housewife, wife and tutor are 

reasserted through many discourse genres which appears along the magazine and through 

the iconography present in many of the magazine texts. The analyzed genres which are 

surrounded by the civility concept are the short story, advertisement, advisement, and 

articles. The ethé of beauty and of reservedness; abnegation; dedication; submission and 

health; and wisdom evocate, respectively, the figures of woman, mother, housewife, wife 

and best tutor. The incorporation of adequate behaviors to the social roles predicted for 

women is obtained through the utterer‟s ethos assimilation, by the adhesion to the 

announced ideas and by the representation of others social actors built in the discourse. 

Key-words: Reading. Civility. Female Magazine. Education. Discourse of Civility. 
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RÉSUMÉ  
  

Ce travail a comme objectif analyser comment un support textuel, dont le but 
communicatif n‟ait pas été déterminer des normes et des injonctions, agit dans la 
propagation de normes sociales qu‟au fur et à mesure seront assimilées chez la femme. 
L‟examen arrive à partir d‟un point de vue qui assemble le regard de l‟Histoire de la 
Lecture, et conséquemment de l‟Histoire de l‟Éducation, de la Sociologie de base 
historique, de la Linguistique et de l‟Analyse du Discours. Le support choisi comme 
source de recherche est la revue féminine Jornal das Moças (Journal des demoiselles), 
publiée pendant la période de 1914 à 1965 à Rio de Janeiro. Le corpus coupé comprend la 
publication apparue entre les années de 1932 à 1965. Le concept de civilité, ensemble de 
comportements établis comme socialement adéquats, guide la description et l‟analyse du 
support. Les concepts d‟ethos et d‟incorporation fondent l‟analyse du discours de civilité, l‟un 
des archives présents dans le Jornal das Moças. Les résultats de l‟analyse du support 
confirment la prescription de conduites eues comme adéquates à la femme, dans les 
décennies de 1930 et 1940. Les rôles sociaux de mère, de femme au foyer, épouse et 
éducatrice sont réaffirmés par le moyen  de plusieurs genres du discours qui se répandent 
dans la Revue et par l‟iconographie qui accompagnent beaucoup de ces textes. Parmi les 
plusieurs genres dans lequel le discours de la civilité investit, nous avons analysé le conte, 
l‟annonce publicitaire, le conseil et l‟article d‟opinion. Dans les textes, les ethé de la beauté 
et du pudeur ; de l‟abnégation ; du dévouement ; de la soumission et de la santé ; et de la 
sagesse évoquent, respectivement, les images de la femme, mère, femme au foyer, épouse 
et éducatrice des enfants de la patrie. L‟incorporation des conduites adéquates aux rôles 
sociaux prévus pour la femme arrive par l‟assimilation de l‟ethos de l‟énonciateur et par 
l‟adhésion aux idées enoncées et par les représentation d‟autres acteurs sociaux construites 

dans le discours.  

Mots-clés : Lecture. Civilité. Revue Féminine. Éducation. Discours de la Civité. 
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ESCOLHENDO E ORGANIZANDO OS FIOS DO TECIDO 

  

Tecer. Produzir tecido com fios. Para tecer, artesanalmente, é preciso primeiramente 

fiar: enrolar fibras, transformando-as em fios. Isso feito, começa-se a tecer: faz-se 

primeiramente a urdidura, colocando-se em um tear fios paralelos em sentido vertical. 

Logo após, passa-se a tramar, entrelaçar fios transversalmente na urdidura. A seguir, 

apertam-se os fios da trama e tem-se, então, um tecido. 

 Neste trabalho, apresentamos, sem hierarquia suposta, as cores e os 

entrelaçamentos de fios que compõem o tecido em que se relacionam: educação, leitura, 

suporte textual, discurso, mulher e civilidade. Em um movimento de descrição e análise 

desse tecido, colocamo-nos aqui ora como fiandeira (aquela que enrola fibras, fazendo, 

assim, o fio do tecido), ora como tecelã (aquela que combina os fios entrecruzando trama 

e urdidura).  

Na tarefa de fiar, puxamos e enrolamos fibras e damos a conhecer composição e 

características dos fios que formam a urdidura. Entre esses fios, encontram-se a leitura, a 

civilidade, a mulher, esta última aqui entendida com uma categoria socialmente 

construída. Na tarefa de tecer, atravessamos a urdidura com outros fios e formamos, 

deste modo, a trama. Nesta última, entremeiam-se educação, discurso e suporte textual. 

Finalmente apertamos as linhas da trama e (re)compomos o tecido, delineando as relações 

existentes entre seus fios. Nessa (re)composição, analisamos, no suporte revista, a relação 

entre leitura, educação e civilidade femininas e, finalmente, complementamos o exame do 

suporte com uma análise do discurso da civilidade. Realizamos, assim, uma pesquisa cujo 

lastro teórico se encontra na História (da educação e da leitura), na Sociologia, na 

Linguística e na Análise do Discurso, tendo como objetivo geral investigar como um 

suporte textual, cujo propósito comunicativo não fosse determinar normas e injunções, 

age na propagação de normas sociais, que pouco a pouco vão sendo assimiladas pelas
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 mulheres. Expliquemos melhor como e por que tratar de cada um e de todos esses 

aspectos.  

Seguindo os pressupostos da História da Leitura, escolhemos fontes de pesquisa 

situadas no passado, embora não muito remoto – a revista feminina Jornal das Moças, que 

circulou entre 1914 e 1965 e, aceitando a contribuição da Sociologia de base histórica, 

definimos o conceito de civilidade como aquele com o qual operacionalizamos a análise do 

suporte. Aliada a isso, aportamos em nossa própria história de pesquisadora e fomos 

buscar, na Linguística Textual, a perspectiva bakhtiniana de gênero do discurso como um 

fenômeno sociodiscursivo e, na Análise do Discurso, conceitos-chave para proceder à 

investigação do discurso da civilidade – presente no Jornal das Moças –, tais como arquivo, 

cenografia, interdiscurso, ethos e incorporação.   

Apresentemos, a seguir, o caminho percorrido para escolha e delimitação do objeto 

de pesquisa e caracterizemos este objeto. 

a) A escolha da fonte  

Para analisar objetos de leitura dados a ler as mulheres na primeira metade do século 

XX, tínhamos um universo considerável de suportes e gêneros (romances, manuais de 

civilidade, livros didáticos, revistas, cartilhas morais, livros de crônicas), uma vez que, nas 

primeiras décadas dos novecentos, as censuras à leitura feminina e, por outro lado, as 

novas configurações que compunham o tecido social brasileiro faziam da mulher um 

importante elemento no contexto editorial do Brasil. 

 Apesar da largueza do universo de leituras dirigidas à mulher, interessaram-nos, 

sobremaneira, as leituras que de antemão não se propunham a ditar normas de 

comportamento, tais como os manuais de civilidade. Tal escolha se deu porque nosso 

objetivo de pesquisa, como já afirmamos, seria analisar como suportes cujos propósitos 

comunicativos não fossem determinar regras e injunções atuavam na propagação de 

normas sociais que seriam assimiladas pela mulher. Sendo assim, as revistas femininas, por 

se apresentarem como leitura de fruição, e não de instrução ou de moralização, 

mostraram-se as fontes mais adequadas. 
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 Entre as revistas femininas que circularam durante a primeira metade do século 

XX, estavam a Revista Feminina (1914), A Cigarra (1914), Única (1929), Vida Doméstica 

(1935), Eu sei tudo (1933) e Jornal das Moças (1914). Chamaram-nos atenção 

especialmente pelo conteúdo e pelo maior tempo de circulação a Revista Feminina (1914-

1936) e o Jornal das Moças (1914-1965). Optamos pelo Jornal das Moças porque a Revista 

Feminina, apesar de constituir uma excelente fonte, já foi devidamente analisada, embora 

em outra perspectiva, por Mascaro (1982) e Lima (1991)1. O Jornal das Moças, por outro 

lado, foi estudado apenas por Bassanezi (1996), sob a ótica da História e em um recorte 

que cobre apenas o período de 1945 a 1961.  

b) O recorte da pesquisa 

O corpus por nós levantado compreende o período de circulação do Jornal das Moças 

(JM)2 que vai de 1932 a 1945. O recorte inicia-se em 1932 e termina em 1945, devido às 

condições de acesso à fonte (não conseguimos encontrar exemplares do JM de antes de 

1932, em Fortaleza3) e ao fato de não desejarmos trabalhar com o período posterior a 

1945, visto que esse período de circulação da revista já foi estudado por outra 

pesquisadora. Ao todo, então, contamos com 94 exemplares4 do periódico, distribuídos 

de acordo com o que nos foi acessível de cada um dos anos do período. Sendo assim, há 

diferença entre o número de exemplares de alguns anos para outros. Esse fato, no 

entanto, não inviabiliza a adequação da análise, visto que nosso olhar é qualitativo, e não 

quantitativo. Some-se a isso o fato de a publicação ser semanal e que, por isso mesmo, as 

permanências e mudanças no periódico não serem notadas em exemplares seguidos, mas 

justamente nos saltos da publicação de um ano para outro, por exemplo. Como ilustração, 

apresentamos um quadro em que descrevemos a distribuição dos exemplares por ano.

  

 

                                                             

1 Maluf e Mott (1998) também fazem breve estudo a respeito da condição feminina com base nesse 
periódico. 
2 No corpo deste trabalho, faremos referência ao Jornal das Moças também pela abreviatura JM.  
3 Mesmo na Biblioteca Nacional, por exemplo, há apenas seis exemplares, cujas datas são dispersas. 
4 O corpus é composto de revistas que pertencem ao acervo pessoal da autora e ao arquivo do O Povo, 
jornal de grande circulação em Fortaleza – Ceará. 
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Ano de publicação Quantidade de 

exemplares 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945       

2 

2 

7 

19 

41 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Quadro 1: Composição do corpus 

 

Ainda tratando do recorte da pesquisa, além da análise dos 94 exemplares do Jornal 

das Moças, optamos também por examinar um dos arquivos de textos - conjunto de 

enunciados que se vinculam a certo exercício da palavra por um grupo determinado 

(MAINGUENEAU, 1998) -, presente nesta revista. Do arquivo, escolhemos 10 textos, os 

quais apresentam alguns dos gêneros em que o discurso da civilidade investiria.  

A eleição de um conjunto de textos, e não de um gênero do discurso, deu-se, 

principalmente, pelo fato de acreditarmos que a construção da civilidade feminina, via 
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discursos presentes no JM, dar-se-ia não exclusivamente em gêneros cujo propósito 

comunicativo é a injunção, tal como o conselho, mas também em gêneros cujos propósitos 

seriam entreter, persuadir ou argumentar. Dessa forma, examinamos também conto, anúncio 

publicitário e artigo de opinião. Dado a conhecer o objeto, observemos agora como se 

entrelaçam os fios da urdidura da trama. 

O lugar da mulher nas sociedades ocidentais – tanto antigas quanto modernas – foi 

marcado por ditames misóginos que indicavam papéis a serem desempenhados por ela. 

Durante alguns séculos, no Brasil – com maior ou menor explicitude, a depender da 

época –, dois discursos sugeriram a aversão ao feminino: o da Igreja e o da Medicina.  

Esses discursos eram propagados oralmente ou por escrito. O discurso escrito, por 

pressupor leitura – uma prática cultural que pode provocar assimilação de costumes e 

manutenção de comportamentos (LEÃO, 2007) – constitui um dos meios de promover a 

afirmação ou a reafirmação de lugares sociais.  Nos anos seiscentos e setecentos, as 

leituras pias eram, pois, a tônica dos textos que chegavam à mulher. Nas entrelinhas e, 

muitas vezes, nas linhas de catecismos, livros de reza e de alguns poucos escritos que 

tratavam de obrigações tipicamente femininas – as domésticas –, delineava-se uma espécie 

de projeto de educação (não-formal) feminina. 

Mais à frente, no século XIX, novas leituras foram sendo propostas à mulher. O 

projeto tácito de educação feminina, entretanto, não se modificou em sua essência: a 

formação da mulher ainda compreendia o lugar de mãe-dona-de-casa-esposa. Incluíam-se por 

outro lado, por intermédio do discurso da medicina higienista, outras nuances dessas 

funções. A mulher pessoalmente deveria cuidar de sua prole e promover um cuidado 

higiênico de seu lar, afirmavam os higienistas. Nas leituras mundanas que foram incluídas 

no conjunto de impressos a que a mulher passou a ter acesso (romances, periódicos, 

revistas ilustradas e revistas femininas), reafirmavam-se sutilmente – entre a descrição de 

uma cena ou de um comportamento da “boa esposa” e um texto informativo que aludia 

às doenças que poderiam ser transmitidas pela ama de leite à criança, por exemplo – o 

espaço e as tarefas restritas à esfera doméstica destinados à mulher, à época.  

Ainda no século XIX, após a Proclamação da República, uma outra atribuição foi 

incorporada ao universo feminino: a de educadora dos filhos da pátria. Cabia, então, à 
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mulher educar adequadamente seus filhos para que eles se tornassem bons cidadãos e 

contribuíssem para a “ordem” e o “progresso” da Nação. Na primeira metade do século 

XX, além do direito ao voto, a mulher conquistou lugares fora do espaço privado a que 

vivia circunscrita. Algumas profissões surgiram fora do lar. Datilógrafa, taquígrafa, 

secretária, telefonista, operária de indústrias têxtil e alimentícia, além das já existentes, 

professora e enfermeira, eram cargos ocupados por mulheres.  

Essa conquista do direito a uma profissão, no entanto, não veio acompanhada de 

uma nova função feminina. Não havia, pois, espaço para a mulher profissional. Com 

efeito, à época, o trabalho feminino no Brasil era visto com reservas e, dependendo da 

classe social a que pertencia a mulher, somente acontecia na falta absoluta de um homem 

que provesse o sustento da família, como em situação de viuvez, por exemplo. No caso 

das mulheres casadas, o trabalho feminino era condicionado à autorização do marido. 

Dessa forma, mesmo quando o trânsito feminino passou a ser admitido na esfera 

pública, as funções da mulher continuavam sendo aquelas da esfera privada: mãe-dona-de-

casa-esposa-educadora. Esses papéis sociais eram transmitidos formal e informalmente. Como 

já sugerimos antes, a leitura é um dos meios de propagação de modelos de 

comportamentos aceitos socialmente. Sendo assim, formalmente textos jurídicos, 

escolares e religiosos e, informalmente leituras de fruição, por exemplo, explicitavam 

lugares e comportamentos adequados para a mulher. 

Neste ponto, entrelaçamos mais um fio na urdidura de nosso tecido: aludimos a um 

conceito estreitamente ligado a comportamento social, o conceito de civilidade. A 

civilidade consiste em um conjunto de comportamentos estabelecidos como adequados 

socialmente, os quais – em sua origem – diziam respeito apenas às sociedades de corte 

européias dos séculos XVI a XVIII, e que se disseminaram em outras sociedades e em 

outros estratos sociais, como modelos de convivência social. O estabelecimento de 

normas de civilidade, de acordo com Elias (1993, 1994), constituiria o resultado de um 

longo processo em que a demonstração ou a contenção de emoções foi sendo 

internalizada pelos indivíduos e passando de controle externo para autocontrole. Esse 

processo constitutivo das sociedades, a que o autor denomina civilização, não teria começo 

nem fim e seria vivido de forma peculiar em cada uma delas.  
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 Dessa forma, mesmo no século XX, é possível tratar de regras de civilidade e, 

inclusive, considerar a existência de um gênero do discurso, surgido no século XVI, 

especificamente para disseminar normas de conduta social: o manual de civilidade. Esse 

gênero tinha como propósito comunicativo determinar normas de comportamento e de 

boas maneiras. Nele, eram ditados aos leitores modelos de sociabilidade que traduziam a 

conduta esperada de indivíduos civilizados. Essas regras diziam respeito a normas de 

higiene e de convivência, as quais iam desde como se portar à mesa até, nos manuais mais  

modernos, como deveria ser escrita uma carta, por exemplo. 

Essas práticas discursivas, entretanto, não se mantiveram apenas no suporte manual 

de civilidade. A normatização de comportamentos migrou para outros suportes, como 

periódicos, revistas ilustradas e revistas femininas. É justamente neste ponto que 

tramamos mais um dos fios de nosso tecido: acreditamos que revistas femininas, apesar 

de não terem entre seus propósitos comunicativos propor regras e injunções, também 

serviam para disseminação de normas sociais. E cremos também que, por esses suportes 

tratarem-se de revistas femininas, não de revistas feministas, essas normas, por sua vez, 

reafirmariam os papéis tradicionais de mãe-dona-de-casa-esposa-educadora determinados 

socialmente para a mulher. A assimilação dessas regras, por seu turno, aconteceria porque, 

através da leitura, o indivíduo se apropria de regras sociais e porque os discursos dizem 

das configurações sociais de que eles fazem parte. 

Em relação ao Jornal das Moças (JM), a fonte que analisamos, o modelo de civilidade 

feminina seria construído por intermédio de textos de um arquivo. Esse arquivo, por sua 

vez, embora contendo textos que apresentem propósitos comunicativos distintos, 

acabaria, pois, por reunir escritos que, direta ou indiretamente, instruíssem as leitoras 

pretendidas pela revista a respeito dos comportamentos tidos como adequados às 

mulheres brasileiras da primeira metade do século XX. 

Explicitada a hipótese de trabalho, apresentamos os objetivos específicos de nossa 

investigação: a) descrever, sob o ponto de vista da História da Leitura, a revista feminina 

Jornal das Moças; b) analisar a educação feminina, numa perspectiva de formação, a partir 

do levantamento dos gêneros do discurso presentes em um dos arquivos de textos 

constantes no JM, a fim de examinar aqueles que se prestariam a educar as leitoras da 
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revista, divulgando – direta ou indiretamente – regras de civilidade; c) analisar, sob uma 

perspectiva da Análise do Discurso, de linha francesa, o investimento do discurso da 

civilidade, no JM,  nos gêneros conto, anúncio publicitário, conselho e artigo de opinião, destacando 

as noções de cenografia, interdiscurso, ethos e incorporação. 

 Na composição de nosso trabalho demos conta dos pontos de vista das diversas 

disciplinas utilizadas para a descrição e análise de nosso objeto. Dessa forma, com o 

intuito de (re)construir o tecido que envolve a leitura do Jornal das Moças por mulheres na 

1ª metade do século XX, dividimos nosso  escrito em duas partes. Nos três capítulos da 

primeira, como fiandeira, enrolamos os fios da leitura e da civilidade e do suporte revista. 

Nas duas seções da segunda, como tecelã, tramamos com fios do suporte Jornal das Moças 

e do discurso da civilidade. Vejamos como isso se configura. 

No primeiro capítulo, tratamos dos pressupostos da História da Leitura e 

descrevemos, a título de introdução, as práticas de leitura no Ocidente e as práticas de 

leitura femininas. Estas últimas nos interessam sobremaneira porque a leitura de revistas 

femininas era uma prática de leitura da 1ª metade do século XX.  A cor acrescentada por 

esses fios ao nosso tecido advém do fato de ser a História da Leitura (HL)5 o caminho 

sob o qual se pode explicar a relação existente entre circulação de escritos e leitores. Sob o 

ponto de vista da HL, é possível, por exemplo, ir além da descrição do ato de ler como 

complementação de sentidos por um indivíduo particular.  Com efeito, essa corrente da 

História descreve e explica a relação das sociedades com impressos e analisa a leitura 

como uma prática cultural. Sendo assim, explica como os sentidos se constroem 

socialmente, enfatizando atores envolvidos no circuito do impresso, tais como editor, 

autor, distribuidor e leitor, bem como considera suportes e gêneros textuais; além disso, 

localiza esses atores sociais em contextos sócio-histórico-culturais, os quais, 

evidentemente, influenciam a circulação e recepção de escritos.  

Enfatize-se também que a assunção da HL identifica ainda nosso enfoque com o da 

História da Educação, visto que, como observa Chartier (2001b), ao tratarmos da história 

                                                             

5 A partir deste ponto usaremos também a sigla HL para fazer referência à História da Leitura. 
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da leitura, discorremos também sobre história das capacidades de leitura, das condições de 

acesso aos textos e, evidentemente, de acesso à educação.  

No segundo capítulo, apresentamos o conceito de civilidade, desenvolvido por 

Nobert Elias.  No entanto, por acreditarmos não ser possível tratar de um conceito 

sociológico como um produto pronto e acabado, permitimo-nos, antes de tratar da 

civilidade propriamente dita, apresentar a Teoria dos Processos Civilizadores, a partir da 

qual a noção de civilidade é construída. Fazemos assim uma resenha do percurso 

engendrado pelo teórico alemão e depois discutimos a civilidade brasileira. Em especial, 

abordamos o controle de pulsões femininas na família, pela educação e pela leitura, desde 

o início da colonização até o período republicano conhecido como Era Vargas, recorte 

temporal que fazemos em nossa pesquisa. Essa caracterização da civilidade feminina 

introduz aspectos que são importantes para a análise do JM e dos discursos dirigidos à 

mulher nesse suporte. 

 No terceiro capítulo, outro fio da urdidura é puxado. Definimos e descrevemos o 

suporte revista, bem como estabelecemos a diferença entre imprensa feminista e imprensa 

feminina. A relevância de um capítulo apenas para a descrição do suporte, além de 

contribuir para o cumprimento de um de nossos objetivos específicos (descrever o JM), 

filia-nos à História Cultural, campo em que este tipo de expediente é profícuo. 

Discorremos longamente sobre esse suporte e estabelecemos uma discussão que, até onde 

é de nosso conhecimento, ainda não foi feita com o rigor teórico e a sistematização que 

adotamos: a diferença entre imprensa feminista e imprensa feminina. Tal diferenciação 

também contribui e acrescenta à análise do JM, uma vez que o pertencimento da revista a 

uma ou outra categoria, principalmente no início do periodismo feminino, determinava, 

por exemplo, os assuntos sobre os quais se dissertava assim como o enfoque dado a cada 

um deles. 

No quarto capítulo, começamos a tramar. Agregando mais fios ao tecido, chegamos 

ao nosso objeto propriamente dito: o Jornal das Moças. Na seção, descrevemos o periódico 

a partir de seu contexto de circulação, de seu projeto editorial e do perfil das leitoras 

pretendidas, reafirmando, assim, o olhar da História da Leitura. A descrição empreendida 

reafirma a importância do JM e a adequação da escolha da fonte, tanto pelo longo período 
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em que circulou, quanto pelo alcance de sua distribuição: o JM era publicado no Rio de 

Janeiro, mas circulava praticamente em todas as capitais do País, assim como em inúmeras 

cidades do interior do Brasil, inclusive em lugares a que, à época, o acesso era difícil, 

como cidades do interior da região Norte, por exemplo. Além disso, há que se destacar 

ainda os gêneros e temas propícios à construção da civilidade e da conseqüente  educação 

da mulher.  

No quinto capítulo, finalmente, apertamos os fios da trama e o tecido se configura: 

tratamos do recorte que fizemos para verificar como as marcas de civilidade feminina se 

formalizam em um dos arquivos presentes no JM. Cremos que as regras de civilidade 

expostas ou supostas no discurso da civilidade, uma categoria por nós delimitada, 

contribuiriam para a educação – neste caso entendida como formação, e não como 

instrução – feminina. Para verificar tal hipótese, procedemos à analise do discurso da 

civilidade examinando a construção das imagens/papéis femininos de mãe, dona-de-casa, 

esposa e educadora, que se daria por intermédio da incorporação do ethos e/ou de 

representações de atores sociais que surgem nesse discurso, manifesto especificamente em 

algumas formulações discursivas atualizadas no JM, a saber: conto, anúncio publicitário, 

conselho e artigo de opinião. 

Pelo desenho feito até aqui, é possível antever características deste trabalho. 

Entretanto cremos ser ainda necessário chamar atenção para aquilo que justifica nossa 

pesquisa. O enfoque que empreendemos é original no que diz respeito ao tratamento do 

objeto revista feminina sob o olhar de diversas disciplinas cujos objetos guardam alguma 

afinidade.  Entrecruzamos, assim, o olhar da História da Leitura, da Sociologia, da 

Lingüística Textual e da Análise do Discurso sobre o Jornal das Moças. Em nosso exame, 

procuramos fazer confluir pontos de interseção entre essas ciências e as usamos de forma 

complementar na escolha e análise do JM. 

Sendo assim, a História da Leitura nos faz tratar de uma prática de leitura da 1ª 

metade do século XX, no Brasil; a prática de leitura de revistas femininas, por sua vez, 

propicia a formação das brasileiras por intermédio da assimilação de regras de civilidade, 

as quais sugerem o controle de pulsões que vai se transformando de social em individual; 

o suporte revista, por seu turno, apesar de não ter como propósito comunicativo impor 
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regras e injunções, se presta a esse objetivo porque veicula discursos que – 

constitutivamente – dizem do teatro social em que estão inseridos e do qual emanam e 

por isso mesmo reproduzem e disseminam os papéis femininos considerados adequados 

na 1ª metade do século XX. 

Além do entrelaçamento das teorias, há que se considerar a contribuição que se traz 

para a Lingüística e a Análise do Discurso, uma vez que as duas disciplinas envidam 

esforços constantes para considerar aspectos sócio-histórico-culturais em suas 

abordagens, mas nem sempre conseguem manter claro este objetivo em suas análises, 

visto que o texto ou o discurso, muitas vezes, tomam proporções que ofuscam o contexto 

sócio-histórico-cultural de que eles mesmos fazem parte.  

No que tange à História da Leitura, que enfatiza características sócio-histórico-

culturais de circulação dos impressos, agregar aspectos textual-discursivos à análise 

também constitui novidade.  Em nossa pesquisa procuramos tratar em igual medida todos 

esses aspectos. Considerando ainda o conjunto HL, AD e civilidade, encontramos um 

conceito que sugere a existência de uma interseção clara entre as duas ciências e o 

conceito elisiano: a noção de incorporação. Encerremos, pois, essa conversa inicial e 

passemos a fiar. 
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1 PRÁTICAS DE LEITURA: USOS E APROPRIAÇÕES DE 

ESCRITOS 

Aparentemente passiva e submissa, a leitura é, em si, inventiva e 
criativa. Uma história abrangente da leitura e dos leitores deve, 
assim, considerar a variação de acordo com o tempo e o local, das 
condições de possibilidade e das operações e efeitos de tal invenção. 

                                    (CHARTIER, 1999b, p. 31) 

 

Neste capítulo, estiramos o primeiro fio de nossa urdidura. Sob a perspectiva da 

História da Leitura, enfocamos as práticas de leitura no Ocidente, com destaque especial 

para as práticas de leitura no Brasil e para práticas de leitura femininas. Ao comentarmos 

essas práticas, damos a conhecer como se configurou a relação entre circulação de escritos 

e leitores no Ocidente, considerando a cultura letrada na Europa desde a Idade Média até 

o século XIX, e no Brasil, do período colonial até o início do século XX.  Além disso, ao 

comentarmos categorias e instituições convencionais que fazem a história da leitura, 

focalizamos ainda um leitor em especial: a mulher. Neste capítulo, então, iniciamos nosso 

contato com o sujeito social de quem tratamos nesta pesquisa e descrevemos como se deu 

o acesso da mulher aos escritos, como também quais eram as relações existentes entre 

leituras femininas e o chamado circuito do livro.  

 

1.1 Pressupostos da História da Leitura 

O estudo das práticas de leitura que decorrem dos usos dos objetos escritos e das 

significações diferenciadas por estes assumidas no processo de complementação de 

sentidos dos textos é um dos objetivos da História da Leitura (HL). É essa, pois, a 

perspectiva assumida neste trabalho. 
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A assunção deste ponto de vista se dá pelo fato de admitirmos que não é possível 

considerar o ato de ler como uma relação simples e direta entre o texto e o leitor. Com 

efeito, nas abordagens em que se observa a leitura como um fenômeno monolítico e 

homogêneo, considera-se o texto como uma abstração, reduzida a seu conteúdo 

semântico, como se o escrito existisse fora dos suportes que o contêm e que, por sua vez, 

marcam relações históricas e sociais.  Além do texto, nessas mesmas abordagens, o leitor 

também é um ente abstrato e, portanto, passivo, ao qual seria negada uma inserção sócio-

histórica e uma conseqüente participação na construção do sentido do texto. 

Por outro lado, sob o ponto de vista da História Cultural, que embasa a HL, a leitura 

seria uma das formas de consumo cultural e, como tal, essa atividade escaparia à 

passividade que tradicionalmente lhe é atribuída.  De acordo com Chartier (1990), ler, 

olhar ou escutar - estas duas últimas também formas de consumo cultural - seriam, 

efetivamente, uma série de atitudes intelectuais que permitiriam a reapropriação, o desvio, 

a desconfiança, a resistência por parte, no caso da leitura, do leitor. 

 Isso acontece porque “os textos não são depositados nos objectos, manuscritos ou 

impressos, que o suportam como receptáculos, e não se inscrevem no leitor como o 

fariam em cera mole.” (CHARTIER, 1990, p.25). Na verdade, na HL, considera-se a 

leitura como um ato concreto em que esse processo de construção de sentido é encarado, 

ainda de acordo com Chartier, como  

estando situado no cruzamento entre, por um lado, leitores, dotados de 
competências específicas, identificadas pelas posições e disposições, 
caracterizados pela sua prática de ler, e por outro lado, textos cujo significado 
se encontra sempre dependente dos dispositivos discursivos e formais que são 
os seus6.  

 

 Na verdade, nessa perspectiva, a leitura é conduzida por uma tensão central: 

considera-se, por um lado, a leitura como prática criadora, como atividade de construção 

de “sentidos singulares, de significações de modo nenhum redutíveis às intenções dos 

autores de textos ou fazedores de livros” (CHARTIER, 1990, p. 123); por outro lado, 

acredita-se que o leitor é sempre pensado pelo autor, pelo comentador e pelo editor, 

                                                             

6 No âmbito da Lingüística e de disciplinas afins, como a Lingüística Textual, a Lingüística Aplicada e a 
Psicolingüística, por exemplo, a leitura também é vista como complementação de sentidos. No entanto, 
não se caracteriza explicitamente como um objeto cultural. 
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como aquele que deve encontrar um sentido único, uma leitura adequada e autorizada. A 

HL lida exatamente com essa tensão na medida em que, ao tratar da leitura, considera 

“conjuntamente a irredutível liberdade dos leitores e os condicionamentos que pretendem 

refreá-la”( CHARTIER, 1990,p.123). 

.  Ao aceitar esse duplo ponto de vista, a HL procura identificar, entre outros 

aspectos, a diversidade das leituras antigas a partir de seus esparsos vestígios e busca 

reconhecer as estratégias através das quais os autores e editores tentavam impor 

ortodoxias ao texto e, portanto, conduzir leituras forçadas. Além disso, os historiadores 

da leitura investigam quais eram os usos e as apropriações do texto feitas pelos leitores 

remotos desses textos antigos.  

 Acrescente-se que, como já apontamos, na rede de relações que envolvem a leitura, 

há que se admitir importante papel para outros atores/aspectos dessa interação verbal. 

Sendo assim, o alcance dessa inter-relação inclui a participação de “editores, 

compositores, impressores, fabricantes de papel, livreiros, professores, críticos e 

propagandistas, outros autores e outros leitores” (ABREU, 2003, p.37) na construção do 

sentido de textos. Esses atores, por sua vez, também são considerados sob o ponto de 

vista da HL. 

 A relevância decisiva do suporte na construção dos sentidos é ainda outro ponto 

de crucial importância na abordagem da leitura em que ora nos inscrevemos. Essa 

perspectiva confirma, pois, a acertada escolha feita por nós ao descrever o Jornal das Moças 

e as práticas de leitura femininas supostas a partir dele, uma vez que reconhecer os traços 

das práticas de leitura no interior das representações e nos próprios suportes é uma 

questão central na HL. 

 Explicitado o conceito e a perspectiva teórica relativa à leitura com que 

trabalhamos, fazemos agora uma incursão pelas práticas de leitura no Ocidente e no Brasil 

a fim de esboçar a importância da disseminação de modelos culturais por intermédio de 

escritos.  

 



28 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

1.2 Usos e significados da leitura 

Falar sobre práticas de leitura inclui necessariamente falar das habilidades de leitura, 

tanto a silenciosa quanto a oralizada. A definição de habilidade de leitura, por seu turno, não 

figura explicitamente em textos de HL. Parece-nos que os teóricos partem de um conceito 

acatado tacitamente, mas que não é retomado formalmente em textos da área. Mesmo 

assim é possível inferir que, embora advindo de uma perspectiva teórica bem diversa, o 

conceito cubra parcialmente a significação corrente na teoria cognitiva. Nessa perspectiva, 

de acordo com Solé (1998), habilidades de leitura seriam técnicas, destrezas 

(microestratégias) que envolvem capacidades cognitivas menos elevadas e que, portanto, 

não exigem metacognição, a qual, por seu turno, seria a capacidade de conhecer o próprio 

conhecimento, de pensar sobre a própria atuação, de monitorá-la.  

Simplificando a definição, por um lado, e acrescentando-lhe um viés 

sociointeracional, por outro, admitimos, então, que habilidades de leitura seriam destrezas 

adquiridas pelos leitores, as quais poderiam decorrer de necessidades impostas pelo 

próprio gênero do discurso,  pela situação em que ele é lido (há textos que pressupõem 

leitura oralizada, por exemplo) ou ainda pela aptidão/inaptidão do próprio leitor (leitores 

inexperientes e, em algumas ocasiões, leitores aptos necessitam de leitura vocalizada para 

entender o texto).  

Neste último caso, entretanto, ao contrário do que sugere Solé (1998), o leitor, 

mesmo inexperiente, pode pensar e planejar sua atuação e usar, por exemplo, a habilidade 

de ler em voz alta como uma estratégia que favoreceria sua própria compreensão.  

 Chartier (2001a, p. 83) cita um texto teatral, representado em 1864, a fim de ilustrar 

qual era o valor social de ler em voz alta ou ler silenciosamente7. O exemplo dado pelo 

historiador nos serve também para mostrar que a habilidade de ler em voz alta, mesmo 

para um leitor não proficiente, poderia ser consciente e planejada: 

                                                             

7 Ao citar o exemplo, o teórico se refere à ausência de informações sobre a utilização do suporte voz, na 
França do século XVI ao XIX. Essa ausência de informações, supomos, talvez seja o motivo de Chartier 
usar como ilustração um texto teatral e não um protocolo de leitura no qual o próprio leitor diga de suas 
habilidades, como um diário de leitor, por exemplo. 
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COLLADAM, lendo: Meu pai, escrevo-lhe para contar que estão muito contentes comigo... 
obtive progressos...colocaram-me no estábulo. 
CHAMPBOURCY: No estábulo...São detalhes de família... leia baixo. 
COLLADAM: Se leio alto, não é pra você, é para mim...Todas as vezes 
que não leio alto... Não compreendo o que estou lendo. (Continuando sua 
carta em voz alta)No estábulo...mas, por exemplo, não tenho sorte, tenho uma vaca 
doente... (grifos nossos) 

Feita a definição de habilidade de leitura, voltemos agora ao lugar das práticas de 

leitura oral e silenciosa na sociedade ocidental8. A descrição do percurso dessas práticas 

importa aqui porque delimitará o lugar de destaque de ambas na história da leitura e 

auxiliará na compreensão de que a diferença entre leitura oral e leitura silenciosa pode 

servir de índice para estabelecer as distâncias socioculturais em uma dada sociedade. 

A aquisição da capacidade de ler silenciosamente foi uma notável conquista para as 

sociedades letradas do Ocidente. Essa forma de freqüentação do escrito apresentou, 

todavia, permanências e rupturas até seu estabelecimento definitivo entre os séculos XVI 

e XVIII. 

 A leitura silenciosa, praticada no Ocidente entre os séculos VII e IX apenas nos 

scriptória monásticos, ganhou fôlego nas escolas e universidades no século XII e dois 

séculos mais tarde entre as aristocracias leigas. Antes do século XII, a leitura em voz alta 

era absolutamente necessária, uma vez que os textos não eram escritos no vernáculo dos 

leitores, mas em latim e sem separação entre os vocábulos. A leitura de manuscritos dos 

séculos V a VIII, por exemplo, exigia vocalização, posto que, para leitores como os da 

Irlanda, da Inglaterra e de algumas regiões que hoje constituem a França, a língua dos 

textos não era a língua em que falavam (CHARTIER, 2001b).  

Dessa forma, a condição para que essa habilidade tenha sido adquirida foi a 

introdução da separação entre palavras9. Essa conquista foi feita em monastérios, por 

escribas irlandeses e anglo-saxões da alta Idade Média. A nova disposição do texto 

                                                             

8 Neste trabalho, os comentários a respeito das práticas de leitura no Ocidente tomam como base os 
estudos de historiadores da leitura franceses. Portanto os exemplos e as descrições que utilizamos dizem 
respeito às práticas por eles analisadas, entre as quais estão aquelas desenvolvidas na Inglaterra, Alemanha 
e, principalmente, na França. 
9 Ao contrário do que acontecia na Idade Média, na Antiguidade greco-romana, época em que não havia 
diferença entre a língua dos textos e a língua dos leitores, a ausência de separação entre as palavras não 
constituía empecilho aos leitores. A leitura em voz alta ocorria mais como uma convenção social em que 
se associavam o texto e a voz, a leitura, a declamação e a escuta. 
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introduziu a possibilidade de leituras mais rápidas e de mais textos por conseqüência, 

assim como a leitura de textos mais complexos. Ora, essa, como outras transformações 

pelas quais passou a leitura, também apresenta continuidades e descontinuidades.  

Há, de acordo com Chartier (2001b), indícios de que a habilidade de ler em silêncio 

já era praticada na Grécia, nos séculos VI ou V a.C. Existem, por exemplo, alguns textos 

de Aristófanes e outros textos dramáticos em que pessoas lêem, tanto silenciosa como 

oralmente. Por outro lado, o leitor, na antiguidade, teria também se afastado do texto 10, 

não porque lhe fosse impossível ler em silêncio, mas pelas exigências dos próprios 

gêneros discursivos, alguns dos quais – para realização de seus propósitos comunicativos - 

pediam leituras oralizadas. Era o caso, por exemplo, das participações fúnebres que 

supunham que o leitor, literalmente, desse voz ao texto, convertendo, dessa forma, a 

leitura em um exercício de sociabilidade. Sendo assim, a leitura em voz alta transformou-

se em prática ordinária. 

Pelo que se pode observar, no século XII, quando a leitura silenciosa voltou a ser 

uma atividade entre os leitores do mundo ocidental, houve na verdade uma reconquista 

dessa habilidade, antes já desenvolvida pelos leitores clássicos. Essa reconquista, no 

entanto, não anulou o lugar social da leitura em voz alta. A vocalização da leitura 

subsistiu, na verdade, durante todo o século XIX e as primeiras décadas do século XX. 

Mesmo quando a leitura silenciosa se tornou prática absolutamente corriqueira entre os 

leitores mais letrados, entre os séculos XVI e XVIII, a leitura em voz alta persistiu como 

o elo principal de diversas formas de sociabilidade familiar, erudita, mundana ou pública. 

Nesse contexto, o leitor, por seu turno, entrava em contato com vários gêneros do 

discurso e, portanto, ora lia ora ouvia ler.  

Essa permanência da leitura em voz alta se deu por dois motivos essenciais, tanto 

entre os leitores experientes quanto entre os inexperientes. Para estes últimos, a 

compreensão do texto só se dava pela efetiva vocalização. Ler em voz alta e lentamente 

facilitava a decodificação, a qual, dependendo da velocidade em que se processava e da 

linguagem e conteúdo do texto (mais ou menos acessível ao leitor iniciante) poderia levar 

                                                             

10 Na perspectiva da HL, o leitor se aproxima ou se afasta do texto em função do tipo de leitura que faz, 
respectivamente, silenciosa ou oral. 
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à compreensão. Já os leitores experientes seguiam as imposições dos gêneros do discurso 

e até recomendações político-religiosas (as quais também eram extensivas àqueles pouco 

letrados). No século XIX, por exemplo, uma das funções das bibliotecas criadas no 

interior da França era emprestar obras às famílias. Esses livros serviriam para moralização 

desses grupos sociais, uma vez que evitariam a “ociosidade, particularmente aquela da 

vigília [de inverno] que reúne homens e mulheres, jovens e velhos, em uma 

promiscuidade sempre denunciada pela Igreja.” (HÉBRARD, 2004, p. 27).  

Apesar da convivência e da necessidade das duas práticas de leitura, não resta dúvida 

aos historiadores de que a conquista da habilidade de ler apenas com os olhos marcou a 

história da leitura. De acordo com Chartier (1991), para aqueles que podiam praticá-la, a 

leitura silenciosa teria aberto horizontes desconhecidos. Em primeiro lugar porque teria 

transformado o trabalho intelectual, o qual se converteu em uma atitude de intimidade 

individual, que se manifestaria por intermédio de uma confrontação pessoal com um 

número cada vez maior de textos e de uma adoção de um sistema de remissivas 

visualmente assinaladas nos livros. Em segundo lugar, teria permitido surgir outra relação 

com o sagrado: não havia mais intermediário entre devoto e a palavra divina. O 

protestantismo, por exemplo, apoiava e promovia a leitura individual de livros de 

espiritualidade e da própria Bíblia. Além dessas conquistas, ler sozinho, em silêncio, teria 

permitido audácias inéditas a autores e editores, tais como a circulação no final da Idade 

Média, ainda em forma de manuscritos, de textos heréticos, a veiculação de idéias críticas 

e a publicação de textos eróticos. 

Outra particularidade das práticas de leitura diz respeito ao tipo de leitura praticada 

tanto por leitores experientes e inexperientes. Com efeito, na segunda metade do século 

XVIII, aconteceu uma nova transformação da leitura. Ainda no paradigma das habilidades 

de leitura, mudou-se do estilo de leitura intensivo para o extensivo. Essas duas maneiras 

de ler se opõem e sugerem como se dava a circulação de escritos e qual a atitude do leitor 

diante de textos. Vejamos como. 

 A leitura intensiva, único modo de decifração e/ou compreensão de textos até a 

primeira metade do século XVIII, no Ocidente, caracterizava-se pelo contato com poucos 

livros. Esse número reduzido de obras, por sua vez, era composto por textos que tinham 
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grande longevidade. A leitura, por seu lado, não era separada de outros gestos culturais, 

tais como a escuta de leitura de obras que eram lidas e relidas em voz alta, no seio da 

família; como a memorização desses textos, que eram repetidamente ouvidos e que por 

isso eram decifráveis; ou como a recitação daqueles que foram aprendidos de cor. O leitor 

dessas obras mantinha com o livro uma relação de submissão caracterizada pela seriedade 

e pelo respeito ao impresso, investida por uma forte carga de sacralidade.  

Chartier (2004, p. 217) observa que a freqüentação intensa de poucos textos, que 

eram lidos e relidos um sem número de vezes, moldava os espíritos, os quais eram 

“habituados às mesmas referências e habitados pelas mesmas citações.”. Ler nesse 

período, então, não significava ler muitos escritos, mas ler os mesmos textos várias vezes, 

principalmente os religiosos. Como ainda afirma Chartier (1991, p. 135), à época 

[...] ler significa[va] retomar sempre os mesmos livros, pouco numerosos além 
da Bíblia e transmitidos de geração a geração. Tal leitura, que podemos 
qualificar de “intensiva”, tem suas formulações radicais como a do quacre11 
Willim Penn: “Tende apenas alguns livros, porém bem escolhidos e bem lidos, 
relativos a assuntos religiosos ou civis. Ler numerosos livros só afasta demais a 
mente da meditação.” 

 Todavia, essas práticas tradicionais de leitura caminhavam para uma mudança. Na 

segunda metade do século XVIII, primeiramente na Alemanha, depois em outros países 

da Europa, surgiu uma nova maneira de ler: a leitura extensiva. Essa nova prática 

apresentava características opostas à leitura intensiva. Decorrente e baseada na 

multiplicação de impressos (livros e outros suportes), a qual triplicou, na Europa, entre o 

início do século e os anos 1880, a leitura extensiva individualizava o ato de ler, separando-

o de outros gestos culturais. Além disso, o fácil acesso ao escrito desfazia a relação de 

sacralidade antes estabelecida. Sendo assim, a relação do leitor com o livro ou objeto lido 

passou a ser mais livre e descompromissada. Vários impressos passavam pelas mãos do 

leitor e não apenas alguns livros recomendados12.  

                                                             

11 Membro de uma seita protestante (Sociedade dos Amigos), fundada na Inglaterra, no século XVII, e 
difundida principalmente nos EUA.  
12 À época, houve uma transformação e uma multiplicação dos jornais, assim como um grande êxito na 
publicação de livros de bolso e uma proliferação de instituições ligadas à leitura: sociedades de leitura, 
clubes do livro e bibliotecas de empréstimos. Tais instituições, por seu turno, permitiam aos leitores ler 
livros e periódicos sem comprá-los. 
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 A mudança nos modos de leitura, na verdade, configura uma transformação da 

leitura da intimidade, da clausura, da solidão - vista como uma das práticas sociais 

essenciais do âmbito do privado -, em leitura coletiva (disciplinada/recomendada ou 

rebelde), feita nos espaços comunitários, tais como bibliotecas, sociedades  e salas de 

leitura, por exemplo, e decorrente do crescimento da produção do livro; da multiplicação  

e transformação dos jornais; do sucesso dos livros de pequeno formato.  Sendo assim, 

práticas de leitura antigas deram lugar a novas, de acordo com os novos gêneros em 

circulação. O leitor, então, passou a ter outros hábitos de leitura. Passou a ler rapidamente 

e com avidez, submetendo o que lera a um julgamento crítico imediato. Dessa forma, a 

relação com o escrito mudou: de uma perspectiva respeitosa e obediente, passou a uma 

prática mais irreverente e desprendida. 

  

1.3 Práticas de leitura no Brasil 

No Brasil não se lê. No Brasil não se lia. 

As afirmações acima já fazem parte do senso comum quando se alude  à leitura no 

Brasil. Entretanto do ponto de vista de historiadores da leitura brasileiros isso merece 

discussão. Devido ao enfoque diacrônico por nós assumido neste trabalho, não 

debateremos a primeira assertiva. Por outro lado, interessa-nos sobremaneira a segunda, 

uma vez que não haveria muito o que discutir a respeito de práticas de leitura no Brasil se 

dessa afirmação não houvesse quem discordasse. 

 

1.3.1 E havia leitores no Brasil 

É justamente na tese de que se lia no Brasil mais do que afirmaram viajantes 

estrangeiros e alguns historiadores registraram que inspiramos esta subseção. Esse 

contundente e desafiador ponto de vista – que pode ajudar a recompor a auto-imagem do 

brasileiro, construída, entre outras coisas, baseada no fato de que não valorizamos gestos 
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culturais – não é originalmente nosso, entretanto. Na verdade, essa é uma tese defendida 

largamente por Abreu (2003;1999)13.  

Segundo a pesquisadora, é possível verificar indícios de erudição no Brasil colonial 

se forem considerados outras categorias/instituições além daquelas normalmente 

apreciadas pela História da Leitura, quais sejam: escolas, bibliotecas, livrarias, imprensa, 

impressos, leitura silenciosa e individual, posse de livros, alfabetização (ABREU, 2003). 

Ao contrário do que sempre se apregoou, ainda de acordo com Abreu, os colonos 

brasileiros interessavam-se por livros. Todavia existia, por outro lado, grande interesse da 

metrópole portuguesa em manter a colônia sem acesso à instrução e longe da circulação 

de escritos14, principalmente daqueles que poderiam levar ao questionamento da situação 

imposta pela estrutura mercantilista. 

As dificuldades impostas por Portugal, no entanto, não eram empecilhos para que o 

acesso à cultura letrada acontecesse por vias informais, tais como a contratação de 

professores particulares, que permitiam o acesso à educação; a importação de livros em 

detrimento da proibição de impressão de livros na colônia15; a aquisição de livros por 

intermédio de comércio alternativo ou de relações com pessoas residentes na Europa16, 

que compensavam a ausência de livreiros no Brasil; a disponibilização do acervo de 

bibliotecas particulares, que minorava o número reduzido de bibliotecas públicas 

disponíveis aos colonos e, finalmente, práticas de sociabilidade, como a audição de 

leituras, que proporcionava aos incontáveis analfabetos o contato com a cultura letrada  

                                                             

13 Outros pesquisadores da história da leitura no Brasil também conjugam desse mesmo ponto de vista e 
acrescentam informações sobre usos e circulação de escritos no Brasil. Entre  eles estão Villalta (1999), em 
estudo sobre leitores e livros na América portuguesa; Schapochnik (2005), que trata da criação de 
bibliotecas e gabinetes de leitura no Brasil do século XIX;  Far  (2005), que analisa a circulação de 
publicações populares no Rio de Janeiro oitocentista e Heller (2001), que, a partir do exame de um 
periódico paulista, analisa as práticas de leitura femininas entre 1890 e 1920. 
14 Posicionamento oposto era o da Inglaterra e da Espanha, que promoviam a instrução em suas colônias, 
principalmente porque o acesso à cultura letrada tornaria mais eficaz a catequização dos colonos. Ilustre-
se, por exemplo, a criação da primeira universidade em Córdoba, na Argentina, em 1622, enquanto no 
Brasil o primeiro curso superior, não uma universidade, só foi criado em 1808, quando foram criadas a 
Escola Médica do Rio de Janeiro e a da Bahia. 
15 Apenas a partir da chegada da família real ao Brasil, em 1808, é que se permitiram impressões na 
colônia.  
16 Muitos desses livros chegavam ao Brasil ilegalmente, uma vez que a censura à publicação e circulação de 
impressos estabelecida por Portugal somente foi abolida em 1821. 



35 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

(ABREU, 2003.). As considerações que faremos a seguir sugerem, pois, como se dava o 

contato com a cultura letrada e quais eram as práticas de leitura conseqüentes de alguns 

desses contatos. 

No Brasil dos séculos XVIII e XIX, circulavam escritos que se dispunham a ser 

fonte de conhecimento, de deleite e de acesso ao sagrado. Embora circulassem periódicos 

(a partir do século XIX), folhinhas e folhetos17, livretos e almanaques, o suporte textual 

desses impressos era primordialmente o livro. Este último, além de promover o saber, o 

entretenimento e a devoção, figurava entre os colonos brasileiros como objeto de 

ornamentação. Com efeito, era sinal de poder possuir belos volumes cujos títulos 

dourados enfeitavam as prateleiras em deveriam ficar “todos juntos”18. 

O acesso ao conhecimento por meio de livros propiciava ao leitor colonial a 

inserção em redes de sociabilidade de que o escrito era alicerce, tais como o exercício de 

certas atividades profissionais e de atividades acadêmicas, o acesso a novas doutrinas 

políticas e o contato com a vida literária. 

A leitura de impressos cujo conteúdo era devocional, por sua vez, auxiliava os 

leitores em práticas religiosas católicas, tais como a preparação para o sacramento da 

penitência e a participação em ofícios sagrados. A leitura de livros cujo conteúdo não 

visava necessariamente ao saber servia, pois, de recreio e entretenimento ao espírito. 

A propósito da leitura de entretenimento, apesar de leitores coloniais reconhecerem 

a fruição como uma das funções da leitura, os tratados sobre “boas maneiras de ler”19, 

relegavam essa prática a um patamar inferior ao da complementação de significados que 

visava à formação de um estilo de leitura e à instrução.                                               

                                                             

17  No Brasil, na transição entre o século XVIII e XIX, circulavam “impressos baratos”, tais como 
“calendários para uso do ofício divino”, folhinhas de reza e ano e estampas de novenas. (Cf. VILLALTA, 
1999). 
18 Villalta (op. cit.), a partir do exame expressões contidas em listas de livros enviadas à censura no final do 
século XVIII, infere a função de ornamentação dos livros. 
19 Cf. Abreu (1999). 
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Nesses tratados, tinha-se como objetivo a prescrição de maneiras de ler. Essa 

normatização do contato com escritos de “belas letras”20 seria necessária para estabelecer 

(ou  continuar estabelecendo) a diferença entre os diversos tipos de leitores que 

conviviam na Europa do século XVIII e início do XIX. Na verdade, essas obras, ao 

determinarem “boas” e “más” leituras, faziam também a distinção entre pessoas cultas e 

incultas, entre pessoas comuns e “pessoas de espírito”.  

A “boa” leitura servia como modelo de escrita. Para conseguir esse intento, 

recomendavam-se os “melhores autores”, como os da Antiguidade greco-latina, por 

exemplo. Ao leitor cabia fazer uma leitura intensiva dos textos, em que se incluíam 

meditação, anotações e memorização, para que, depois, a estrutura do texto pudesse ser 

absorvida e devidamente imitada. 

Na leitura das pessoas sábias, incluía-se também a função de ornar o espírito e de 

adquirir conhecimento. Novamente os “melhores autores” eram aconselhados a fim de 

que não houvesse surpresas com relação aos assuntos tratados. A leitura dessas das belas 

letras, no entanto, pressupunha a leitura de outros textos que davam a conhecer a obra, o 

estilo e o contexto em que viveu o autor recomendado. De acordo com os tratadistas, 

somente depois de feitas essas leituras introdutórias é que se poderia chegar, finalmente, 

ao texto clássico. 

Assim como na Europa, no Brasil do século XVIII e início do XIX, igualmente 

circularam tratados de boa leitura. A função principal dessas obras prescritivas era formar 

o gosto por essa prática de sociabilidade.Entretanto interessa-nos agora comentar as 

práticas de leitura que envolviam um gênero que estava no paradigma das “más” leituras,  

naquelas feitas pelos “ignorantes”: o romance.  

O romance também fazia parte das leituras do Brasil colonial. O gênero aqui 

chegava tanto por vias legais, passando pelo crivo da censura portuguesa, quanto pelos 

                                                             

20 Nos próprios tratados nomeiam-se os escritos de que se trata como “belas letras, “belas artes” ou 
“literatura” (ABREU, 1999, p. 226). A expressão belas-letras é usada por Abreu (2003, p. 15) para 
denominar um vasto conjunto de escritos, que circularam durante o século XVIII e início do século XIX, 
composto por poesias, narrativas, peças oratórias e teatrais. 
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caminhos ilegítimos do contrabando, por exemplo21. Essa nova prática de escrita reunia, 

no princípio, um conjunto de gêneros de formatos que guardavam certas diferenças, mas 

que tinham uma característica comum: tratavam de histórias fictícias. Sendo assim, a 

circulação de romances no século XVIII refere-se à circulação de „histórias‟, „aventuras‟, 

„vidas‟, „contos‟, „memórias‟, „novelas‟, „romances‟ (ABREU, 2003, p. 236). 

Por seu caráter inovador, tanto no que dizia respeito à forma quanto ao conteúdo, o 

novo gênero atraiu críticas de várias ordens. Seus detratores elencavam senões de cunho 

religioso, educacional e moral. 

Do ponto de vista religioso, essa leitura mundana, de acordo com a crítica, subtrairia 

o tempo que deveria ser gasto com o conhecimento da palavra Divina, com a meditação, 

com as orações ou com a prática de trabalhos que engrandecessem o homem, 

aproximando-o de Deus. Além disso, haveria ainda outro agravante: a influência positiva 

da leitura era subvertida no contato com romances. Com efeito, as leituras pias traziam 

exemplos de vida de santos e de narrativas bíblicas os quais deveriam guiar a vidas dos 

cristãos. Os romances também apresentariam exemplos. No entanto, esses contradiriam a 

virtude cristã, uma vez que mostrariam “pessoas que erram, que se corrompem, que são 

fracas diante do vício. Narram histórias do ponto de quem as condena, mas ao narrá-las 

põem os leitores em contato com o pecado.” (ABREU, 2003, p.270). 

No que diz respeito à educação formal, os críticos afirmavam que as narrativas falsas 

sobre o passado e a criação de lugares e povos fictícios prejudicariam o aprendizado da 

História e da Geografia. Vociferavam ainda que gêneros literários, como a epopéia e a 

tragédia, seriam deturpados, posto que tanto esta quanto aquela tomariam o amor como 

principal tema, em detrimento dos feitos heróicos e do drama advindo de outros 

sentimentos que não o amor.  

Além disso, a leitura de romances permitia também que fossem ignoradas as 

instâncias de legitimação da produção e leitura de textos. Prescindia-se da supervisão de 

um padre ou de um ministro, como se fazia na leitura religiosa; assim como não era 

                                                             

21 Villalta (2005) trata da circulação de romances (para o autor, prosa de ficção) em um período de cem 
anos (1722-1822).  
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necessária a mediação de professores ou comentadores, como se fazia ao seguirem-se os 

protocolos de leitura22 recomendados para as belas letras.  

A leitura íntima e solitária do romance, entretanto, podia ser ainda mais perniciosa. 

Segundo seus críticos, o maior dano causado por essa prática, na verdade, parecia ser o 

moral. A corrupção do espírito pelo despertar de vícios e desejos seria o que corromperia 

os leitores. Abreu (2003, p. 278) elenca argumentos usados pelos detratores do romance: 

As narrativas ensinavam a fazer coisas reprováveis: favoreciam o contato com 
cenas de adultério, incesto, sedução, crimes, fazendo com que o leitor 
aprendesse como levar a cabo situações semelhantes, como evitar riscos, como 
burlar leis. Mesmo que não se pusessem em prática os atos condenáveis 
representados nos romances, sua leitura provocaria sensações físicas pouco 
recomendáveis no leitor, inflando desejos, despertando a volúpia, excitando, 
enfim, os sentidos. Como se não bastasse, eles enfraqueceriam os valores 
morais ao conferir novo sentido a atos reprováveis: nos textos, o crime poderia 
ser apresentado como uma fraqueza, a castidade poderia ser vista como um 
cuidado desnecessário, a sedução poderia ser tida como um ato de amor. 

Apesar das inúmeras críticas, o romance consagrou-se e, no século XIX, tornou-se 

um gênero de grande circulação, contribuindo inclusive para uma transformação dos 

hábitos de leitura, em especial os das mulheres. Vejamos, então, como se configuraram as 

práticas de leitura femininas no Brasil até as primeiras décadas do século XX. 

 

1.3.2 E havia leitoras no Brasil 

O acolhimento do romance aconteceu primeiramente na Europa. De fato, a 

imprensa passou a fazer tiragens desse gênero em números cada vez maiores. Segundo 

Lyons (1999, p. 166), “nos primeiros anos do século XIX, raramente um romance tinha 

tiragem de mais de mil ou 1500 cópias. Na década de 1840, as edições de cinco mil cópias 

eram mais comuns.” Mais à frente, em 1870, as edições baratas da obra de Júlio Verne 

chegaram a tiragens de 30 mil exemplares.  

 O surgimento de novos leitores na Europa provocou a circulação de impressos, 

entre os quais estavam novos suportes, como a revista, por exemplo. Esse novo segmento 

                                                             

22 “Dispositivos técnicos, visuais e físicos que acompanham a ordem do escrito.” (LEÃO, 2002, p.39) 
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de ledores, por sua vez, tinha preferências de leitura peculiares. O chamado “público 

desconhecido”23 era composto por cerca de três milhões de leitores que consumiam 

revistas ilustradas vendidas a um tostão. Essas revistas apresentavam a esse público ávido 

por leitura histórias e seriados sensacionalistas, anedotas, cartas de leitores, páginas de 

quebra-cabeças e receitas. Entre tais leitores europeus, estavam muitas leitoras: 

empregadas domésticas e balconistas, a chamada “classe das jovens senhoras”. 

A proliferação de revistas e a demanda por histórias de ficção favoreceram a 

migração do romance do suporte livro para os suportes24 jornal e revista. Surgiu assim o 

romance-folhetim. O termo folhetim surgiu na França e, originalmente, referiu-se a um 

espaço no rodapé da folha do jornal em que se colocavam anúncios, anedotas, 

comentários, receitas, entre outros gêneros, como afirma Meyer (1996, p. 57): 

De início, ou seja, começos do século XIX, le feuilleton designa um lugar preciso 
no jornal: o rez-de-chaussée – rés-do-chão, rodapé -, geralmente o da primeira 
página. Tinha uma finalidade precisa: era um espaço vazio destinado ao 
entretenimento. E pode-se já antecipar, dizendo que tudo o que haverá de 
constituir a matéria e o modo da crônica brasileira já é, desde a origem, a 
vocação primeira desse espaço gráfico do jornal, deliberadamente frívolo, 
oferecido como chamariz aos afugentados pela modorra cinza a que obrigava a 
forte censura napoleônica.   

 Ainda segundo Meyer, como havia liberdade para veiculação de diversos gêneros 

nesse espaço, ele passou a ser lugar de publicação de narrativas de escritores consagrados 

e estreantes. O espaço onde “tudo cabe” foi se especializando e alguns tipos de 

publicações foram ficando mais freqüentes. A ficção em fatias então tomou o lugar do 

espaço-folhetim e, na Europa, por volta de 1836, o romance recortado, com uma fórmula 

continua no próximo número, consagrou-se como romance-folhetim. Na França, Alexandre 

Dumas, pai, com a publicação de Capitaine Paul, em 1838, demonstrou que manipulava o 

essencial da técnica do folhetim: “mergulha o leitor in media res, diálogos vivos, 

personagens tipificados, e tem senso de corte de capítulo.”(MEYER, 2005, p.60). O 

romance O capitão Paulo foi o primeiro romance-folhetim traduzido do francês a ser 

publicado no Brasil, no mesmo ano de 1838, no Jornal do Comércio. 

                                                             

23 Expressão cunhada, em 1858, pelo romancista inglês Wilkie Collins para referir-se aos leitores ingleses 
de classe baixa que, segundo o autor, estariam “logo abaixo do limite da civilização literária”.(apud 
LYONS, 1999, p.167). 
24 Na seção 3.1 discutiremos a noção de suporte. 
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 No Brasil, o jornalismo literário foi marcado pela publicação de romances-

folhetim. O início dessa fase do jornalismo deu-se em 1839, com a publicação do folhetim 

de João Manuel Pereira da Silva, O aniversário de D. Miguel em 1828, no Jornal do Commercio. 

O término dessa fase, que lançou os fundamentos do romance brasileiro, aconteceu no 

início do século XX.  

A aparente digressão feita nesse ponto justifica-se porque um dos hábitos de leitura, 

não só das mulheres, mas das famílias brasileiras do século XIX e começo do XX, era ler 

folhetins25, em reuniões de que participavam familiares, amigos e até criados. Os capítulos 

dos romances eram aguardados ansiosamente e eram lidos em voz alta com direito a 

entonações e manifestação de aprovação ou desaprovação da platéia em relação ao 

comportamento ou aos infortúnios por que passavam os personagens. É o que nos 

aponta Lacerda (2003, p. 207), ao comentar as práticas de leitura da família  da 

memorialista Maria de Lourdes Teixeira, por volta de 1850: 

A mãe reunia à noite o marido e os filhos para a leitura de romances, seja em 
livros, seja em folhetins. A literatura francesa e o que dela se converteu ao 
formato de folhetim rompia o silêncio das noites nas fazendas do interior de 
São Paulo, onde a família gozava períodos de férias. Pai e mãe se revezavam na 
leitura diária dessa literatura folhetinesca. A formação do gosto pela leitura 
diária, da prática em torno dos prazeres da leitura, a escuta e a memorização 
dos textos veiculados nas folhas jornalísticas constituíram parte da herança 
familiar preservada pelos pais de Maria de Lourdes. 

Embora fazendo parte das práticas de leitura de homens e mulheres, jovens ou 

adultos, o romance - tanto publicado no suporte livro quanto no suporte revista ou jornal 

-, transformou-se em sinônimo de leitura feminina. Fosse por seu pouco valor estético, se 

comparado às belas letras, fosse por seu conteúdo “açucarado”, adequado para atender às 

pretensas características da mulher, a qual era considerada irracional e vulnerável 

emocionalmente. 

A freqüentação do gênero era feita individual ou coletivamente, uma vez que o 

romance favorecia tanto a leitura oral quanto a silenciosa, assim como a reunião de 

                                                             

25 O romance-folhetim teve papel tão importante entre os objetos de leitura no Brasil do século XIX e 
parte do século XX que uma importante publicação periodística da 1ª metade do século XX, a revista Fon-
fon (1907-1945), publicava um suplemento semanal intitulado Revista semanal – o romance de Fon-fon. No 
suplemento eram publicados romances de Michel Zevaco, eminente folhetinista francês. 
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leitores para ouvir ler histórias ou o isolamento da intimidade em que as narrativas podiam 

ser sonhadas ou quase vividas por suas leitoras. 

Como já observamos, no século XIX, além de romances, as mulheres liam também 

publicações periódicas, entre as quais muitas estavam voltadas especificamente para esse 

segmento de leitores. Nas leituras mundanas que passaram a conviver com as pias e as de 

edificação moral nos anos oitocentos, as mulheres encontravam uma infinidade de 

gêneros do discurso26. 

 A partir da consideração do grande número de revistas dedicadas à mulher e de 

seções destinadas a leitoras em periódicos que não eram exclusivamente femininos, é 

possível ir puxando o fio das práticas de leitura femininas durante as últimas décadas do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX. Heller (2001) aponta ainda mais outro 

indício segundo o qual é possível inferir como se dava o contato de mulheres com a 

cultura letrada à época: a perenidade de publicações voltadas a esse público e as imagens 

de leitoras “de papel e tinta”, no dizer da pesquisadora ao se referir a personagens de 

romances. 

 A longevidade de publicações como A Cigarra (1914-1930) - que, embora não 

fosse exclusivamente feminina, veiculava várias seções   para senhoras e  senhoritas -, 

Revista Feminina (1914-1926)27 e o próprio Jornal das Moças (1914-1965) nos dá pistas de 

que, após o período colonial, o Brasil continuou lendo. Melhor ainda: permite-nos 

observar indícios de que havia (mais do que se pensa e do que registram as estatísticas28) 

leitoras no Brasil. 

 As personagens leitoras desenhavam-se como mães que liam historietas para ninar 

os filhos e que, devido à inabilidade diante do escrito, recorriam ao marido para que ele 

explicasse passagens mais complexas de textos; como leitoras experientes, mas que não 

tinham uma conduta moral confiável ou ainda como leitoras hábeis que não conseguiam 

conduzir satisfatoriamente a vida afetiva e, portanto, ficavam solteiras. Esses três tipos de 

                                                             

26 Sobre gêneros do discurso, trataremos nos capítulos 3 e 5. 
27 Sobre a Revista Feminina, teceremos mais considerações no capítulo 3. 
28 Comentaremos a educação feminina no próximo capítulo. 
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mulher que liam ilustram as imagens reproduzidas por romancistas da época29. A primeira 

é personagem de Cuore, de Edmundo Amicis, traduzido em 1891; a segunda é Edgarda, 

personagem de Numa e a ninfa, de Lima Barreto, publicado em 1915; e a última refere-se a 

Conceição, protagonista de O Quinze, de Rachel de Queiroz, publicado em 1930.  

 Além da leitura de periódicos, nas primeiras décadas dos anos novecentos, à 

semelhança dos tratados de boa leitura que circularam nos séculos XVIII e XIX, era 

possível encontrar obras de prescrição em que se recomendavam  protocolos de leitura ao 

mesmo tempo em que se davam lições de civilidade às mulheres. Esse é o objetivo, por 

exemplo, da obra intitulada Alma: educação feminina (1911), escrita por Coelho Neto, 

“eminente educador, famoso cronista das folhas cariocas e homem da alta sociedade” 

(LEÃO, 2002, p. 43).  

 O livro, composto por trinta e três narrativas, traz vários textos que versam sobre 

o uso que deve ser feito de um livro de leitura. Leão (2002, p.45) analisa o escrito, 

destacando o controle do corpo e da alma femininos por intermédio da leitura. A 

pesquisadora assim descreve a força da obra: 

[é um] Livro para ser lido em casa, não na escola. Livro que busca realizar as 
imposições das maneiras corretas de ler, comportar-se, obedecer e instruir-se. 
Livro que nas mãos de quem fosse encontrado desnudaria a alma de quem o lia. 
Livro que deveria fazer com que suas lições subissem ao cérebro em essência, 
não em palavras, mas em idéias. 

 Leituras de fruição, leituras de prescrição, leituras piedosas, leituras morais, leituras 

íntimas, leituras coletivas, leitura intensiva, leitura extensiva. Eram muitas as práticas de 

leitura de que participavam as  brasileiras até as primeiras décadas do século XX. Eram 

muitos os significados a completar. O contato com a cultura letrada, porém, não era 

isento do controle social nem deixava de alicerçar o autocontrole. É sobre isso que 

falaremos no próximo capítulo. Vamos a ele, então. 

                                                             

29 Heller (1997) discorre sobre essas e outras leitoras de “papel e tinta”. 
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2 CIVILIDADE FEMININA: CONDUTAS (DES)ACONSELHÁVEIS 

PARA MULHERES 

 

Vamos! minhas amigas, comecemos a lêr, mas com cuidado. 
                   Julia Lopes de Almeida (1905, p. 39) 

 

 

Neste capítulo, entrelaçamos mais alguns fios que compõem a trama do tecido que 

produzimos aqui. As cores dos novos fios possibilitam perceber como se constituiu a 

civilidade da mulher brasileira. Nosso intuito nesta seção é alicerçar a análise de nosso 

objeto de pesquisa, o Jornal das Moças.  

Para deixar clara a teoria com a qual operamos e por desejarmos evitar o tom de 

simples aplicação de um conceito pronto a priori, escolhemos descrever primeiramente a 

construção da Teoria dos Processos Civilizadores proposta por Elias (1993) e, a partir da 

análise dessa construção, apresentar o conceito de civilidade (ELIAS, 1993; 1994). 

A leitura, como um meio de propagação de comportamentos aceitos socialmente, é 

o fio que possibilita a interseção entre civilidade e o suporte revista. As normas de 

civilidade, por seu turno, são propagadas em outras situações de sociabilidade, como na 

convivência em família e na escola, por exemplo. Desse modo, a fim de descrever a rede 

de relações sociais pressuposta na leitura do JM, dividimos este capítulo em quatro partes. 

Na primeira, apresentamos o conceito de civilidade e na segunda, terceira e quarta partes, 

operacionalizamos o conceito e - considerando o controle de pulsões femininas como 

uma forma de educação -, relacionamos a civilidade à família, à educação e à leitura 

respectivamente.
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2.1 Controle de afetos e encenação de teatro social: a civilidade 

A teoria sobre os processos de civilização foi desenvolvida pelo sociólogo alemão 

Nobert Elias30. O objetivo de seu estudo - feito a partir da observação de transformações 

de sociedades a longo prazo -, foi analisar o desenvolvimento dos modos de conduta e 

mostrar que não existiriam atitudes naturais no homem, mas comportamentos socialmente 

construídos. Segundo ele, comportamentos de indivíduos ou de grupos de indivíduos 

deixariam de ser específicos de grupos restritos e passariam a ter caráter nacional e, por 

outro lado, esses mesmos comportamentos nacionais influenciariam individualmente cada 

membro de grupos sociais.  

O processo civilizador desenvolve-se, portanto, numa espécie de retro-movimento 

por intermédio do qual as mudanças a longo prazo nas estruturas de personalidade do 

indivíduo - as quais promoveriam a consolidação e a diferenciação dos controles 

emocionais -, acarretam a mudança a longo tempo na estrutura social. Esta última, por sua 

vez, seria responsável pelo controle dos afetos dos indivíduos e assim sucessivamente. 

Tornemos essas afirmações mais claras, recorrendo à  análise de dois  momentos do 

processo civilizador do Ocidente, feitas por Elias (1994; 1993). 

Para representar o processo de civilização, o teórico toma como base as 

modificações ocorridas na sociedade ocidental em dois percursos da história: no período 

que vai das sociedades cavaleirosas, na Idade Média (século IX a XII), ao surgimento dos 

Estados nacionais absolutistas, no século XV; e no período compreendido entre  os 

séculos XVI e XVIII, em que houve a propagação de manuais de civilidade como objetos 

de leitura, os quais tinham como fins últimos estabelecer comportamentos adequados 

para determinadas classes sociais.  

O recorte de dois espaços de tempo tão longos confirma a perspectiva de trabalho 

com uma sociologia em que os processos que envolvem as relações entre indivíduo e 

sociedade não podem ser vistos em separado. E, muito menos, esses mesmos processos 

                                                             

30 Nobert Elias (1897- 1990) abandonou a Alemanha nazista em 1933 e, na Inglaterra, entre 1937 e 1939, 
escreveu sua mais importante obra, O processo civilizador. Entretanto, sua teoria e a grande envergadura de 
seu trabalho só foram reconhecidas nos meios acadêmicos ocidentais tardiamente, a partir da publicação 
definitiva dos dois volumes de O processo civilizador, em 1969, na Alemanha Ocidental.  



45 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

podem ser reduzidos a estados, nos quais a sociedade permaneceria em repouso, sob a 

égide de uma pretensa normalidade, cujo desequilíbrio seria o estabelecimento de uma 

mudança social. De acordo com Elias (1994, p. 221), as mudanças sociais não se 

resumiriam a um estado transitório entre dois estados normais, mas seriam um fenômeno 

constante nas relações entre os indivíduos. Dessa forma, o teórico justifica a perspectiva 

adotada com relação ao conceito de civilização e chama atenção para a relação intrínseca 

entre indivíduo e sociedade, como vemos a seguir: 

Neste estudo, a possibilidade de discernir com mais precisão a conexão entre 
estruturas individuais e sociais resulta da recusa de abstrair o processo de 
evolução de ambas como se fosse algo incidental ou “meramente histórico”. 
Isto porque as estruturas da personalidade [dos indivíduos] e da sociedade 
evoluem em uma inter-relação indissolúvel. Jamais se pode dizer com absoluta 
certeza que os membros de uma sociedade são civilizados. Mas com base em 
pesquisas sistemáticas, calcadas em evidência demonstrável, cabe dizer com alto 
grau de certeza que alguns grupos tornaram-se mais civilizados, sem 
necessariamente implicar que é melhor ou pior, ou tem valor positivo ou 
negativo, tornar-se civilizado. (grifos do autor) 

 Para explicar a diferença entre ser civilizado e tornar-se civilizado, na perspectiva 

elisiana, é preciso, antes de mais nada, tratar do conceito de civilização. Por civilização dos 

costumes, o autor compreende o controle gradual de pulsões e afetos por que passam os 

indivíduos na interação social. Esse controle, como já afirmamos, estabelecer-se-ia em 

maior ou menor grau em extensos períodos de tempo. Foi o que aconteceu, por exemplo, 

com a sociedade/indivíduos na formação dos Estados absolutistas. Contemos, então, uma 

pequena história. 

 

2.1.1 Controle de pulsões na sociedade cavaleirosa 

 Entre os séculos VIII e XIV, um sistema de poderes superpostos e uma autoridade 

dividida dominou a Europa. No transcurso desse tempo, a partir do século IX, um modo 

de produção cujas relações eram baseadas na posse de terras passou a nortear as relações 

entre os indivíduos e o conseqüente processo de acumulação primitiva de capital. No 

feudalismo o poder político era local e personalizado e configurava um mundo social de 

pretensões e poderes superpostos.  
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O senhor feudal  era um nobre que detinha a posse e a soberania sobre os feudos e 

o controle sobre os camponeses. Distribuía cargos, vantagens e privilégios a seus chefes 

guerreiros, fato que implicava a fragmentação de poder. Os guerreiros, por sua vez, 

recebiam títulos nobiliários (conde, visconde, marquês, barão e duque) e porções de terra 

que deveriam administrar em nome do Rei e, por sua vez,  comprometiam-se, em 

contrapartida, a defender o território, pagar tributos, dar ajuda militar e, acima de tudo, 

serem fiéis ao suserano. O senhor feudal era proprietário absoluto das terras e todos os 

que nela se encontravam eram seus vassalos.  

Entretanto, apesar de o senhor feudal exercer atribuições de chefes de Estado, tais 

como as de decretar e arrecadar tributos, administrar a justiça, criar leis e promover 

guerras, seu poder  era sujeito a constantes modificações. Isso acontecia porque os 

mesmos nobres que o auxiliavam  numa guerra por mais terras contra outro rei, no 

momento em que se sentiam fortes e seguros em seus feudos, abandonavam o juramento 

de lealdade e declaravam a independência dos domínios, passando assim a controlar a 

terra que outrora lhe fora confiada apenas para administrar. Esses vassalos, então, 

colocavam-se fora do poder do Rei e a ele só recorriam quando dele precisavam como 

líder militar. O suserano, por sua vez, quando era vitorioso na nova guerra, redistribuía o 

território outra vez. 

Em conseqüência da dependência e da transitoriedade de poder, as sociedades 

guerreiras predominantemente agrárias organizavam-se em torno de duas fases que 

podiam ocorrer apenas uma vez ou se alternavam em tempos de paz ou de guerra. A 

primeira, caracterizada pela forte autoridade central, era aquela em que os suseranos 

beligerantes e expansionistas manifestavam sua função primária - a de chefe do exército -, 

diretamente. No entanto, se ao contrário, essa manifestação não acontecesse, se durante 

um longo período o Rei não demonstrasse seu papel beligerante ou não obtivesse êxito 

neste posto, suas funções secundárias (de árbitro supremo ou juiz de regiões inteiras, por 

exemplo) também desmoronavam. E, assim, ele passava a não se distinguir mais de outros 

governantes que eram apenas senhores territoriais. 

A segunda fase acontecia quando as fronteiras estavam seguras e apaziguadas e, por 

algum motivo, não era possível ao Rei conquistar mais terras. Nesse caso, apesar de o rei 
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conquistador ter eficazmente controlado todo o país, em tempos de paz relativa o país 

escapava ao suserano e sua autoridade era colocada em xeque mesmo por aqueles que 

com ele urdiram a paz momentânea e a quem ele concedera o direito de administrar em 

seu nome. Em tempos de paz, os vassalos não se sentiam dependentes do Rei e se 

assenhoravam de seus territórios. 

Dessa forma, durante boa parte da Idade Média, o fator de coesão entre os 

indivíduos residia no desejo de conquistar e na necessidade de resistir à conquista. A 

espada, então, era o meio de sustento da nobreza medieval. O campesinato, que retirava 

tudo de que precisavam da terra, encarregava-se da produção de alimentos, vestimentas e 

tudo o mais de que necessitassem os nobres. Traçado o quadro social da Idade Média, 

interessa-nos agora uma característica da época importante para a análise do processo 

civilizador: a manifestação dos modos de conduta da população. 

As relações interpessoais entre os cavaleiros (assim como entre os camponeses) 

eram marcadas pela liberdade. Considerando isso,  

suas afeições tinham livre e ilimitada expressão em todos os terrores e alegrias  
da vida. O tempo deles – e o tempo, como a moeda, é função de 
interdependência social – era sujeito apenas superficialmente à contínua divisão 
e regulação impostas pela dependência em relação a outras pessoas. O mesmo 
se aplicava a suas paixões. Eram selvagens, cruéis, inclinados a explosões de 
violência e, de igual modo, abandonavam-se à alegria do momento. Podiam 
fazer isso. Pouco havia na situação em que viviam que os compelisse a adotar a 
moderação de seus atos. (ELIAS, 1993, p. 70) 

 No excerto, vemos indicado o que para Elias mais interessa quando se trata de 

civilização: a moderação das pulsões. A descrição do modo de agir dos cavaleiros permite 

observar que a autodisciplina não era atributo dos guerreiros. Na verdade, mesmo quando 

os cavaleiros começaram a se reunir em torno de cortes, para muitos deles o autocontrole 

era reduzido. Prevalecia entre eles a desconfiança em relação às mulheres, as quais 

serviam apenas para satisfação de desejos sexuais; havia prazer em pilhar e estuprar e 

desejo de não ter senhor algum; cultivava-se o servilismo entre os camponeses, que eram 
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pelos nobres explorados; resolviam-se conflitos pelas armas ou violência física e 

desconfiava-se do dinheiro31, pertencesse ele a senhores ou a camponeses. 

 Embora os afetos fossem descontrolados na sociedade cavaleirosa, houve um 

momento em que começou a delinear-se um cenário no qual os comportamentos 

passaram a ser desempenhados de maneira diferente. Oriundas da paisagem da economia 

de troca, surgiram, na França, a partir do século XI, e com mais evidência no século XII, 

duas novas formas de assentamento e integração: as cortes dos grandes senhores feudais e 

as cidades. Esses dois novos tipos de órgão social provocaram uma ampliação da divisão 

de trabalho e da interdependência das pessoas. 

 O nascimento das grandes cortes provocou uma reorganização de papéis sociais. 

As grandes extensões territoriais dos senhores, obtidas por diversos meios, tais como 

conquista, herança, doação ou casamento, geralmente se distribuíam por várias regiões, de 

modo que não era possível supervisioná-las com facilidade. Uma organização central, 

então, surgiu nas cortes e novos atores entraram em cena no palco social. Entre eles 

estavam os trovadores e os amanuenses. Estes últimos controlavam a entrada e saída de 

produtos no território do senhor, assim como organizavam e registravam, mesmo que de 

forma rudimentar, a receita advinda dos tributos. 

 A vaidade dos senhores e a decadência de nobres que tinham pouca terra ou que a 

perderam promoveram o aumento da importância de poetas e trovadores, os quais 

passaram a ter como principal função enaltecer o senhor a quem serviam e a sua dama. 

Os senhores das grandes cortes precisavam demonstrar que eram mais ricos e poderosos 

que os outros senhores de sua região e que tinham mais dinheiro que os burgueses. Essa 

posição era, pois, demonstrada pelo esplendor das cortes. Sobre as novas formas de lidar 

com os afetos nas grandes cortes, Elias (1993, p. 74) observa: 

Cantar e compor a serviço de um grande senhor e nobre dama era um dos 
caminhos abertos àqueles que haviam sido expulsos da terra, fossem eles da 
classe alta ou da classe urbano-rural mais baixa. Antigos membros de ambos os 
grupos eram encontrados como trovadores nas grandes cortes feudais. E 
mesmo que um grande senhor feudal ocasionalmente se entregasse ao canto e à 

                                                             

31 A economia predominante nas sociedades agrárias era a do escambo. Apenas depois que o comércio 
começou a se desenvolver e uma nova divisão de trabalho iniciou-se, é que surgiu a moeda, que conviveu 
com a economia de troca durante alguns séculos. 
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composição, ainda assim a poesia e o serviço do trovador eram caracterizados 
pelo status dependente de seus praticantes na rica vida social que, lentamente, 
assumia formas definitivas. Os relacionamentos e as compulsões humanas 
estabelecidos nesse ambiente não eram tão estritos e contínuos, ou 
inescapáveis, como mais tarde viriam a se tornar nas cortes absolutistas 
maiores, que eram muito estruturadas por relações monetárias. Mas já 
agiam na direção do controle mais rigoroso das pulsões. No círculo 
restrito da corte, e encorajadas acima de tudo pela presença da castelã, 
formas mais pacíficas de conduta tornaram-se obrigatórias. (grifos 
nossos) 

 No destaque feito no excerto, chamam-nos atenção dois aspectos. Primeiro, o fato 

de os impulsos, a partir da nova configuração feudal, estarem se apaziguando, embora em 

ritmo lento, como bem observou Elias. Em segundo lugar o fato de, além do trovador, 

outro indivíduo ter passado a receber certo destaque nas grandes cortes: a mulher. 

Segundo o sociólogo, os cortesãos assumiam comportamentos mais pacíficos por 

influência da castelã. Esses dois movimentos apontam para o processo civilizador que 

estava em plena marcha.  

 Por outro lado, as observações que acabamos de fazer não nos permitem afirmar 

que, a partir da organização das grandes cortes, a violência que conduzia a vida dos 

medievos – tanto os do estamento aristocrático quanto os dos estamentos burguês e 

camponês – havia desaparecido. Na verdade, a espada continuava à disposição para 

resolver conflitos, e a relação dos nobres  com suas  esposas, por exemplo,  era marcada 

por cenas   de constrangimento e selvageria. Naquela sociedade misógina, as mulheres 

ficavam expostas a gracejos maliciosos e se defendiam dos homens como era possível. 

Segundo Luchaire (apud ELIAS, 1993, p. 76), era costume entre os cavaleiros, quando 

tomados de ira, socarem as esposas no nariz até dele tirar sangue, conforme vemos em 

trecho citado por Luchaire em que se apresenta uma cena do reinado de Philippe 

Auguste: „O rei ouviu isso e a raiva cobriu-lhe o rosto; erguendo o punho, atingiu-a no 

nariz com tal força que tirou quatro gotas de sangue. E a senhora disse: „Meus mais 

humildes agradecimentos. Quando lhe aprouver pode fazer isso novamente‟.‟ 

 Com a chegada do Estado Moderno, nas cortes absolutistas dos séculos XVI a 

XVIII, todavia, o papel da mulher passou por certa modificação. A corte absolutista era 

comandada por um rei que, apesar de ser educado como um guerreiro, desempenhava 

funções militares reduzidas. Na atmosfera um pouco mais pacífica dessa nova corte, à 
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medida que os homens renunciavam à violência física, aumentava a importância social das 

mulheres. Embora a dominação masculina persistisse nas relações entre homens e 

mulheres, as mulheres aqui e ali superaram os homens em algumas conquistas. Nas 

práticas de leitura, por exemplo, elas se sobressaíram. Em muitas cortes aristocráticas, 

ainda no século XII, as mulheres foram quem primeiro aprendeu a ler e quem iniciou os 

primeiros círculos intelectuais das comunidades pacíficas. 

 A diferença na educação de mulheres e homens, não significava - como já 

afirmamos - que a superioridade dos homens nas relações de gênero tivesse diminuído. 

Quando se consideram homens e mulheres da mesma classe social, tanto grandes 

cavaleiros quanto aqueles que desempenhavam papéis menos importantes nas cortes 

mantinham relação desigual com suas mulheres. Por outro lado, quando se tinha uma 

relação entre uma dama da classe alta e um cavaleiro de classe subalterna, o jogo social 

mudava. A relação de dominação parecia se inverter, e ao homem cabiam menos 

privilégios e, em conseqüência, maior controle de pulsões, maior autodisciplina. 

 Permitimo-nos agora traçar um perfil da organização de classes no Estado 

absolutista para deixar mais evidente o papel das relações na corte para o processo 

civilizador.  

O estado moderno surgiu a partir da aliança entre duas classes: aristocracia, que era 

politicamente dominante; e burguesia, que detinha o poder econômico. Os dois 

segmentos se aliaram em função de interesses próprios. A primeira - cujo poder foi 

fortalecido por sua centralização na figura de um único soberano, em detrimento da 

aniquilação dos potentados feudais -, apoiou a criação da nova instituição, porque, por 

intermédio dela manteria seus privilégios sociais, os quais estavam ameaçados pela perda 

do controle da economia. A segunda, cujo poder econômico foi alavancado com a aliança, 

interessava-se em descentralizar o poder político feudal. Dessa forma, o estado absolutista 

correspondeu a um momento da história do Ocidente em que havia paridade de forças 

entre duas classes potencialmente conflitantes, mas que momentaneamente estavam 

equilibradas. 

Diferente das cortes feudais, as cortes absolutistas giravam exclusivamente em torno 

do rei, e as relações entre este e os cortesãos, especialmente no caso da França, poderiam 
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interferir no futuro do Estado. A sociedade secular do ancien regime era constituída de dois 

setores: um setor agrário e um setor urbano burguês. Nos dois setores havia uma gama de 

estratos sociais. No agrário, que era mais amplo, o estrato inferior era composto pelos 

camponeses; o médio-baixo pela pequena fidalguia possuidora de algumas terras em 

cantos de províncias; já o médio-superior compunha-se da aristocracia mais abastada do 

interior das províncias e, por último, o estrato principal que se expandia pela corte, era 

constituído pela nobreza cortesã, a noblesse de d‟épée, aquela que ocupava os principais 

papéis no teatro social da corte. 

Quanto ao setor urbano, apesar de ser menor que o agrário, crescia 

economicamente. Nele as divisões eram as mesmas do rural, embora os ocupantes de 

cada posição fossem outros: o estrato inferior abrigava os pobres urbanos (massa de 

jornaleiros e trabalhadores comuns); o estrato médio-baixo continha pequenos artesãos e, 

provavelmente, os funcionários de graduação mais baixa; enquanto no estrato médio-

superior estavam os ricos mercadores, altos funcionários (mais altos servidores judiciários 

e administrativos); e por fim, assim como no setor agrário, o estrato principal era 

composto pela alta burocracia, a noblesse de robe. 

Interessa-nos aqui principalmente a noblesse de robe, a nobreza de toga, composta por 

juízes que descediam de burgueses que haviam comprado cargos que lhes conferiam a 

condição de nobre; e a noblesse de d‟épée, nobreza de espada, constituída por aqueles que 

desempenhavam funções militares, as quais combinariam mais com os ideais 

aristocráticos e retomavam a antiga tradição das cortes feudais. A nobreza era a classe que 

gravitava em torno do rei, era quem tecia as intrigas de corte, tão caras aos soberanos 

absolutos. É justamente a configuração do teatro social dessa época que importa, segundo 

Elias, para a descrição de outra fase do processo civilizador: aquela em que os afetos 

estavam muito mais controlados devido à rede de interdependências entre os indivíduos 

ser mais estreita e não permitir  comportamentos idiossincráticos, mas apenas aqueles 

convencionados pelo estrato social mais importante, aquele composto pelos cortesãos. 

Leão (2007, p. 23) dá-nos uma descrição bastante elucidativa das relações entre rei e 

cortesãos: 

No microcosmo das cortes européias do antigo regime, o poder do soberano 
era exercido como uma grande encenação de um grande teatro público. O 
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prestígio, o status e a hierarquia – as marcas da distinção social – requeriam o 
controle estrito dos gestos e das posturas tanto do rei como dos que viviam em 
torno dele, nos castelos e suas dependências. Todo o cuidado era dispensado ao 
comportamento, até nos menores detalhes, como as maneiras de sentar, olhar e 
cumprimentar-se. O dia-a-dia na corte era um verdadeiro faz-de-conta jogado 
por agentes sociais que acabavam se tornando também feitos de conta. A 
vontade do soberano devia ser prontamente obedecida e, em conseqüência, a 
bajulação era regra de ouro a ser observada indistintamente.  

 No contexto adulação característico da corte, ainda segundo Leão (2007), era 

essencial que todos ocultassem seus sentimentos, obedecessem às regras de etiqueta, 

aparentassem reciprocidade de julgamento sobre o que poderia encantar ou desencantar 

nas relações interpessoais e, assim, exercessem com desenvoltura seus papéis no monde 

[corte]. Esses códigos de conduta dos cortesãos foram pouco a pouco propagando-se em 

outros estratos sociais, e o que antes era atributo de uma só classe transmutou-se em 

característica nacional, realizando, assim, um outro movimento do processo civilizador. 

É sobre a análise de compêndios em que se registravam essas regras de convivência 

da sociedade cortesã, os manuais de civilidade, que Elias se debruça para também 

descrever o processo civilizador. Continuamos, então, a história. 

 

2.1.2 Controle de pulsões na sociedade de corte 

Como já observamos, Elias analisa grandes mudanças sociais que, segundo ele, só 

podem ser percebidas se observados os processos ocorridos até que a mudança se 

estabeleça. Assim, considerando o que apresentamos até aqui sobre o controle de pulsões 

na sociedade cavaleirosa, passamos agora a discorrer sobre o advento e a estabilização do 

conceito de civilidade na corte absolutista francesa32. 

O ponto de partida de Elias (1994) é o surgimento e a função do termo civilidade, a 

partir de 1530, quando foi publicada a obra De civilitate morum puerilium (Da civilidade em 

crianças), de Erasmo de Rotterdam. O tratado, cujo objetivo era ensinar regras de 

civilidade a um menino nobre, filho de um príncipe, apresentava-se como um modelo de 

                                                             

32 Em sua análise das cortes feudais, Elias considera exemplos de cortes alemãs, inglesas e principalmente 
francesas. Ao analisar o conceito de civilidade, o autor compara as cortes alemã e francesa e detém-se 
nesta última para desenvolver a descrição do conceito. 
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educação de crianças e foi imediatamente aceito pela sociedade da época, tendo por isso 

passado por sucessivas edições. Nos seis primeiros anos que se seguiram à publicação 

original, obteve 30 reedições. O número de edições chegou a 130, e não há limites para as 

diversas traduções: em 1532, foi publicada a tradução para o inglês, seguida de outras em 

alemão e tcheco; a partir de 1537, várias outras em francês também foram publicadas e o 

mais importante: dois anos após seu lançamento, o tratado já era utilizado como livro-

texto para a educação de meninos. 

A obra chamou a atenção de Elias por apresentar a palavra-título – civilidade - como 

sinônimo de auto-expressão da sociedade européia. A civilidade, por sua vez, consistiria 

em um conjunto de comportamentos estabelecidos como adequados para a sociedade 

européia do século XVI e dos dois subseqüentes. Essas normas referiam-se a postura, 

gestos, hábitos, formas de trajar-se e expressões faciais. A obra alude, assim, ao  

comportamento externo, o qual, de acordo com Elias (1994, p.69), “é a manifestação do 

homem interior, inteiro”.   

Em seu tratado, ao aludir ao “decoro corporal externo”, Erasmo trouxe à baila 

atitudes que hoje poderiam ser chamadas de incivilizadas ou bárbaras. Os comportamentos 

ditos incivilizados ou bárbaros seriam aqueles que atualmente nos causam, por exemplo, 

repugnância, tal como o fato de pessoas discutirem ou comentarem abertamente suas 

funções corporais33, por exemplo. Nosso embaraço diante dessas situações nada mais 

seria, admite Elias (1994), do que um mal-estar ante uma diferente estrutura de emoções 

que precedeu aquela com a qual convivemos hoje. Esse incômodo por nós experimentado 

seria, pois, um dos indícios do processo civilizador. 

 A fim de deixar claras as nuances do conceito de civilização com que opera, Elias 

(1994, p.72-73) chama atenção para os significados do termo civilidade/civilização. 

Baseado na comparação das sociedades alemã e francesa, o sociólogo descreve a deriva 

semântica por que passaram os termos politesse, civilité e civilisation (polidez, civilidade e 

civilização). Segundo o autor, na gênese do conceito de civilização, os termos polidez e 

civilidade eram freqüentemente usados como sinônimos do primeiro, nas duas sociedades e 

                                                             

33 Um dos exemplos de preceitos a respeito das funções corporais: „É indelicado cumprimentar alguém 
que esteja urinando ou defecando...‟. (apud ELIAS, 1994, p. 135) 
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de acordo com as organizações peculiares a cada uma. Vejamos como os usos dos termos 

se manifestaram entre alemães e entre franceses. 

 Na sociedade alemã, em que havia uma hierarquia de classes muito rígida, a corte, 

lugar da política por excelência, era composta apenas pela aristocracia e nesse estrato não 

estavam os membros da intelligentsia (aqueles que se destacavam por realizações 

intelectuais, científicas ou artísticas); dessa forma, ao contrário da França, na Alemanha, a 

classe média não se envolvia com política. Os nobres alemães imitavam a corte francesa 

em comportamentos, costumes e até na língua. Nas cortes alemãs, por exemplo,  falava-se 

francês. A classe média, por seu turno, falava alemão e cultivava hábitos nacionais. Na 

sociedade alemã, então, os conceitos de civilização (zivilisation)/civilidade - valorizado pelos 

cortesãos - ligavam-se à superficialidade, ao fingimento e à negação do caráter nacional, 

uma vez que compreendiam apenas a aparência externa de seres humanos,  a superfície da 

existência humana. Para a intelligentsia alemã esse era, então, um conceito de segunda 

classe, o qual tinha menos importância do que o de kultur (cultura), cujo significado alude 

a realizações intelectuais, artísticas e religiosas. 

Por outro lado, na França, como na Inglaterra, o conceito de civilização remetia ao 

orgulho que os franceses e ingleses experimentavam em função da importância de suas 

nações para o progresso do Ocidente e da humanidade. Além disso, de modo mais 

restrito, civilidade/civilização remetem à adequação de comportamentos os quais se 

oporiam a comportamentos “bárbaros”, “incivilizados”. Na corte francesa, as atitudes 

civilizadas tinham extrema importância não apenas para os aristocratas, mas também para 

o estamento burguês que, ao contrário da burguesia alemã, convivia na corte, atuando e 

influenciando as decisões políticas do país. Sendo assim, a intelligentsia francesa participava 

ativamente da corte. Os membros desse segmento, ao contrário da intelligentsia alemã, 

valorizavam o controle dos afetos e das maneiras e procuravam se diferenciar das classes 

subalternas pelas maneiras de portar-se, vestir-se e falar. Cultivavam, assim, a aparência 

externa e achavam-na relevante para as relações sociais.  

A comparação das sociedades francesa e alemã feita por Elias (1994)  teve como 

objetivo realçar o caráter diferenciado que o processo civilizador tem em cada nação. Essa 

distinção se daria em decorrência das próprias movimentações sócio-históricas ocorridas 
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em cada sociedade. Dito isso, voltemos agora ao tratado de Erasmo, obra examinada por 

Elias para mostrar indícios do processo civilizador ocidental. Em nosso caso, a relevância 

de apresentar a descrição da análise da obra erasmiana feita por Elias se dá porque 

reconhecemos que, ao tratar dos manuais, o sociólogo alemão envidou uma longa 

discussão sobre o conceito de civilidade. 

Em seu estudo, Elias descreve e analisa a obra de Erasmo, mas dialoga também com 

outros autores de manuais de civilidade, tanto os que antecederam Erasmo quanto os que 

o sucederam. Essa comparação permite antever que algumas das regras de 

comportamento prescritas em “Da civilidade em crianças” já eram cultivadas em outros 

séculos, assim como outras tantas já haviam sido abandonadas e, em 1530, eram 

consideradas inadequadas ao homem civilizado. Esses deslocamentos sugerem o caráter 

processual do controle dos afetos, como também a ausência de um início e de uma 

finitude determinados para o processo civilizador. 

Erasmo aludiu em sua obra a todo o conjunto de condutas humanas, às principais 

situações da vida social e de convívio. No primeiro capítulo, tratou das “condições 

decorosa e indecorosa de todo o corpo”; no segundo, abordou a “cultura corpora”; do 

terceiro ao sétimo, prescreveu “as maneiras nos lugares sagrados”; em banquetes e em 

reuniões, em divertimentos e no quarto de dormir, respectivamente. Muito do que é 

descrito pelo filósofo ultrapassa o patamar do decoro e da delicadeza com que lidamos 

atualmente, no entanto, uma das marcas das diferenças entre esses momentos do 

processo civilizador é justamente o fato de que, para Erasmo e para os leitores previstos à 

época, era natural tratar com franqueza de todas as áreas da conduta humana. Vejamos 

alguns preceitos34 erasmianos35: 

 

                                                             

34 Em sua análise, Elias compara o escrito de Erasmo com outros de séculos anteriores e posteriores. No 
entanto, como não temos a pretensão de fazer uma resenha detalhada da análise dos manuais de civilidade, 
aludimos apenas a alguns trechos, que nos servirão para ilustrar o percurso escolhido pelo sociólogo para 
descrever o processo civilizador e do conceito de civilidade. 
35 Todos os excertos deste item foram extraídos de De civilitate morum puerilium (Da civilidade em crianças), 
de Erasmo de Rotterdam (apud ,ELIAS 1994). 
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 I. Sobre o comportamento à mesa: 

É grosseiro enfiar os dedos no molho. Deve tirar o que quer com a faca e 
garfo. Não deve procurar em todo o prato a melhor parte como fazem os 
epicuristas, mas pegue o que acaso estiver à sua frente. 
Se lhe oferecem alguma coisa líquida, prove-a e devolva a colher, mas, antes, 
seque-a em seu guardanapo. 
É feio lamber dedos gordurosos ou secá-los no casaco. Melhor é usar a toalha 
da mesa ou o guardanapo. (apud ELIAS, 1994, p. 100-1) 

 

II. Sobre as funções corporais 

Para contrair uma doença: escute a velha máxima sobre o som do vento[flato]. 
Se ele puder ser solto sem ruído, isto será melhor. Mas, ainda melhor, ser solto 
que como o ruído contido. 
A esta altura, porém, teria sido útil suprimir a sensação de embaraço de modo 
ou acalmar o corpo ou, seguindo o conselho de todos os médicos, apertar bem 
juntas as nádegas e agir de acordo com as sugestões do epigrama de Aethon: 
Fazia de tudo para não peidar explosivamente em lugar sagrado, e orou a Zeus, 
embora com as nádegas comprimidas. O som do peido, especialmente das 
pessoas que se encontram em lugar elevado, é horrível. Sacrifícios devem ser 
feitos com as nádegas comprimidas. (apud ELIAS, 1994, p. 100-1) 

 

III. Sobre comportamento no quarto 

Quando se despir, quando se levantar, não se esqueça do decoro e cuidado para 
não expor aos olhos de outras pessoas qualquer coisa que a moralidade e a 
natureza exigem ser ocultada. 
Se dividir a cama com um companheiro, deite-se sossegadamente. Não mexa o 
corpo, pois pode descobri-lo ou causar inconveniência ao companheiro, 
puxando dele as cobertas. (apud ELIAS, 1994, p. 162) 

 Os excertos acima ilustram alguns dos aspectos de comportamento que se 

modificaram na sociedade ocidental no decorrer de séculos. Elias (1994) compara o 

tratado de Erasmo a outros manuais, alguns da Idade Média, outros ainda do século XVI 

e ainda outros dos séculos XVII e XVIII. Os comentários que faremos a partir deste 

ponto levam em consideração, além dos exemplos que citamos, outras obras analisadas 

por Elias. 

 Com relação ao comportamento à mesa, muitos detalhes foram sendo omitidos 

dos manuais de conduta, conforme os hábitos “civilizados” passavam a hábitos 

individuais internalizados e posteriormente a autocontrole. Com o tempo, então, não foi 

mais necessário aludir, com a minúcia de Erasmo, a comportamentos como os de como 

limpar ou lidar com dedos engordurados à mesa, por exemplo. 
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 No que tange às maneiras de lidar com as funções corporais, fica muito evidente a 

transformação nos padrões de vergonha. Considerando o fato de Erasmo, na verdade, 

poder ser visto como um cronista de costumes, uma vez que o que parece ter feito ao 

escrever sua obra foi retextualizar regras sociais que há muito já circulavam oralmente nas 

cortes absolutistas do século XVI, é admissível afirmar que as questões descritas pelo 

filósofo eram discutidas publicamente à época. Em contrapartida, é também possível 

observar uma mudança nos padrões de embaraço na sociedade ocidental, posto que 

alguns dos assuntos abordados foram-se tornando altamente privados e/ou  

rigorosamente proibidos (no caso das funções corporais ligadas ao sexo, por exemplo) 

nos séculos posteriores e, principalmente, no século XIX. 

 No que diz respeito ao comportamento no quarto, pode nos parecer curioso dar 

espaço a algo sobre o que supostamente, à época, já não era tão embaraçoso. No entanto, 

segundo Elias (1994), o quarto de dormir transformou-se em uma das áreas mais privadas 

e mais íntimas da vida humana. O sono, como muitas outras partes das funções do corpo, 

foi sendo relegado ao recôndito da vida social na sociedade do Antigo Regime. Na 

sociedade medieval, no entanto, essa função não era assim vista. Era inteiramente 

aceitável receber visitas no quarto de dormir, assim como era normal dormirem muitas 

pessoas no mesmo quarto. Na classe alta, o senhor e seus servos; as senhoras e suas 

damas de companhia. Nas outras classes, homens e mulheres no mesmo quarto e mesmo 

hóspedes que não faziam parte da família compartilhavam o aposento. Quanto ao modo 

de vestir ou de despir-se, era comum pessoas dormirem inteiramente despidas, mesmo na 

companhia de tantas outras. O costume de dormirem na mesma cama pessoas 

desconhecidas ou do mesmo sexo, apenas depois do século XVIII é que passou a se 

modificar. 

 Finalmente, as injunções ou tabus compilados por Erasmo, no século XVI, 

apontam para um movimento interno da sociedade ocidental e, de forma alguma, devem 

ser considerados como o ponto de partida ou o primeiro degrau da civilização. Muito 

menos devem ser os costumes medievais interpretados como estágios de barbarismo ou 

de primitividade. Esses padrões, na verdade, são diferentes daqueles de outras épocas e 

não devem ser vistos como melhores ou piores. Refletem, na verdade, as mudanças por 

que passou, por exemplo, o patamar de nojo e de delicadeza dos ocidentais. 
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 Além disso, a obra de Erasmo e as de outros compiladores de comportamentos 

sociais permitem-nos observar como a sociedade ocidental movimentou-se. Admitem 

ainda verificar como mudanças de hábitos, regras e tabus tiveram importância para as 

nações e como o registro desses preceitos (antes apenas orais) por escrito agregou a eles 

mais valor e permitiu que princípios seguidos primeiramente apenas pelos nobres 

passassem às classes subalternas e se transmutassem em características nacionais; em 

outras palavras, como o autocontrole passou de individual a social. 

 Com efeito, a própria noção de civilidade, apesar da adoção desmesurada do 

tratado de Erasmo, passou por modificações durante o tempo em que continuaram sendo 

publicados manuais de civilidade. Na França do século XVII, por exemplo, a civilidade 

era vista como uma virtude individual e uma vontade social que deveria restringir-se aos 

domínios da corte, fato que contrariava A civilidade pueril, cuja pretensão era “ensinar a 

todos um código válido para todos” (REVEL, 1991, p.173). No final do mesmo século, 

entretanto, a normatização de comportamentos seria imposta (ou seria acessível por 

intermédio de escritos populares) a um público maior e bem mais diversificado que o 

cortesão. Sendo assim, haveria, no dizer de Revel (1991, p. 201), 

uma família de civilidades, para as pequenas escolas e para os colégios 
burgueses, para a corte e para a cidade, para a alta aristocracia, a pequena 
nobreza da província e os “burgueses gentis-homens”. Porém, a força da 
palavra e da coisa talvez se deva ao fato de que além da diversidade das práticas 
particulares, a civilidade continua[va] a sugerir a todos que partilhem[assem] 
uma referência comum. 

 A referência comum era a sociedade cortesã. São, por outro lado, os usos 

pedagógicos36 da civilidade que promovem sua aceitação quase unânime durante todo o 

século XVIII e a primeira metade do século XIX.  Aliás os usos da civilidade 

extrapolaram os limites da França e, como modelos de boas maneiras ou de 

comportamento adequado, alcançaram terras distantes e sobreviveram até bem depois do 

                                                             

36 Um dos maiores responsáveis por essa grande difusão foi o educador francês Jean-Baptiste de la Salle 
que, seguindo o modelo de Erasmo, lançou, no início do século XVIII, a obra Règles de la bienséance et de la 
civilité chrétienne (Regras do decoro e da civilidade cristã). O manual foi inicialmente destinado aos alunos do 
conjunto de escolas que compunha o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs (Institut des Frères des 
écoles chrétiennes), mas depois passou a ser amplamente usado por outras situações/locais de 
sociabilidade. 
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século XIX. No Brasil da primeira metade do século XX, ainda era possível encontrar 

esse tipo de manual.  

 A obra Boas maneiras (manual de civilidade), de Carmen D‟Ávila, publicada no Brasil, 

em 1934, ilustra o alcance e a sobrevivência dos manuais. Destinado a homens e 

mulheres, o livro (em pequeno formato e impresso em papel jornal) é dividido em dez 

capítulos, cujos temas variam de comportamentos fora de casa e em sociedade, passando 

pela civilidade à mesa, e chegando a formas de comportar-se em eventos sociais, como 

casamentos, nascimentos ou mortes. Reproduzimos a seguir um trecho que retrata as 

“boas maneiras em sociedade” e que alude ao “sorriso”: 

O sorriso é uma forma de eloqüência silenciosa, é mais que um ar de 
mundanismo: é o espelho da alma. Eis porque não se deve exagerar, sorrindo 
para si próprio, com o sorriso enervante e descabido de certas fotografias.... 
Em sociedade o verdadeiro “gentleman”, apesar das preocupações e trabalhos, 
deve ter sempre o segredo encantador do sorriso. (D‟ÁVILA, 1934, p. 34-35). 

 Chama-nos atenção no excerto a semelhança com manuais de séculos anteriores 

em que os pequenos gestos, o comportamento e a aparência eram a tônica das regras. 

Isso, entretanto, não impede a autora de aludir a assuntos afeitos ao século XX, tal como 

as regras sobre como dar gorjetas em restaurantes, “bars, cafés e confeitarias”, nos “taxis 

e autos de praça”. 

 Feita uma pequena ilustração sobre a atualidade dos manuais de civilidade ainda no 

século XX, voltemos ao que nos é importante na teoria elisiana. Interessa-nos como 

fundamento para a análise do JM e das práticas de leitura dele decorrentes a descrição do 

processo civilizador o qual consistiria “no modo pelo qual se estrutura uma rede de 

censura e proibições que transforma, de modo lento e em conjunto, os comportamentos, 

as emoções individuais e a vida coletiva” (LEÃO, 2007, p. 19) e o conceito central que 

emerge dessa teoria: a civilidade, que diz respeito a um conjunto de comportamentos 

estabelecidos como adequados para a sociedade  européia a partir do século XVI, mas que 

se disseminou por outras sociedades, inclusive a brasileira. 

 Note-se, a respeito da relação civilização/civilidade, que a primeira se estabelece ao 

longo de grandes períodos de tempo e não depende da determinação de nenhuma 

instância/instituição específica. Na verdade, a civilização emerge de uma rede de 
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interdependências, a qual forma configurações (grupos, ou sociedades de tipos diferentes) 

entre si. As relações sociais de que surgem essas configurações, por sua vez, são 

equilibradas entre si. Prova disso é a existência de redes de censuras e proibições em todas 

as sociedades. 

O processo civilizador se concretiza quando interiorizam-se regras sociais, quando, 

assim, introjetam-se normas, valores, hábitos e atitudes. Essas regras, por seu turno, 

podem ser propagadas formal ou informalmente, implícita ou explicitamente, em eventos 

de sociabilidade os mais diversos. Neste trabalho, destacamos, pois, a difusão de regras de 

civilidade dirigidas a um sujeito social específico, a mulher, em uma forma de interação 

específica: a leitura de revistas femininas. Vejamos primeiramente como essa civilidade era 

construída na família, pela educação e pela leitura. 

 

2.2 “Mulheres de bem (não) são assim”: a civilidade na família  

Admitindo que as categorias homem/mulher, feminino/masculino são construções 

resultantes de uma rede intrincada de relações socais37, é possível afirmar que tanto nas 

sociedades ocidentais antigas quanto nas modernas a misoginia indicou os lugares e papéis 

a ser desempenhados/ocupados pela mulher. Essa aversão à mulher, por sua vez, teve 

como uma de suas principais características o paradoxo veneração à mulher/medo masculino. O 

corpo da mulher, como simulacro do mistério profundo da maternidade, era visto como 

santuário do estranho e do singular. Esse misto de desconhecido e sedutor ao mesmo 

tempo atraía e repelia, pois, os homens. Sendo assim, a mulher tornou-se fonte de tabus, 

mitos e terrores.  

 No Brasil colonial, o jogo da civilização feminina envolvia especialmente o 

discurso sobre padrões de comportamento proferido pela Igreja e pela Medicina38. O 

poder das injunções e proibições da primeira manifestava-se tanto em atividades exercidas 

                                                             

37 A cada um dos atores sociais (homem/mulher) são destinados espaços e poderes que os identificam 
como homem ou mulher, e não como macho ou  fêmea simplesmente. Dessa forma, desde a civilização 
romana, o espaço público, por exemplo, destinou-se ao homem, e o privado (domus), à mulher.  
38 A tese de que médicos e padres normatizaram o comportamento feminino no Brasil colônia é 
desenvolvida com detalhes por Priore (1997;1995). 
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apenas por religiosos (sermões dominicais, palavras distas pelo padre no confessionário) 

como em situações em que a moral laica era propalada sem necessariamente o intermédio 

da Igreja (regras de confrarias e irmandades, causos moralizantes, contos populares). Já o 

discurso da Medicina apresentava a batalha da ciência que, aliada à Igreja, lutava pela 

constituição de famílias sacramentadas. O médico, assim como o padre, tinha acesso à 

intimidade das mulheres. Enquanto este cuidava da alma, aquele tratava do corpo. Deste 

modo, urdia-se uma teia de discursos sobre a mulher em que se enfatizava sua principal 

função: a de procriação. Nessa tessitura, um fio condutor era fundamental: tanto os 

homens da Igreja quanto os homens da Ciência afirmavam ser apenas como mãe que a 

mulher revelaria corpo e alma saudáveis.  

Por outro lado, como veremos mais adiante, a maternidade conferiu à mulher 

colonial poderes discretos e informais, na medida em que ser mãe significava também 

gerir o cotidiano doméstico e a sobrevivência da prole39, o que diminuía o poder absoluto 

atribuído ao homem. Sendo assim, como objetos históricos, as mulheres não podem ser 

vistas simplesmente como seres passivos aos quais se impingiam castigos e proibições. 

Sua trajetória, na verdade, compõe-se de continuidades e rupturas, as quais não nos 

permitem ingenuamente descrevê-las como seres vitimados, frágeis e passivos. Tentemos 

explicar melhor como se tecia a trama de relações de que a mulher fazia parte no Brasil 

colonial. 

Seguindo o modelo da metrópole, no Brasil, a organização da família calcava-se no 

patriarcalismo acentuado lusitano. Sendo assim, o pater familia exercia poder supremo 

sobre a mulher, os filhos e escravos. Era, portanto, o pai quem regulava a vida de todos 

(mesmo a dos filhos homens40) e a quem todos obedeciam sem o direito de questionar. O 

chefe da família era um líder cruel e autoritário, cujos costumes eram rudes. De acordo 

com Campos (2003), essa aspereza dos costumes se dava pela  necessidade de segurança - 

baseada principalmente na força individual -, do próprio líder, de sua família e de suas 

                                                             

39 Era comum, nas classes menos favorecidas, mulheres comandarem fogos (casas) e cuidarem do próprio 
sustento e do sustento dos filhos. Isso devido à mobilidade dos homens que viajavam à procura de 
riquezas, como ouro e pedras preciosas. 
40 A respeito da obediência do filho ao pai, Freire (2006, p. 510) exemplifica: “só depois de casado arrisca-
se o filho a fumar na frente do pai; e fazer a primeira barba era cerimônia para que o rapaz necessitava 
sempre de licença especial. Licença sempre difícil, e só obtida quando o buço e a penugem da barba não 
admitiam mais demora”. 
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posses. O refinamento de costumes operado na Europa, a partir do século XVI, não teria, 

pois, afetado o colono brasileiro, principalmente porque, como já chamamos atenção, o 

processo civilizador se concretiza de maneira diferente de uma nação para outra. 

Na verdade, no início da colonização, embora o modelo de família correspondesse 

ao português, a própria forma de ocupação da colônia não permitia, por exemplo, que 

instituições como o casamento monogâmico fossem reproduzidas no Brasil. Os primeiros 

colonizadores vieram sozinhos, sem família e, ao chegarem aqui, encontraram costumes 

indígenas que incluíam a poligamia e a endogamia. O conquistador branco, então, 

corrompeu as fórmulas indígenas de união e, mesmo sob a égide de preceitos católicos, o 

que se constatou na recém-colônia foi a prática poligâmica generalizada. A “lassidão de 

costumes” da colônia foi registrada pelos jesuítas que aqui se instalaram, conforme se vê 

no trecho de carta em que um Irmão comenta as relações conjugais na capitania de São 

Vicente, a seguir: 

Era costume antigo nesta terra os homens casados que tinham 20 e mais 
escravas e índias tê-las todas por mulheres, e eram e são os casados com 
mamalucas, que são filhas dos cristãos e índias. E tinha eles posto tal costume 
em sua casas, que as próprias mulheres com quem são recebidos à porta da 
igreja lhes levam as concubinas à cama, aquelas de quem eles mais tinham 
vontade, e se as mulheres recusassem-se moíam-nas a paus.41 

 Todavia, à Igreja, assim como ao rei de Portugal, não agradavam essas uniões 

impudicas. Algumas providências foram, então, tomadas para que o casamento entre 

brancos e sacramentado pela Igreja fosse instituído na colônia. Tratou-se, assim, de 

importar mulheres brancas da metrópole para que houvesse casamentos abençoados por 

Deus assim como para que se desse o povoamento do Brasil e o controle social das 

famílias. A pedido de religiosos e religiosas,  vieram para cá órfãs, viúvas e prostitutas. 

Com as primeiras casar-se-iam os “homens bons e os ricos”. 

 Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, os sacerdotes católicos representaram com 

especial fervor os interesses da nação portuguesa na Colônia. Dessa forma, a Igreja 

encarregou-se de regulamentar o cotidiano dos habitantes de além-mar de acordo com 

                                                             

41 “Carta do Irmão Pero Correia ao Padre Simão Rodrigues. São Vicente, 10 de março de1533”, 
reproduzida por Campos (2003, p.56). 
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valores éticos do catolicismo tridentino42 propagados via catequese e por intermédio da 

presença constante em eventos rotineiros na vida dos devotos. Pairando acima de todos, 

o olhar atento de padres e religiosos acompanhava nascimentos, constituição de família, 

enfermidades e mortes. O dia-a-dia colonial era planejado pelo calendário religioso, o 

qual, além dos habituais serviços de domingo, incluía também o Advento, o Natal, a 

Quaresma, a Páscoa, o ciclo santoral dos inúmeros apóstolos e, principalmente, as festas 

de Nossa Senhora, representante máxima da mãe extremada43.  

Além do cotidiano de devoção, havia ainda um personagem essencial nesse jogo de 

controle de pulsões femininas: o confessor. Gozando do privilégio de partilhar a 

intimidade feminina – tão cara quanto obscura entre os senhores de engenho do século 

XVII e os produtores de café e os grandes comerciantes do século XVIII –,  o padre 

colaborava de bom grado com a prescrição de papéis e funções para as mulheres. 

O padre era bem-vindo à família porque, ainda nos anos seiscentos e setecentos, a 

Igreja – e a sociedade patriarcal, por sua influência - atribuía à sexualidade feminina 

grande importância, sobretudo porque um de seus principais objetivos era “domar” a 

figura do demônio, que insistia em se travestir de mulher. As artes demoníacas, por sua 

vez, ainda segundo a doutrina cristã, encontravam terreno fértil para sua consumação na 

sexualidade feminina. Dessa forma, a mulher, originalmente maculada pelo pecado, 

deveria passar a obedecer a regras que, por seu turno, passavam pela interdição do gozo 

de prazeres mundanos ou do corpo, pelo incentivo a sentimentos de vergonha e 

escrúpulo e pela reclusão em casa ou em conventos. 

Na sociedade colonial brasileira, por exemplo, repetia-se o clichê de que só haveria 

três ocasiões em que a mulher deveria sair de casa, durante toda a sua vida: para se batizar, 

para casar e para ser enterrada. Em 1751, o arcebispo de Salvador reclamava dos pais que 

                                                             

42 Em um movimento contra a Reforma Protestante, a Igreja Católica instituiu o Concílio de Trento, que 
durou dezoito anos e que reformulou os preceitos do catolicismo à luz das críticas protestantes. Entre os 
decretos disciplinares tridentinos estavam aqueles em que se especificaram claramente a doutrina católica 
quanto à salvação, os sacramentos (entre eles o matrimônio) e o cânon bíblico.  
43 A propósito do culto mariano, a Igreja, com o intuito de propagar o mito da maternidade redentora, 
estimulava a fabricação de imagens da Virgem grávida e o culto a Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa 
Senhora da Concepção (ou Conceição), Nossa Senhora da Encarnação, Nossa Senhora da Expectação 
(ARAÚJO, 1997). 
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não permitiam que suas filhas fossem assistir às “devotas lições” no Colégio das Mercês, 

das ursulinas44. Segundo o religioso, não era possível conseguir que os pais dessem 

permissão a suas filhas para ir nem mesmo  a uma missa, como se vê em 

parece impossível] conseguir que os pais e parentes consintam que suas filhas e 
mais obrigações [pessoas da família ou agregadas à casa de alguém] saiam de 
casa à missa nem a outra função, o que geralmente se pratica não só com as 
donzelas brancas, mas ainda com as pardas e pretas chamadas crioulas, e 
quaisquer outras que se confessam porta adentro.45 

 O recolhimento extremo a que eram submetidas as mulheres na colônia chamou a 

atenção de viajantes estrangeiros. Alguns deles não só se surpreendiam com a ausência de 

mulheres em certos cômodos da casa46 (sala de visitas, por exemplo), como com a atitude 

dos homens em relação às mulheres. É comum em relatos feitos por viajantes 

estrangeiros a alusão ao modo como viviam encerradas no interior das moradas as 

brasileiras, como se pode ver no relato compilado por Leite (1984, p. 43): 

Só em circunstâncias muito especiais o estrangeiro é recebido por brasileiros, 
sendo assim difícil estudar-lhes a vida privada: tudo se resume numa recepção 
cerimoniosa. Falo do Rio, onde as mulheres podem tomar parte na vida social. 
No interior uma pessoa pode passar semanas inteiras sob um teto sem nem ao 
menos entrever as filhas e o dono da casa.  (Conde de Suzannet, 1845) 

 John Luccock, um comerciante inglês que chegou ao Brasil no mesmo ano em que 

a família real aqui se instalou, embora com o preconceituoso olhar eurocêntrico, também 

fez anotações sobre os costumes brasileiros, entre os quais destacou a reclusão ou o 

pouco contato da mulher de classes mais abastadas com o mundo exterior ao lar. 

Vejamos um trecho em que o autor supõe que o sobrepeso da mulher brasileira depois do 

casamento se deve à sua reclusão e ociosidade: 

Essa corpulência prematura pareceu-me resultar de seus hábitos de reclusão e 
indolência. Raramente se viam fora de casa, salvo ao irem para a missa, muito 
cedo, pelas quatro da manhã, nos dias santos ou dias de obrigatoriedade 

                                                             

44 Ordem fundada em 1544, pela beata Ângela de Mérici, em honra a Santa Úrsula, para educação de 
meninas. 
45 “Representação do arcebispo da Bahia, dom José Botelho de Matos, dirigida ao rei, expondo-lhe as 
dúvidas que tinha em deferir o pedido das recolhidas do Coração de Jesus da Bahia, que pretendiam 
professar e transformar o seu recolhimento num instituto Ursulino”, em Anais da Biblioteca Nacional, 
31, 1909, p.11 (apud ARAÚJO, 1997, p.49). 
46 “durante o dia, a moça ou menina branca estava sempre sob as vistas de uma pessoa mais velha ou de 
uma mucama de confiança. Vigilância que se aguçava durante a noite. À dormida das meninas e moças 
reservava-se, nas casas-grandes, a alcova, ou camarinha, bem no centro da casa, rodeada de quartos de 
pessoas mais velhas.” (FREIRE, 2006, p. 422) 



65 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

devocional; mas então, o vulto todo e mais o rosto iam de tal forma envolvidos 
em mantos, ou ocultos detrás das cortinas de uma cadeira, que impediam de 
gozar do ar fresco, escondendo todas as feições, com a única excessão[sic] 
talvez de uns olhos tagarelas e maus.(grifos do autor) (LUCCOCK, 1975, p. 76) 

 A reclusão, por outro lado, favorecia o trabalho do confessor. Os senhores - que 

não permitiam que suas mulheres, filhas e agregadas tivessem contato com homem algum 

-, confiavam aos padres seus bens preciosos, tanto que, para que as mulheres pudessem 

cumprir suas obrigações sacramentais, mas também para que não saíssem de casa, eram 

construídos oratórios nas grandes propriedades47. Assim, os sacerdotes estimulavam 

pessoalmente o controle dos afetos femininos, infundindo regras, abonando ou 

reprovando gestos, atos e sentimentos. A exemplo dos manuais de civilidade que 

circularam na Europa entre os séculos XVI e XVIII, a Igreja publicava manuais de 

confessores que traziam perguntas muito claras a respeito do comportamento e da 

sexualidade das mulheres. Entre as questões postas ao pé do ouvido, entre as frestas de 

confessionários, estavam: 

Se pecou com tocamentos desonestos consigo ou com outrem. 
Se tem retratos prendas e memórias de quem ama lascivamente. 
Se solicitou para pecar com cartas, retratos ou dádivas. 
Se foi medianeira para isso gente maligna que devia ser sepultada viva. 
Se falou palavras torpes com ânimo lascivo.  
Se se ornou com ânimo de provocar a outrem a luxúria em comum ou em 
particular. 
Se fez jogos de abraços ou outros semelhantes desonestos. 
Se teve gosto ou complacência dos pecados passados ou de sonhos torpes.48 

 

Com os desejos pretensamente arrefecidos, desenhava-se uma nova etapa da vida da 

mulher: o casamento. A partir dos doze anos, a menina já entrava em idade núbil. As 

uniões se davam entre meninas de doze a catorze anos e homens bem mais velhos, com 

trinta, sessenta ou até setenta anos.  Auxiliando na manutenção da família patriarcal e na 

contenção de desejos e afetos da sociedade brasileira em formação, a Igreja, assim, 

                                                             

47 Tanto nos grandes engenhos de cana do século XVII quanto nas fazendas de café e sobrados urbanos 
do século XVII era comum a construção de oratórios nos quais era possível celebrar missas e outros 
serviços eclesiásticos. Nessa época, “o capelão era subordinado ao patriarca e quase indiferente ao 
prelado”. A partir de 1886, a igreja passou a condenar a celebração de missas em casas particulares e em 
oratórios de famílias. (FREIRE, 2003, p.240) 
48 Roteiro de confissão utilizado pelos sacerdotes no século XVIII, retirado de ARCENIAGA, Manuel de. 
Método práctico de hacer fructuosamente confesión general. Madri: Ramon Ruiz, 1724.p.447(apud 
ARAÚJO, op.cit., p.51). 
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estabeleceu os moldes de uniões abençoadas, destacando em sua organização os papéis 

diferenciados para os esposos. À mulher casada cabia a administração da vida doméstica e 

o cuidado com a descendência. Ao marido cabia prover o sustento e o bem-estar da 

família.  

Na esteira da orientação religiosa, a entronização da mãe extremada - cujo modelo 

era o de abnegação, humildade e amor desmedido da Virgem Maria -, era suscitada em 

outro discurso injuntivo no Brasil colônia: o discurso da Medicina. 

Aliada à Igreja, a medicina também exercia importante papel na propagação de 

regras de comportamento para a mulher. Nos primeiros tempos da colonização, a 

enfermidade era vista por muitos pregadores e padres, assim como por médicos, como 

uma forma de amenizar os desregramentos da alma.  

A medicina lusitana contradizia os progressos da Ciência européia do século XVII. 

Enquanto a França, a Inglaterra e a Holanda testavam progressos ocorridos entre 1620 e 

1650, tais como a invenção do microscópio e a descoberta do que mais tarde se nomearia 

“espermatozóides”, Portugal amargava um retrocesso inominável na ciência médica.  

Várias razões contribuíram para esse anacronismo. Os jesuítas, o Tribunal do Santo 

Ofício e a Coroa Portuguesa, durante os séculos XVI e XVII, aliaram-se contra toda 

iniciativa científica ou cultural, as quais eram consideradas heresias. Essa conduta 

impingiu às universidades e colégios um período de estagnação sem precedentes, uma vez 

que, desprezando as descobertas feitas em outros países da Europa, os alunos portugueses 

eram obrigados a estudar exclusivamente pelos “velhos mestres”, como Aristóteles e 

Galeno. A respeito da estagnação científica lusitana, Priore (1997, p. 80) assevera: 

O ensino oficial de medicina mostrava-se impermeável a todo o progresso que 
se verificava fora de Portugal, continuando a oferecer, para a desgraça de seus 
doentes, um exemplo extremo de dogmatismo. 
Carente de profissionais, desprovido de cirurgiões, pobre de boticas e 
boticários, Portugal naufragava em obscurantismo, e levava a colônia junto. O 
discurso de seus médicos inscrevia-se naturalmente no discurso da Igreja, 
dentro da qual a doença e a cura estavam relacionadas ao maior ou menor 
número de pecados cometidos pelo doente.  

No que diz respeito ao tratamento de doenças femininas, nesse período, tudo o que 

se conhecia sobre o corpo feminino dizia respeito à reprodução. A mulher, por sua 
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natureza enfermiça, enganadora e infecta, como era pintada na literatura clássica, trazia, 

em especial pelos males oriundos da madre, útero, a marca de uma alma atormentada. 

Ainda segundo a visão da ciência à época, o estatuto biológico da mulher, cujo ápice 

encontrava-se na maternidade, estava sempre ligado a um estatuto moral. Sendo assim, a 

maioria dos médicos acreditava que o que diferenciava a mulher do homem não era 

apenas um conjunto de órgãos específicos, mas também a natureza e as características 

morais femininas, entre as quais estavam a maldade, a dissimulação, a concupiscência e a 

fraqueza. A medicina encarregava-se de propagar regras para as mulheres a respeito do 

ato de procriação. De acordo com Priore (1995, p. 31), 

Apenas vazio de prazeres físicos o corpo feminino se mostraria dentro da 
normalidade pretendida pela medicina, e assim, oco, se revelaria eficiente, útil e 
fecundo. Apenas como mãe, a mulher revelaria um corpo e uma alma 
saudáveis, sendo sua missão atender ao projeto fisiológico-moral dos médicos e 
à perspectiva sacramental da Igreja. 

A mulher, nascida sob a pecha de Eva pecadora, conseguia, entretanto, por 

intermédio do casamento religioso, ascender ao patamar de mãe honrada. Afastava-se 

então de Eva e aproximava-se de Maria, a virgem que pariu o salvador do mundo, sem a 

mácula do pecado original. Depois do casamento, a mulher assumia, então, novo status: o 

de mãe-esposa-dona-de-casa extremada. Isso, no entanto, não era suficiente para livrá-la da 

visão da sociedade misógina: antes ou depois do casamento a mulher deveria conter 

afetos e moldar pulsões. Antes, impelida pelo pai. Depois, pelo marido. Esse controle se 

concretizava por intermédio de normas dispersas no tecido social.  

No decorrer de longos períodos de interação, regras individuais foram se 

transformando em regras sociais. Indivíduos submissos, restritos ao espaço privado, 

modelos de mãe e dona-de-casa e esposas exemplares eram mulheres. Mulheres 

submissas, restritas ao espaço privado, modelos de mãe, dona-de-casa e esposa 

exemplares eram brasileiras. Do individual ao social. Assim ia se construindo a civilidade 

feminina na colônia. 

Ora, os discursos da colonização especializaram-se e, mais adiante, no Brasil do 

século XIX, encontrava-se ainda a mulher com papéis definidos em função de seu lugar 

como mãe-esposa-dona-de-casa. À época, a família oitocentista passou por uma reorganização, 
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sob a égide de higienistas49 que, valendo-se dos altos índices de mortalidade infantil e das 

precárias condições de saúde dos adultos, conseguiram impor à família - e por 

conseqüência à mulher -, padrões de educação física, moral, intelectual e sexual inspirados 

nos preceitos sanitários da época. Os higienistas conseguiram, por exemplo, tirar a mulher 

da alcova, atribuindo a essa condição de claustro a causa de muitos “males” da saúde 

feminina. Em substituição a essa mulher da alcova, surgiu a “mulher do salão”, uma vez 

que a “mulher de posses50 deveria receber as visitas do marido, estar presente à mesa e às 

conversações.” (COSTA,  1979, p. 119). 

O casamento também sofreu mudanças em conseqüência das idéias dos médicos 

higienistas. O chamado casamento de “razão”, que se fazia em função de interesses 

econômicos e sociais dos familiares, foi substituído pelo casamento “higiênico”. As razões 

pelas quais se fazia o casamento no Brasil colônia - concessão de dote ao marido, 

endogamia e disparidade etária entre homem e mulher -, deram lugar, então, a outras. 

Conforme Costa (1979, p. 222), 

No casamento higiênico, a hereditariedade como que substituiu a herança. O 
dinheiro e o status social herdados só mereciam reverência quando aliados a 
uma boa saúde física e a uma boa constituição moral. A nobreza do nome e a 
opulência dos bolsos minguariam num invólucro físico e mental debilitado. O 
corpo, o sexo e a moral sobrepunham-se às estirpes e linhagens. A sociedade e 
o Estado contavam mais que as famílias e as “castas”. 

 As mudanças no casamento e na organização das famílias trouxeram vantagens, 

mas também conservaram algumas desvantagens em relação aos papéis que poderiam ser 

exercidos pela mulher. Durante a Colônia, a imagem da mulher oscilava entre a da Eva 

pecadora - enquanto ela se conservava solteira - e a da Virgem, quando era redimida pelo 

casamento religioso. No último caso, a remissão se completava por intermédio da 

maternidade. Essa mãe, todavia, segundo os higienistas, não cuidava bem de sua prole, 

visto que entregava seus pequenos aos cuidados de “negras” que faziam as vezes de mãe 

de leite.  Por outro lado, entre os avanços trazidos pelos ventos higiênicos encontrava-se 

                                                             

49 No século XIX, houve o enfraquecimento da família patriarcal e do poder da Igreja. O discurso da 
medicina se sobrepôs ao discurso da Igreja e o médico, neste momento em acordo com os avanços da 
medicina européia, passou a ser o novo mentor da família brasileira. O poder da Igreja, por sua vez, apesar 
de parcialmente arrefecido, continuou se delineando de maneira difusa nos lares do Brasil império e do 
Brasil república. 
50 A importância da mulher nessa nova configuração social era tamanha que muitos salões da aristocracia 
recebiam os nomes das donas da casa, e não de seus maridos. (Cf. PINHO, 1946) 
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o novo espaço ocupado pela mulher em casa. A mulher colonial, que vivia trancada e era 

proibida de circular mesmo em casa, se havia visitas masculinas, por exemplo, foi 

libertada. A “mulher de alcova” foi convertida na “mulher de salão”, a quem era 

permitida instrução e consumo. Esses novos direitos, entretanto, não poderiam 

ultrapassar as fronteiras do lar e do consumo de bens e idéias que reafirmassem a imagem 

de mãe-esposa-dona-de-casa.  

No final do século XIX e na primeira metade do século XX, sob os auspícios da 

República, as regras sociais impuseram à mulher um outro papel nessa nova configuração, 

além daqueles que ela já acumulara: o de educadora dos filhos da pátria. Formar e educar 

os filhos para servirem ao Estado como bons cidadãos era uma função feminina, uma vez 

que o correto funcionamento do lar, o respeito e a obediência requeridos pela mãe, 

estender-se-iam em obediência, respeito e serviço à Nação. A nova figuração da família 

brasileira, entretanto, pautava-se, no caso dos homens, na educação para o mundo; no 

caso das mulheres, na educação para o lar. É sobre isso que falaremos no próximo tópico. 

  

2.3 “Inteligências inferiores não precisam de instrução”: a civilidade pela 

educação 

A educação feminina no Brasil assemelhou-se, durante muito tempo, à educação 

dada às mulheres em Portugal. Na tradição ibérica, por sua vez, a mulher deveria 

restringir-se a cuidar da casa, do marido e dos filhos. Para a sociedade misógina 

portuguesa, as mulheres eram consideradas seres inferiores e estariam na classe do 

imbecilitus sexus – sexo imbecil -, paradigma em que se encontravam também as crianças e 

os doentes mentais (RIBEIRO, 2000)51.  

A literatura era, na metrópole e na colônia, um dos meios de difusão da educação da 

mulher. Sendo assim, poemas e contos, que eram transmitidos via de regra por meio da 

oralidade, prestavam-se à descrição/reafirmação de papéis e lugares sociais femininos, os 

quais poderiam ser aprendidos em, por exemplo, textos como os de Gonçalo Trancoso, 

                                                             

51 Para mais informações sobre a educação feminina no século XVIII, em Portugal, conferir também 
Ribeiro (2002). 
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poeta português do século XVI, cuja obra foi muito admirada aproximadamente até o 

século XVIII.  

No texto a seguir, citado por Ribeiro (1997, p. 75-6), o poeta responderia a uma 

dama que lhe havia demandado ajuda na árdua tarefa de aprender a ler tardiamente: 

Senhora. Agora me deram o recado da parte de Vossa Mercê, em que me pedia que 
lhe mandasse um ABC feito de minha mão, que queria aprender a leer porque se acha 
triste quando ve senhoras de sua qualidade, que na igreja rezam por livros e ela não. 
Folguo que deseje saber leer pera para rezar por livros, que é bom; porém, já que não 
aprendeu na meninice em casa do senhor seu pai com sua irmãs, deve agora 
contentar-se com as contas (do rosário), pois não sabe leer, pois já é casada e passa de 
vinte anos de idade. Porém se este conselho não lhe parece bom ou se não a satisfaz, 
por obedecer a seu rogo lhe mando aqui com esta um abecedário que Vossa Mercê 
aprenda de cor;o qual que: 

A – quero dizer que seja amiga da sua casa; 

B – benquista na vizinhança; 

C – caridosa com os pobres; 

D - devota com os pobres; 

E – entendida no seu ofício; 

F - firme na fé;  

G – guardadeira de sua fazenda; 

H- humilde a seu marido; 

I – inimiga de mexerico; 

L – lial; 

M –mansa; [...]; 

Q – quieta  [...]; 

Z – zelosa da honra.52        

   (grifos nossos) 

 A partir do excerto, vemos que o poeta não só discorda da educação feminina 

“para as letras”, mas também aproveita para marcar, no subsídio didático oferecido à 

dama, os lugares e o comportamento adequados à mulher, a saber: ela deveria ficar em 

casa e dar conta de suas obrigações domésticas (letras A, E e G); deveria seguir, a  

                                                             

52 TRANCOSO, Gonçalo Fernandes. História de proveyto e Eixempro. Lisboa: [s.n],1575. 
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exemplo da Virgem Maria, preceitos de morais que incluiriam submissão e conformação 

(letras H, L, M e Q). O ponto de vista de Trancoso coincide, pois, com posição adotada 

no Brasil colonial a respeito da educação feminina, a qual deveria restringir-se à vocação  

“natural” da “boa mãe” e da “boa esposa”. Essa formação, por outro lado, não incluiria 

instrução que servisse para engrandecer a mulher culturalmente, por exemplo. Ela, na 

verdade, aprenderia para desempenhar bem suas funções domésticas, nada mais.  

 Na verdade, a educação formal no Brasil colônia estava reservada ao sexo 

masculino, e o encargo de instruir os colonos era dos padres da Companhia de Jesus 53. 

Entretanto isso não significava que todos os brasileiros tivessem acesso à educação.  

Como a empreitada de Portugal visava apenas ao comércio, não era interesse dos 

colonizadores que os colonos estudassem. Dessa forma, os jesuítas tinham como 

principal função catequizar os gentios e  expandir o catolicismo. Os filhos dos grandes 

proprietários de terra se beneficiavam desta última função dos religiosos e ingressavam 

nos colégios e seminários, não necessariamente porque almejassem o sacerdócio, mas em 

busca de instrução. 

 Peculiaridades da organização colonial, entretanto, curiosamente igualavam alguns 

homens às mulheres no que tange à educação formal. Na família patriarcal os papéis eram 

marcados de antemão: ao primogênito cabia cuidar da preservação do latifúndio;54 à 

mulher, casar-se com alguém que agregasse mais valores econômicos à família ou que, no 

mínimo, não permitisse que os bens amealhados pelo pai se dissipassem ou fossem 

divididos com estranhos à família. Esses dois elementos essenciais à manutenção da base 

econômica da sociedade agrária colonial não podiam, pois, estudar. Aquele, porque era 

preparado desde muito cedo para assumir os negócios da família; esta, porque tinha como 

obrigação precípua casar e parir varões que pudessem perpetuar o patriarcado, função 

que, principalmente nos séculos XVI e XVII, prescindia de instrução. 

                                                             

53 Houve época no Brasil colonial em que os graus acadêmicos obtidos nos colégios jesuítas eram, assim 
como a propriedade de terra e a posse de escravos, importantes critérios de classificação social. 
54 Devido à grande influência religiosa, à época, conferia status à família ter um filho padre e filhas 
religiosas. Sendo assim, o segundo filho seria letrado, e ao terceiro era reservada a vida eclesial. (Cf. 
RIBEIRO, 2003). 
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  Como já afirmamos anteriormente, a trajetória feminina é marcada por 

continuidades e descontinuidades. Mesmo participando de configurações tão marcadas, 

algumas mulheres, vez por outra, desempenhavam funções reconhecidamente masculinas. 

Era o caso, por exemplo, daquelas que ficavam viúvas ou daquelas cujos maridos se 

ausentavam da família por muito tempo. Nos dois casos, passava a senhora ao lugar do 

senhor e, portanto, a administrar os negócios do marido, confirmando que o interesse de 

classe era também feminino. A mulher ajudou a manter, assim, a empresa colonial55, não 

só como mãe dos futuros chefes de família, mas também, num primeiro período, como 

matrona da casa-grande e posteriormente como mulher dos comerciantes do reino. 

 Outra fuga às determinações patriarcais no que dizia respeito ao casamento de 

razão e à ausência de educação se dava com o ingresso de mulheres em conventos56 e 

recolhimentos57. Algumas mulheres conseguiam nessas instituições religiosas escapar à 

submissão do pai, dos irmãos e do marido, e, em alguns casos, a vida mundana 

experimentada dentro dos conventos lhes trazia mais prazeres do que poderiam desfrutar 

se estivessem fora do claustro. No confinamento dos conventos escondiam-se moças que 

- ao contrário do que se poderia supor e do que pretensamente era permitido pela Igreja -, 

desfrutavam das delícias da vaidade, da licenciosidade e ainda exerciam atividades 

masculinas, como a administração de bens e valores. 

 Com efeito, os próprios religiosos se escandalizavam com o burburinho das 

delícias mundanas no interior dos conventos e recolhimentos: as celas eram reproduções 

de salões. As freiras, por sua vez, eram servidas por escravas e vestiam-se com especial 

apuro. Por baixo da indumentária austera, as religiosas, vaidosas que eram, ostentavam o 

poder e o dinheiro de suas famílias. Sendo assim, as freiras vestiam camisas bordadas e 

meias de seda presas com fivelas de ouro cravadas com diamantes e calçavam sapatos 

                                                             

55 Duas das capitanias hereditárias doadas no século XVI foram governadas por mulheres: a de São 
Vicente, por D. Ana Pimentel, esposa de Martin Afonso de Souza; e a de Pernambuco, por D. Brites, que, 
junto com seu irmão, governou durante dois períodos a capitania doada a seu marido, Duarte Coelho 
(RIBEIRO, 1997). 
56 O primeiro convento fundado no Brasil, o Convento do Desterro, data de 1678. Antes disso, as moças 
de famílias abastadas eram mandadas para Portugal. 
57 Inicialmente, havia apenas recolhimentos masculinos na colônia. O objetivo dessas instituições era 
educar, em regime de externato, os mamelucos, os órfãos e os filhos dos principais caciques da terra, 
assim como os filhos dos colonos brancos.(RIBEIRO, 2003) 
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cobertos de pequenos furos para que, quando saíssem do convento para participar de 

alguma função na igreja, pudessem ser vistas as meias cor de pérola que vestiam. Ribeiro 

(1997, p. 92) explica a razão dessa inversão de comportamentos e  o distanciamento das 

freiras dos objetivos da vida religiosa: 

A pouca religiosidade parece compreensível, pois tal qual os homens da 
colônia, algumas mulheres eram internadas sem nenhuma vocação definida e 
sempre em idade imatura, oito, dez ou doze anos, para um destino que deveria 
durar toda a sua vida. Muitas delas, filhas de proprietários rurais, de negociantes 
renóis, donas de dotes que interessavam à instituição religiosa, buscavam nos 
conventos a liberdade  que os pais e maridos não permitiam na sociedade 
colonial. 

 Na vida conventual, as mulheres também tinham chance de demonstrar  atributos 

intelectuais que não eram sequer considerados em se tratando do universo feminino 

colonial: elas convertiam-se em hábeis negociantes. No convento do Desterro, na Bahia, 

por exemplo, as freiras reproduziam as regras econômicas da sociedade colonial e 

acumulavam capital, realizando operações, como empréstimo de dinheiro, compra, venda 

e arrendamento de terras. O voto de pobreza assumido pelas freiras era, pois, esquecido 

sem maiores constrangimentos. Sobre a instituição, Ribeiro (1997, p. 92-3) observa:  

O convento do Desterro era procurado pelos senhores não só para manterem 
um status58 ou livrá-los de preocupações com presumíveis genros indesejáveis, 
mas também por uma questão econômica, pois através do convento eles 
tinham possibilidade de conseguir crédito. 

Apesar de os conventos e recolhimentos poderem representar alternativas de vida 

menos opressivas para algumas mulheres, para outras, por outro lado, eram vistos como 

prisões em que elas amargavam castigos impostos por pais, irmãos ou por maridos 

precavidos e/ou descontentes.  

Essas “prisões místicas” atendiam ao pater familia, na medida em que, ao 

trancafiarem suas filhas, os proprietários rurais e comerciantes renóis protegiam sua honra 

e suas fortunas; ao governo local, que determinava o encarceramento de moças que 

excediam os limites permitidos a donzelas casadoiras ou a mulheres casadas e, finalmente, 

aos irmãos, que, para não dividir a herança do pai, podiam mandar enclausurar as irmãs.  

                                                             

58 À época, conferia status ter filhas reclusas em instituições religiosas. 
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A instrução nessas instituições não era o que mais importava. Portanto ensinavam-

se às moças apenas rudimentos de leitura e de escrita, a primeira habilidade apenas 

suficiente para ler o livro de rezas.  Além disso, as recolhidas aprendiam, música, 

cantochão59 e trabalhos domésticos, principalmente a confecção de doces e de flores 

artificiais. Apesar de algum acréscimo à educação das mulheres ter sido trazido, a partir da 

2ª metade do século XVIII, pela proposta de ensino de Luís Antônio Verney - iluminista 

responsável pela versão intelectual da reforma pombalina em Portugal -, o ensino 

feminino conservou sua essência de formação de mães, esposas e donas-de-casa.  

É certo, no entanto, que a proposta de Verney acrescentou novidades ao programa 

de disciplinas a serem propostas para as moças. Segundo o pensador, o “estudo das 

mulheres” deveria acontecer em três níveis: a) elementar, composto de elementos de fé; ler 

e escrever; catecismo histórico, gramática portuguesa e quatro operações; b) complementar, 

constituído de Geografia e História sagradas; História universal; história particular de 

Portugal; e c) especializado, composto de economia doméstica (lavores do governo da casa 

e lavores femininos). Segundo Ribeiro (1997), há indícios de que a sugestão de Verney, 

publicada no apêndice da obra Verdadeiro método de estudar, tenha influenciado propostas de 

ensino feminino ainda no século XIX. 

 No final do século XVIII e início do século XIX, entrou em cena um novo ator no 

que diz respeito à educação feminina: a preceptora. Nesse período, classes mais abastadas 

brasileiras, vendo a necessidade de instruir seus filhos, contratavam professoras 

(estrangeiras em sua maioria) para promover educação não institucionalizada nos próprios 

casarões citadinos ou nas casas-grandes interioranas. Essas profissionais, segundo Ritzkat 

(2000, p. 271),  

representaram em seu tempo um novo tipo social feminino, ou seja, a mulher 
que baseia sua auto-estima na própria qualificação profissional. Elas parecem 
não ter sido uma raridade [no século XIX], pois membros falidos da burguesia 
ou representantes das camadas médias da sociedade [européia, no caso desta 
alusão] tinham que mandar suas filhas para o mercado de trabalho porque não 
conseguiam casar ou alimentar todas elas. 

                                                             

59 Canto coral, simples e uniforme. 
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 Na Europa, nas primeiras décadas do século XIX, as preceptoras eram contratadas 

principalmente por comerciantes e industriais que, a exemplo da aristocracia inglesa, 

demandavam para suas casas governantas e preceptoras que tomassem conta da 

administração da casa e da educação das crianças. No Brasil, essas mulheres 

encarregaram-se da instrução dos filhos das ricas famílias durante todo o século XIX. 

 Na verdade, nos anos setecentos e em boa parte dos oitocentos, no Brasil, como 

no continente europeu, convivia-se com várias formas e locais de aprender e ensinar: 

padres dependentes dos donos de engenho ensinavam, em grandes propriedades rurais, 

filhos, agregados e mesmo escravos do dono da terra; nos espaços urbanos, 

configuravam-se diversas situações de ensino-aprendizagem, a depender das posses de 

quem demandava e do interesse ou da importância atribuída à instrução. Dessa forma, 

existiam nas cidades classes organizadas por motivos religiosos – aquelas proporcionadas 

pela Igreja e por associações filantrópicas; por motivos profissionais – aquelas oferecidas 

por corporações profissionais, nas quais se preparavam os alunos para o desempenho de 

alguns ofícios; ou mesmo aquelas movidas por interesses pessoais, como as classes 

organizadas e financiadas por senhores de escravos (VILLELA, 2000). 

 As considerações feitas até aqui, apesar de tratarem de educação feminina, não se 

referiam à escolarização, uma vez que até o início do período imperial, em 1822, não 

havia preocupação com a educação formal feminina na colônia.  Na verdade, essa 

educação não foi preocupação do governo brasileiro até meados do século XIX.   

No início do século, as classes brasileiras mais abastadas admitiram que não era o 

bastante que suas mulheres soubessem dirigir a casa e governar escravos. A admissão de 

que era preciso dar um polimento sociocultural às mulheres, no entanto, não foi suficiente 

para que o Estado cumprisse a obrigação de proporcionar educação a mulheres.  

No decreto imperial de 15 de outubro de 1827, por exemplo, o Governo 

estabeleceu um currículo não profissionalizante para a educação feminina, “voltado para a 

formação de donas-de-casa, composto das seguintes disciplinas: leitura, escrita, quatro 

operações, gramática, moral cristã, doutrina católica e prendas domésticas.” (MANOEL, 

1996, p.23). Para os homens foi proposto um currículo bem mais completo. Entretanto, 
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não houve condições práticas para execução de nenhum dos programas de estudo, uma 

vez que escolas não foram criadas para a execução do decreto60. 

Com efeito, tanto mulheres quanto homens conviviam com graves deficiências 

quantitativas e qualitativas da educação brasileira na primeira metade dos oitocentos. O 

ensino era dividido em níveis: primário, secundário e superior. Acrescentava-se ainda um 

apêndice a esses níveis: a formação de professores. O nível primário corresponderia ao 

ensino mais rudimentar de ler e escrever e contar. As chamadas “escolas de primeiras 

letras”, que estavam nesse primeiro nível, eram oferecidas em número reduzido e 

propunham limitados objetivos de ensino, conteúdo insuficiente e metodologia 

inadequada61. O ensino secundário, por sua vez, compreendia as chamadas aulas régias, 

que eram cadeiras ministradas por professores nomeados por órgãos do governo 

responsáveis pela instrução. Essas aulas avulsas preparariam os alunos para o ensino 

superior.  

Como o ensino público não atendia às necessidades das classes média e alta 

brasileira e como já se havia admitido que a mulher precisava ter acesso -   embora com 

moderação -, a uma formação intelectual, a partir de meados do século XIX, a mulher 

desses segmentos passou a freqüentar escolas particulares. Havia basicamente então dois 

tipos de estabelecimentos: aqueles que pertenciam a professoras estrangeiras e 

funcionavam em regime de internato, e eram organizados, em sua maioria, na residência 

das próprias diretoras; e os colégios religiosos católicos que, além da educação particular, 

também ofereciam educação gratuita e podiam apresentar até três tipos de organização: 

internato pago, externato pago ou gratuito e orfanato. O internato atendia a filhas das 

oligarquias do País, o externato era destinado a meninas cujas famílias não podiam custear 

o internato e, por último, o orfanato recebia meninas sem família62. 

                                                             

60 No que se refere ao ensino público, o Estado, desde D. Pedro I, já se eximia da responsabilidade de 
manter um sistema escolar, sendo assim a educação primária e secundária ficava a cargo dos governos 
provinciais, que, por sua vez, não oferecia escolas em número e qualidade suficientes. 
61 Essa primeira denominação da escola primaria revelava, na verdade, a intenção de instruir as classes 
desfavorecidas apenas com rudimentos do saber: ler, escrever e contar. Esse grau de instrução, em outras 
classes, era adquirido em casa. (FARIAS FILHO, 2000). 
62 Essa descrição da organização das escolas católicas femininas é feita a partir de dados de Manoel (op.cit) 
e diz respeito à estrutura que predominou de 1890 a 1919. Acreditamos, no entanto, que, no decorrer do 
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De acordo com Manoel (1996), essas modalidades diferenciadas de organização da 

escola católica serviam para referendar a divisão de classes da sociedade brasileira dos 

novecentos. A divisão, no interior da escola, era inclusive pedagógica, uma vez que o 

organograma de funcionamento de cada um dos segmentos era diferenciado em relação a 

número de professores e séries e disciplinas ministradas. Vejamos, na tabela a seguir, a 

descrição da organização didático-pedagógica dos segmentos que funcionavam nas 

escolas das Irmãs de São José de Chamberry63, em Itu/São Paulo, feita por um inspetor 

de ensino em 1886, segundo dados64 citados por Manoel (1996, p. 72-3):  

 

 INTERNATO               EXTERNATO  ORFANATO 

Professores 25  5  2 

Matérias 20  8  3 

Alunas 172  140  45 

Seriação 7  3  2 

                               Tabela 1: Estrutura didático-pedagógica de uma escola religiosa em 1886 

A diferença quantitativa entre as três categorias de ensino para meninas sugere uma 

diferença qualitativa acentuada entre o internato e as duas outras categorias. Nos 

extremos encontra-se o número de séries cursadas pelas alunas: sete anos no internato e 

dois anos no orfanato. Além disso, o número de matérias do internato é mais que o dobro 

do externato e mais que o sêxtuplo do orfanato. Tal fato se daria porque o externato 

funcionava com objetivos assistencialistas e de doutrinação, e o orfanato, além do 

doutrinamento, também visava à formação de jovens para assumirem funções de 

                                                                                                                                                                                              

século XX, essa organização foi se modificando a modalidade internato, por exemplo, passou, em algumas 
escolas, a receber também moças oriundas não apenas da classe social alta, mas da média também. 
63 As irmãs de São José eram o braço feminino das escolas jesuítas. A escola de Itu denominava-se Colégio 
do Patrocínio. 
64 Relatório do Inspetor Literário de Itu, Joaquim Domingues Lopes, de 1.8.1886. APESP, Ordem 5.062, 
lata 41.  
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empregadas domésticas. Nesta última categoria especialmente não haveria, então, 

necessidade de muitas matérias nem de um tempo maior para formação, tampouco de 

professores especializados. Dessa forma, as assistidas no orfanato estudavam apenas 

catecismo, gramática portuguesa, história sagrada, aritmética e geografia, assim como 

aprendiam a costurar, remendar, a fazer pontos de meia e a cozinhar e a fazer todas as 

tarefas domésticas próprias da “condição de uma órfã” (MANOEL, 1996, p.74).  

Já as alunas do internato tinham um currículo mais amplo e cursavam instrução 

religiosa, gramática portuguesa, aritmética, geografia e cosmografia, botânica e história 

natural, noções de física, história sagrada e profana, caligrafia, literatura (gênero epistolar), 

francês, trabalhos manuais, obras de gosto (flores, tapetes, bordados e outros trabalhos de 

agulha), lições especiais de inglês, piano, alemão, canto e desenho. Essas matérias 

distribuir-se-iam em oito anos de estudo e teriam composto o programa curricular da 

escola de 1859 até as duas primeiras décadas do século XX, quando foram introduzidas  a 

geometria, álgebra, física, química, zoologia e perspectiva linear. 

Por outro lado, tanto as órfãs quanto as moças de família pobre e as de família 

abastada não escapavam ao disciplinamento imposto nas escolas religiosas, segundo o 

qual a mulher, mesmo que um pouco mais ilustrada, deveria se preparar para viver no 

recôndito do lar e ser, principalmente no caso das duas últimas, boas mães e boas esposas. 

Nas escolas católicas ter-se-ia como objetivo formar jovens cultas, polidas e sociáveis – 

civilizadas –, mas especialmente jovens cristãs, católicas convictas, que difundissem na 

família e na sociedade valores da religião. Manoel (1996, p. 49) acidamente observa a 

respeito da empreitada educacional da Igreja Católica no século XIX e durante a primeira 

metade do século XX o que segue: 

A Igreja desenvolvia, portanto, uma estratégia que podemos denominar de 
´teoria dos círculos concêntricos´: da mãe cristã para filhos cristãos; de filhos 
cristãos para famílias cristãs para a sociedade cristã. Com isso, esperava-se, em 
breve tempo, recristianizar toda a sociedade moderna. 

As escolas particulares laicas, por seu turno, diferiam das religiosas principalmente 

por não pregarem necessariamente nenhum doutrinamento específico e por enfatizarem 

as disciplinas ligadas às ciências. Outro diferencial desses estabelecimentos  era o contato 

que as alunas tinham com professores leigos, inclusive do sexo masculino. Além disso, as 
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alunas participavam de eventos fora da escola e os exames finais eram realizados em 

público. Sendo assim, organizavam-se matinées ou soirées em que as alunas eram avaliadas 

em relação a disciplinas estudadas e a seus dotes artísticos culturais. As jovens recitavam, 

assim, em francês, inglês, italiano; cantavam ou representavam em francês; faziam 

exposições sobre geografia e história natural e ciências e, com ênfase especial, expunham 

seus trabalhos manuais e seus dotes musicais, tocando piano ou cantando.  

Apesar de as escolas particulares parecerem preparar suas alunas também para 

outras situações que não apenas as da esfera privada, o controle social sobre as pulsões 

femininas era amplo.  O que acontecia, na verdade, é que as famílias e a própria 

configuração social brasileira das últimas décadas do século XIX e primeiras do século 

XX marcavam os papéis femininos de forma tal que não era possível fazer a mulher 

letrada. Sendo assim, mesmo aqueles que ousadamente resolviam levantar uma voz 

dissonante, sucumbiam ante a pressão da imprensa, da Igreja e da própria família.  

Foi o que aconteceu com o Colégio Augusto, fundado na Corte em 1838, por Nísia 

Floresta - importante escritora que lutou pela educação feminina nos oitocentos. Nos 

exames finais do ano de 1846, ao contrário do que ocorria normalmente, a Escola deu 

ênfase aos “trabalhos de língua”, e não aos de agulha. O fato de as moças, por exemplo, 

recitarem com desenvoltura extensos trechos em prosa e em verso em italiano e latim, nos 

exames de língua e literatura, embora tenha agradado sobremaneira ao Núncio 

Apostólico, Monsenhor Giácomo Bedini, rendeu duras críticas da imprensa, segundo a 

qual “os maridos precisam[vam] de mulher que trabalhe[asse] mais e fale[asse] menos” 

(HAIDAR, 1972, p. 233). A escola encerrou suas atividades no início da década de 50, 

quando Nísia Floresta partiu para a Europa. A tarefa da educadora não teria encontrado 

seguidores, segundo Haidar (1972, p. 233), porque a sociedade brasileira não estava 

pronta (e não queria) para ter mulheres cultas o suficiente para extrapolarem os muros 

domésticos. De acordo com a autora, 

Os tempos não estavam maduros para empreendimentos dessa natureza no 
campo da educação feminina; se já havia quem discordasse da velha opinião 
portuguesa de que para a mulher “o melhor livro é a almofada e o bastidor”65, 
dificilmente se poderia encontrar no Brasil em meados do século XIX alguém 

                                                             

65 Dito popular português. 
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que defendesse a idéia de fazê-la letrada. As vozes mais ousadas limitavam-se a 
reivindicar-lhe a formação intelectual necessária para o cabal cumprimento da 
dupla missão de esposa e mãe. 

 A prova de que, como afirma a autora, não estávamos preparados para 

proporcionar à mulher mais do que instrução frívola e superficial é que as moças 

costumavam freqüentar apenas o nível primário superior, período em que os pais 

achavam que suas filhas já tinham estudado o suficiente e precisavam sair da escola para 

casar. Deste modo, os poucos colégios que, nos anos 1860 e 70, ofereciam o curso 

secundário para moças - a exemplo da Escola do Patrocínio, das irmãs de São José, sobre 

a qual já falamos anteriormente -, viam-se obrigados a reorganizar seu programa curricular 

para se adequar ao gosto das famílias. 

 Nas duas últimas décadas do século XIX, entretanto, uma voz se levantou a favor 

da educação feminina. Com efeito, os positivistas travaram uma luta em prol da 

reabilitação da mulher. Mesmo admitindo sua inferioridade orgânica e intelectual, os 

teóricos acreditavam em sua inquestionável superioridade moral. Sendo assim, caberia à 

mulher “cultivar o princípio afetivo da unidade humana” e, por isso mesmo, deveria ela 

ter acesso à educação enciclopédica, nos mesmos moldes do homem. À mulher, era ainda 

necessário  delegar a tarefa sublime de ensinar crianças a serem homens altruístas e de 

moral ilibada. 

 Além dos positivistas, os darwinistas afirmavam ser importante a educação da 

mulher, porque, segundo a teoria evolucionista, um importante empecilho para a evolução 

da humanidade era a ignorância feminina. A inferioridade mental da mulher66 seria 

conseqüência do desuso da inteligência, o qual teria acabado por atrofiar-lhe o cérebro. 

Ora, se a mulher transmitia hereditariamente seus caracteres sociogênicos, ela acabava por 

proporcionar um grave obstáculo à evolução. Educar a mulher estimulando seu cérebro 

poderia, portanto, facilitar a evolução da humanidade. 

                                                             

66 No século XIX, Tito Lívio de Castro, um importante darwinista brasileiro, afirmava, por exemplo, que o 
cérebro da mulher oitocentista seria diferente do cérebro do homem que lhe era contemporâneo, assim 
com também seria inferior ao do ancestral australiano, cujo cérebro era considerado o menos 
desenvolvido da espécie humana. (apud HAIDAR, op. cit.).  
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 Embora se aceitasse sem maiores incômodos a condição de inferioridade feminina, 

um dos mais veementes motivos para que ela pudesse obter educação enciclopédica era o 

fato de a mulher ter o “dom natural” para educar crianças, uma vez que o magistério era 

visto como um prolongamento da maternidade. O magistério, entretanto, nem sempre foi 

um espaço profissional da mulher. De fato, a escola normal no Brasil, ao ser criada em 

183567, não considerava sequer a possibilidade da presença feminina em seus bancos. Nas 

cinco décadas que antecederam a feminilização do magistério, vários obstáculos tiveram 

que ser vencidos para que a mulher pudesse se profissionalizar nessa área.  A própria 

admissão de alunas no “ensino pedagógico” só passou a ser admitida a partir de 1876, 

quando foi aberta a sessão feminina da Escola Normal no Seminário da Glória, em São 

Paulo68.  

A conquista de uma profissão pelas mulheres, embora apresente nuances de mero 

consentimento da sociedade misógina do final do século XIX - quando se demarcou o 

magistério como o espaço profissional feminino69, a que a mulher tinha “natural direito” - 

, simbolizou também o resultado de luta empreendida tanto por mulheres quanto por 

alguns homens pelo direito à educação feminina. Essa conquista também permitiu que 

moças e senhoras de classe média trabalhassem sem o constrangimento social imposto 

àquelas que, ousadamente, teimavam em extrapolar suas funções do espaço privado e 

desempenhar, assim, tarefas que exigiam a presença no espaço público. Sobre as 

vantagens da profissão docente para a mulher nos primeiros anos do século XX, Ramos 

(1998, p. 28) comenta: 

A possibilidade de aliar ao trabalho doméstico e à maternidade uma profissão 
revestida de dignidade e de prestígio social fez que “ser professora” se tornasse 
extremamente popular entre as jovens e, se, a princípio temia-se a mulher 
instruída, agora tal instrução passava a ser desejável, desde que normatizada e 
dirigida para não oferecer riscos sociais. Ensinar crianças foi, por parte das 
aspirações sociais, uma maneira de abrir às mulheres um espaço público 
(domesticado) que prolongasse as tarefas desempenhadas no lar – pelo menos 

                                                             

67 Escola Normal de Niterói. A segunda escola normal do País foi a de São Paulo, inaugurada em 1846.  A 
primeira escola da Corte foi inaugurada apenas em  1881.  
68 A sessão masculina da Escola Normal de São Paulo já funcionava em uma sala anexa à Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco. 
69 A ocupação do magistério pelas mulheres aconteceu por duas causas principais: aumento do número de 
vagas nas escolas e abandono das cadeiras de professor pelos homens, os quais, segundo alguns 
historiadores, teriam se retirado desse campo profissional em busca de outras ocupações mais bem 
remuneradas. A respeito da feminilização do magistério, conferir Ramos (1998).  



82 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

esse era o discurso oficial do período. Para as mulheres que vislumbravam a  
possibilidade de liberação econômica foi a única forma encontrada para 
realizarem-se no campo profissional, mesmo que isso representasse a aceitação 
de profissão envolta na aura da maternidade e da missão. 

 Na verdade, o fato de a maternagem fazer parte da docência não constrangia - e 

muito menos era contradito - a grande maioria das professoras, cuja educação era pautada 

em princípios da moral católica e dos ideais republicanos que viam na família, e na mãe 

por conseqüência, o lugar primeiro de formação de cristãos piedosos e cidadãos patriotas. 

A reconfiguração da profissão docente pode ser vista na tabela a seguir, que mostra os 

números70 relativos à matrícula em escolas normais no Rio de Janeiro, então, Distrito 

Federal, entre 1907 e 1912. 

                 MATRÍCULAS NO ENSINO PEDAGÓGICO71 

                                               (por sexo) 

 

1907 1908 1909 1910 1911 1912 

M* C* M C M C M C M C M C 

Feminino 564 70 673 84 713 70 717 50 821 98 840 60 

Masculino 4 2 13  - 25  - 41  - 36  - 31  2 

                           Tabela 2: Matrículas em Escola Normal Pública, no DF, no período 1907-1912 

*M= Matriculados        *C= Concluintes 

 Os números confirmam a grande demanda feminina pelas escolas normais e a 

ausência masculina nesses bancos escolares. Apesar de a taxa de evasão ser assombrosa, a 

diferença entre o número de matriculados dos sexos feminino e masculino, em todos os 

anos analisados, é acentuadíssima e chega ao percentual de aproximadamente 95% a mais 

de alunas ingressantes. Há ainda anos em que as matrículas masculinas decrescem mais, e 

                                                             

70 A tabela foi produzida a partir de dados do Annuario estatístico do Brazil 1908-1912- Rio de Janeiro: 
Diretoria Geral de Estatística, v.1-3, 1916-1927, (IBGE ,2001). 
71 Escola Normal (optamos por colocar na tabela a nomenclatura utilizada na fonte original). 
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o percentual de homens que procuram o magistério fica entre 0,7 e 1,9%, como 1907 e 

1908, respectivamente.   

 Ainda segundo números do IBGE (2001), as professoras, por sua vez, eram 

maioria apenas na escola primária. Participavam da secundária, mas em número bem 

menor que os homens. Em 1912, por exemplo, os professores de ensino secundário em 

escolas particulares do então Distrito Federal somavam 606. Deste total, apenas 177 eram 

do sexo feminino. Some-se a isso o fato de dados da mesma época sobre ensino superior 

nem chegarem a considerar a variável sexo. 

 Nesta pequena incursão quantitativa, tivemos como objetivo ilustrar a 

configuração da conquista profissional da mulher. Pelos números, vemos que, nos 

primeiros anos do século XX, à mulher de classe média72 foi permitido migrar do 

domínio privado para o espaço público. Entretanto a pecha de ser limitada 

intelectualmente pairava sobre sua cabeça. Sendo intelectualmente inferior ao homem, só 

poderia, então, cuidar de crianças. Dos maiores cuidavam os homens, capazes e doutos 

que eram. O mito da incapacidade feminina arrastou-se durante muitos anos, uma vez que 

fazia parte do imaginário brasileiro. Desse modo, conseguimos identificar semelhanças 

entre o discurso de José Veríssimo, um  educador e cronista do final do  século XIX e 

início do XX, e de Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde, durante a Era 

Vargas, período em que se localiza nossa pesquisa. Vejamos primeiramente o que nos diz 

Veríssimo (1985, p. 122)73: 

Como a do homem, como a do cidadão de qualquer sociedade atual (e a 
mulher, ainda sem direitos políticos, é o mais prestante dos cidadãos), a 
instrução da mulher deve ser enciclopédica. Não se quer fazer dela uma 
sábia, nem se lhe exige que percorra e aprofunde todos os 
conhecimentos humanos. Bastaria que ela não ignorasse o que nos mais 
essenciais deles, nas ciências gerais e abstratas, por exemplo, ou sequer 
em cada grupo lógico dessas ciências, há de essencial para o 
conhecimento do mundo e essencial da vida. (grifos nossos) 

Passemos agora ao discurso de Capanema, citado por Schwartzman; Bomeny; Costa 

(2000, p.123):                            

                                                             

72 A mulher de classes desfavorecidas já trabalhava desde há muito e, já no início do século XX, ajudava a 
compor a massa de operários que alimentavam as fábricas. 
73 A primeira edição da obra data de 1890; a segunda, de 1906. 
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O lugar das mulheres 

Os poderes públicos devem ter em mira que a educação, tendo por finalidade 
preparar o indivíduo para a vida moral, política e econômica da nação, precisa 
considerar diversamente o homem e a mulher.[...] A educação a ser dada aos 
dois há, porém, de diferir na medida em que diferem os destinos que a 
Providência lhe deu. Assim, se homem deve ser preparado com têmpera de 
teor militar para os negócios e as lutas, a educação feminina terá outra 
finalidade que é o preparo da vida no lar. A família construída pelo 
casamento indissolúvel é a base de nossa organização social e por isto 
colocada sob a proteção especial do Estado. Ora, é a mulher que funda e 
conserva a família, como é também por suas mãos que a família se 
destrói. Ao Estado, pois, compete na educação que lhe ministra prepará-
la conscientemente para essa grave missão.74 (grifos nossos) 

 Apesar de haver uma distância temporal de 47 anos entre um discurso e o outro e 

de as mulheres da década de 1930 terem feito algumas conquistas sociais além do que 

ainda se demandava para a mulher do século XIX, a aproximação de idéias é 

extraordinária. Veríssimo reivindicava a educação enciclopédica para as mulheres. 

Capanema, por outro lado, já admitia essa educação, mas, como Veríssimo, restringia o 

alcance da intelectualização feminina: as mulheres deveriam ser preparadas para a vida no lar. 

Poder-se-ia, na verdade, completar a frase de Capanema com o dizer de Veríssimo: “não 

que se quisesse fazer dela sábia”. Há ainda na voz de Capanema a voz subjacente da 

própria República e da Igreja que instituíram para a mulher o lugar de guardiã da família. 

Como guardiã da família e educadora dos futuros cidadãos, era-lhe suficiente uma 

educação doméstica. 

 Os dois discursos nos dão notícia de configurações sociais de épocas distintas, 

apesar disso, convergem em um ponto: nas normas sociais a que estavam sujeitas as 

mulheres. Ora, a interação social traz consigo censuras e proibições. No caso da mulher, 

essas restrições podiam ser experimentadas formalmente via educação. Com efeito, o 

autocontrole feminino crescia à medida que meninas eram educadas e que a elas eram 

prescritas normas de comportamento adequados à função de “guardiã da família”. Como 

aquela que tinha o poder hercúleo de construir ou destruir a base da organização social - a 

família-, a brasileira da primeira metade do século XX experimentava o controle social e 

transformava-o em autocontrole, civilizando-se assim. No entanto, a civilidade feminina 

                                                             

74 Gustavo Capanema. Conferência proferida por ocasião do centenário do Colégio Pedro II, em 2 de 
dezembro de 1937.GC/Capanema, Gustavo, 02.12.37, série pi. 
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era construída num recorte ainda menor. Era construída via leitura. É  disso que tratamos 

a seguir. 

2.4  Leituras de moças, leituras de senhoras: a civilidade pela leitura 

 Como mais um fundamento para análise do JM, tratamos agora da construção da 

civilidade pela leitura. Uma vez que não nos é possível, em função da distância temporal, 

colher das próprias leitoras quais eram as praticas de leituras por elas realizadas, 

recorremos a uma breve análise de duas obras que circularam no final do século XIX e 

primeiras décadas do século XX. Os dois livros destinam-se especificamente a mulheres e 

foram escritos por uma eminente escritora da época: Júlia Lopes de Almeida75.  

Admitindo, na perspectiva da História da leitura, que os impressos nos dão pistas 

sobre seus leitores e sobre os usos pressupostos e feitos do próprio escrito, ensejamos 

demonstrar como as prováveis leitoras do JM76 eram convidadas a ler outros escritos, não 

efêmeros como as revistas, e quais eram as prescrições feitas a elas por intermédio de 

livros. Sendo assim, destacamos dois livros de crônicas77, o Livro das Noivas78, composto 

de 29 textos, e o Livro das Donas e Donzelas79, composto de 26 escritos, os quais se 

convertem, na verdade, em dois compêndios de civilidade em que são prescritas normas 

de convivência social para moças e senhoras, cujos temas vão desde como cuidar da 

“roupa branca”, até considerações sobre beijo, educação e leitura.  As duas coletâneas são 

                                                             

75 Um dos indícios de que as obras escolhidas eram de interesse das leitoras das primeiras décadas do 
século XX é o próprio perfil da autora. Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora de destaque e 
reconhecimento em sua época. Sua obra é composta de romances, contos, peças teatrais, crônicas, ensaios, 
conferências e traduções. Além de produzir obras literárias, a proeminente autora colaborou em diversos 
jornais e em revistas femininas no Rio de Janeiro e São Paulo, tais como a Gazeta de Campinas, o Estado 
de São Paulo, o Jornal do Comércio, A Semana e Revista Feminina. 
76 Admitimos a identificação entre as leitoras das crônicas e as leitoras do JM, considerando a época em 
que as obras circularam (primeiras décadas do século XX) e a classe social a que se destinavam os escritos: 
alta e média. Sobre a classe social das leitoras do JM, trataremos com mais vagar no capítulo quatro. 
Quanto à classe social das leitoras de Júlia L. de Almeida, a partir dos temas tratados (criados, jardim, 
pobreza repentina, moda, bailes etc) nas duas coletâneas ora examinadas, presumimos que se tratavam de 
mulheres das classes média e alta. 
77 Além das obras aqui comentadas, compõe ainda o conjunto de crônicas da autora o livro Eles e elas, que 
traz uma coletânea de crônicas publicadas em O País, nas colunas “Reflexões de um marido”, “Reflexões 
de uma esposa” e “Reflexões de uma viúva”, no período de 1907 a 1909.  
78 A primeira edição do Livro das Noivas é de 1896. A 2ª edição, com que trabalhamos, é de 1905.  
79 A primeira edição do Livro das donas e donzelas é de 1906. A 2ª edição, com que trabalhamos, é de 1926.  
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compostas de crônicas em que a autora ora se posiciona como enunciadora, ora cria 

personagens para, através da ficção, dar exemplos a serem seguidos pelas leitoras. 

 Passemos às obras. Primeiramente cabe comentar o que sugerem os dispositivos 

tipográficos a respeito da leitura e dos leitores implícitos nas duas coletâneas de crônicas, 

uma vez que, na construção de significação da leitura, além da relação autor-texto-leitor, 

há que se considerar como o trabalho tipográfico inscreve no impresso a leitura que o 

editor-livreiro supõe para seu público (CHARTIER, 2001a). Dessa forma, marcas que 

aparentemente poderiam não influenciar a leitura, tal como qualidade do papel e da 

encadernação, as dimensões do impresso, a presença/ausência de ilustração ou a 

disposição/apresentação de caracteres de capa podem insinuar a relação que se quer que o 

leitor tenha com o escrito: duradoura ou passageira; reverente ou desatenta; íntima ou 

coletiva. Leão (2002, p. 39) faz pertinente comentário a respeito da influência exercida 

pela forma do livro na freqüentação dos textos e na complementação de seus significados: 

A forma do livro influencia a construção das significações advindas do texto 
que carrega, determinando o uso e a apropriação. Para o leitor, o sentido varia 
se o livro for pequeno, de maior tamanho, se encadernado e ornado com 
gravuras, se feito para ser lido silenciosamente ou declamado em voz alta, se 
impresso com letras grandes ou pequenas, se estruturado o texto em capítulos e 
parágrafos curtos ou longos etc. 

 Os objetos tipográficos de o Livro das Noivas80 e do Livro das Donas e Donzelas81 

inspiram, pois, uma leitura respeitosa, duradoura e prazerosa, visto  que a leitora depara 

com um impresso, cuja apresentação, de antemão, já valoriza o escrito e sugere a longa 

duração do suporte: impressas em papel couché, encadernadas em capa dura, em cuja 

frente, título e ilustração figuram em alto relevo recoberto em dourado. As obras supõem 

leitoras dedicadas e que sejam capazes de apreciar o livro também como um ornamento.  

O conteúdo das coletâneas, por sua vez, é disperso. No Livro das Noivas, trata-se de 

assuntos que interessariam a moças casadoiras no que diz respeito ao comportamento 

esperado de uma boa esposa, de uma cuidadosa dona-de-casa e ou de uma dedicada mãe. 

Já no Livro das Donas e Donzelas, os textos versam também sobre assuntos variados, mas 

que necessariamente não dizem das funções sociais da mulher. Na verdade, nesta obra, 

                                                             

80 A partir deste ponto, também nomeado LN. 
81 A partir deste ponto, também nomeado LD. 
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tem-se um conjunto de escritos que, devido aos temas abordados, destinar-se-iam a 

ilustrar ou mesmo a entreter a leitora. 

Os títulos das crônicas ora indicam o assunto de que se trata, ora resumem pontos 

de vista, ora são metáforas literárias. Presentes no LN estão “O dia do casamento”, 

“Saber ser pobre”, “Roupa branca”, “Os livros”, “Concessões para a felicidade”, “A 

mesa”, “A cozinha”, “Os criados”, “Horticultura”, “As crianças”, “Ser mãe”, 

“Educação”, “Da sala à cozinha”, entre outros. Já no LD encontramos “Conventos”, 

“Vestuário feminino”, “A mulher brasileira”, “A água”, “Os beijos”, “As árvores”, “As 

flores”, “Carta”, “Brutos!”, “Formalidades”, entre outros. O propósito comunicativo82 

dos textos varia entre aconselhar (O dia do casamento, Roupa branca, Concessões para a felicidade, 

Ser mãe,), opinar (Os criados, Vestuário feminino, As crianças, Conventos, Os beijos, Educação, 

Brutos!, Formalidades) e informar/entreter (Horticultura, As árvores, As flores, A mulher 

brasileira, A água, Carta, Da sala à cozinha). 

 Conforme já afirmamos, as duas obras, apesar de não apresentarem explicitamente 

o propósito comunicativo de injunção, configuram-se como verdadeiros livros de 

civilidade, uma vez que, na grande maioria das crônicas, propõem-se comportamentos 

femininos socialmente aceitos ou, quando isso não ocorre, apresentam-se assuntos que 

pertenceriam ao universo do mundo privado, principalmente em relação à família e a casa.  

Sendo assim, encontramos apelos a respeito do comportamento feminino perante o 

marido: uma mulher não deve chorar na frente do marido porque “elles83, os homens, 

teem, [...] uma crença que nos prejudica barbaramente: julgam que choramos na vida 

como as actrizes choram no palco, especulando com o seu sentimentalismo ou jogando 

com o seu amor” (ALMEIDA, 1905, p. 83); a mulher, mesmo sendo mais inteligente que 

o marido, deve parecer-lhe inferior e guardar “ao menos um pequenino defeito que as 

ponha ao abrigo da protecção do esposo, o qual deve sempre ser, e deve sempre crer-se, o 

mais forte.” (ALMEIDA, 1905, p. 51). Há ainda observações sobre como age uma mãe 

dedicada e recomendações para que a mulher não saia de casa para se divertir: os bailes 

                                                             

82 No capítulo cinco, tratamos de propósito comunicativo. 
83 Os excertos reproduzidos conservam a ortografia original dos textos. 
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prejudicariam o bem-estar da família, visto que a mãe como “ama” do filho deveria 

“procurar uma boa hygiene e no descanço tornar nosso [seu] leite sadio e forte.” 

Por outro lado, a autora, embora sugira condutas tradicionais, também se insurge 

contra situações desagradáveis advindas da própria condição feminina de sua época.  A 

falta de profissionalização é criticada pela cronista, segundo a qual todas as mulheres 

deveriam ter uma profissão e poderiam, por viverem no século XX, fazer outras escolhas 

que não a de casar ou ir para um convento.  A violência contra a mulher, um tema 

polêmico, mas que ainda não ganhava eco nas primeiras décadas do século XX, também é 

abordado pela escritora: “A verdade é que não é suportável a idéia de que um homem, 

seja ele quem fôr, possa levantar mão para uma mulher, seja ella quem fôr também.” 

(ALMEIDA, 1926, p. 180, grifos da autora).  

A autora, ao ousar tocar em tema tão delicado, uma vez que tacitamente a violência 

do marido contra a mulher84, desde há muito, era aceita em todos os estratos sociais do 

País, demonstra simpatia pela causa feminista85 e, mesmo sugerindo em tantos outros 

textos valores comprometidos com o passado, revela o paradoxo de mulheres engajadas 

de seu tempo: sem deixar de promover os valores familiares, inquieta-se com algumas 

imposições sociais feitas à mulher. 

Além dos temas já arrolados até aqui, a cronista, reafirmando o caráter civilizador 

dos dois escritos, formalmente trata de civilidade. Na crônica Formalidades, disserta, então, 

sobre pequenas frivolidades admitindo o valor das “formalidades mundanas”: 

As formalidades mundanas transformam-se com a moda, pouco mais ou menos 
como os vestidos. 
Uma pessoa rigorista não pode estar tranqüila! 
A maneira de calçar a luva, tirar o chapéo, dobrar uma carta, fazer um convite, 
receber uma visita, comer a uma mesa, ir a um enterro ou a uma festa, andar, 
sorrir, etc., varia com as estações! (ALMEIDA, 1926, p. 67) 

 

                                                             

84  Campos (2003), ao examinar o casamento e a família no Brasil colonial, observa que não só no Brasil, 
mas em todo o mundo ocidental, “entre poderosos e humildes”, inúmeras mulheres sofriam maus-tratos 
físicos e morais infligidos pelos maridos já a partir das núpcias. 
85 Heller (1997) faz uma longa análise da trajetória de Júlia Lopes de Almeida e comenta o envolvimento 
da autora com a causa feminista. 
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 Em Formalidades, enfatiza-se a importância das regras de civilidade e criticam-se as 

mudanças constantes por que passam essas normas. Há ainda outro tipo de injunção 

tanto no LN quanto no LD que nos interessa sobremaneira, visto que  a autora produz 

um metadiscurso sobre a leitura. A partir desse discurso, é possível inferir quais eram as 

práticas de leitura femininas e analisar prescrições feitas às leitoras nas primeiras décadas 

do século XX.  

De fato, nas crônicas, Livros (LN), Education (LN) e Folhas de uma carteira (LD), Júlia 

Lopes de Almeida discorre sobre funções da leitura, prescreve “bons” livros, proscreve 

“más” leituras. Em suas considerações, a autora aproxima a mulher do livro de tal forma 

que afirma não ser possível à mulher desempenhar sua principal função, a de mãe, se ela 

não tiver o hábito de fazer “boas” leituras. Examinemos com mais vagar os três escritos. 

A fim de introduzir o tópico leitura, na crônica  Livros, a autora inicialmente critica a 

educação feminina antiga, segundo a qual, por muitos pais, era vetada à mulher a habilidade 

de leitura. A cronista alude aos “pais antigos” como se já fosse longe o tempo em que as 

mulheres pudessem aprender a ler sem constrangimentos. Na verdade, a autora sugere 

que não haveria mais mulheres, pelo menos da classe social a que ela se dirige [supomos], 

que não soubessem ler ou cujos pais dificultassem o acesso a essa habilidade. 

Entretanto, nem todas as mulheres, inclusive as das classes alta e média, tinham as 

facilidades supostas pela cronista.  No campo principalmente, o contato com escritos e o 

domínio das habilidades de ler e escrever eram ainda limitados. Isso acontecia tanto pela 

falta de escolas quanto pelas dificuldades impostas pela própria família. Lacerda (2003, p. 

167) nos dá um exemplo bastante ilustrativo da condição de acesso à leitura por uma 

jovem no final do século XIX. Uma memorialista conta como aprendeu a ler assistindo, à 

noite, por uma fresta no telhado, às aulas dadas por seu irmão a um aluno. 

[...] Eu era muito amiga de meu futuro cunhado. Eu pegava um livro de 
modinhas que ele tinha me presenteado. O livro era intitulado “A Lira do 
Capadócio”, e ficava virando e revirando as páginas sem saber ler, soletrando 
alguma coisa que eu aprendera furtivamente com meu irmão, que tinha um 
aluno que vinha à noite aprender a ler. Eu ia espiar na porta para ver se 
apanhava alguma coisa que ele estivesse ensinando para o aluno, mas assim que 
me pressentia virava-se para trás e me mandava fazer crochê ou costurar. Eu 
ficava louca da vida, mas foi então que tive uma idéia. No outro dia, trepei no 
telhado que não era alto e alcancei o cômodo onde meu irmão lecionava. 
Arredei uma telha, pondo o olho na mesa do professor, pois a casa não tinha 
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forro e me facilitou bastante. Ali fiquei na carteira incômoda, estendida de 
bruços no telhado com os olhos  no vão da telha esperando a hora da aula. E 
de lá eu podia ver e ouvir tudo que diziam [...] Tinha noite em que não podia ir, 
então eu estudava na “Lira do Capadócio”, arrancando algumas palavras fáceis 
como amor, Maria e algumas outras. 86   

 Como se vê pelo excerto, para muitas mulheres, ainda era custoso o contato com a 

palavra escrita. No entanto, sob a ótica de Júlia de Almeida, conquistado o direito de ler, 

eram outros os percalços pelos quais passavam as almas femininas. Os pais rudes ou apenas 

negligentes ou não permitiam que suas filhas tivessem contato algum com livros ou, no 

outro extremo, não se preocupavam com o que chegava às mãos das meninas e elas, 

assim, liam toda espécie de “leitura má”. Ora, ao freqüentar leituras más, a mulher, 

segundo Almeida, desvirtuava a principal função da leitura e conseqüentemente suas 

funções de mulher: 

Aprender para ensinar! Eis a missão sagrada da mulher. 
É preciso para isso que sua leitura seja sã, bem feita. O gosto bem educado 
transmitir-se-á sem mácula e sem esforço aos filhos. 
Convençamo-nos de que o espírito para dominar deve ter sido dominado pela 
força suprema e bemdicta dos que são mais fortes e trabalham mais. 
(ALMEIDA, 1905, p.39, grifos nossos87) 

 Também na crônica Educação, encontramos passagem semelhante. A autora 

enaltece as qualidades da mãe-educadora e reivindica para ela o lugar de primeira e mais 

eficaz professora das crianças: 

Nenhum mestre pode ser mais insinuante, mais querido, mais doce, mais 
persuasivo, do que a mãe! 
E é principalmente essa missão que deve induzir todas as moças a ler e a 
estudar com attenção. Apprender para ensinar, com intelligencia, 
alegremente, maternalmente. (ALMEIDA, 1905, p. 20, grifos nossos) 

 No trecho, é possível perceber a leitura como pré-requisito para o desempenho da 

principal função feminina e de outra decorrente: ser mãe e ser educadora dos filhos 

[futuros cidadãos brasileiros], respectivamente. Além da função de instruir, a leitura teria 

função de educar, de formar as leitoras. As leituras “sadias”, de acordo com a cronista, 

guiariam o “espírito indeciso das crianças pelo caminho honesto da verdade e da 

franqueza”, criar-lhes-ia, assim uma “educação perfeitamente sólida” (ALMEIDA, 1905, 

p. 36). 

                                                             

86 CARMO, Clotilde do. Aluna do telhado. São Paulo: Loyola, s.d. (mimeo). 
87 Crônica Livros. 
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 A educação das moças pela leitura, no entanto, apenas aconteceria - numa clara 

perspectiva higienista88 -, se não fossem lidas leituras “insalubres”. Essas leituras, por sua 

vez, prejudicariam as moças porque contaminariam suas almas com novelas “prejudiciais, 

recheadas de aventura e de heróis perigosos”. Os chamados “romances maus” traziam em 

“linguagem pervertidora” histórias pouco morais e induziriam as leitoras a apenas “gastar 

seu tempo” e a “estragar seu gosto”. 

 Formar o gosto era, aliás, outra função da leitura presente nas crônicas. A esse 

respeito, Júlia Almeida observa com pesar que “nós [as mulheres] não sabemos ler”. 

Enumera, então, a leitura de folhetins, ou “romances de enredo”, em que as leitoras se 

deleitariam com “cenas imprevistas”, “astúcias de lacaios e agentes falsos”, “véus negros 

de adúlteras em entrevistas amorosas” e “lampejos de espadas no campo da honra”. 

Lamenta também o fato de nas estantes de senhoras não se encontrarem obras de 

literatura, inclusive brasileira.  

Ao ressaltar que as mulheres de seu tempo não sabiam ler, Júlia Almeida reafirma, 

em menor medida, o mito de que não se lia no Brasil, sobre o qual já aludimos em 1.2. O 

comentário da autora indica o que se compreendia como leitura: leitura de “bons autores” 

e, naquela época, não mais apenas clássicos estrangeiros, mas também nacionais. Quando 

alega que as mulheres não sabiam ler, a cronista manifesta o ponto de vista de autoridades 

do mundo das letras, as quais, desde o Brasil colônia, já condenavam o contato com a 

chamada “baixa literatura”. Abreu (2003, p. 135), a propósito de contra-argumentar a 

respeito da pretensa carência cultural brasileira, comenta as críticas feitas às escolhas de 

textos por leitores desassistidos de tutela no Brasil colonial: 

Professores, intelectuais e demais autoridades do mundo das letras certamente 
escandalizavam-se (e escandalizam-se) com as escolhas dos leitores, 
imaginando, talvez, que ler romances e não ler nada eram atitudes equivalentes 
(ou que a segunda hipótese era preferível à primeira). 

  O lamento da literata do Brasil republicano era, pois, o mesmo dos intelectuais do 

Brasil colonial. Assim como estes, Júlia Almeida também fazia prescrição de leituras e 

elegia aquelas consideradas salutares e aquelas interpretadas como insalubres. Entre as 

primeiras estariam, por exemplo, as obras  do historiador francês Michelet; do filósofo 

                                                             

88 Os higienistas acreditavam que a leitura em excesso era prejudicial à saúde. 
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positivista inglês Spencer e do filósofo e historiador Edgard Quinet. Já entre obras 

condenáveis estariam as novelas e os romances de Montepin e de Ponson du Terrail89. 

 Até este ponto, fizemos reflexões a respeito de protocolos de leitura, presentes no 

LN e no LD, baseadas apenas em uma única semiose, a do texto verbal. Entretanto é 

possível também observar as representações da leitura nas obras em análise a partir de 

imagens que acompanham os textos. Dessa forma, a seguir, assim como Chartier (2004)90, 

tecemos considerações a respeito das ilustrações presentes em Livros e em Folhas de uma 

carteira. As duas representações iconográficas apresentam leitoras tuteladas: uma pelo pai e 

a outra pela mãe. Vejamos cada uma. 

 As duas imagens aludem a situações descritas nas crônicas. A primeira (imagem 1), 

constante no texto Livros, refere-se à alegação da autora de que os pais deveriam 

interessar-se pelas leituras feitas por suas filhas: não devem esconder delas os livros, sob 

pena de serem ludibriados pelo espírito curioso das moças, mas, também, num outro 

extremo, não devem despreocupar-se completamente dos escritos que chegam às mãos e 

aos olhos das meninas. Em resumo: os pais devem empreender uma vigilância pedagógica 

em relação à leitura feminina. 

 Já a segunda ilustração é parte da crônica  Folhas de uma carteira, em que a autora 

trata de assuntos dispersos em pequenos textos independentes, tais como educação das 

crianças, cuidados com animais, usos do lenço, entre outros. A gravura refere-se ao tema 

educação das crianças. O texto trata de um livro91 que serviria de guia para a primeira 

instrução das crianças, a qual, segundo a cronista, seria dada pela mãe. Leiamos as 

imagens. 

  

                                                             

89 Montepin e Ponson du Terrail foram dois folhetinistas franceses que fizeram muito sucesso no Brasil e 
na França na  segunda metade do século XIX. Suas obras foram publicadas primeiramente no rodapé de 
jornais franceses e de jornais brasileiros ou em encartes dos periódicos, depois passaram ao suporte livro. 
90 Ao analisar as práticas de leitura na França do antigo Regime, Chartier faz extenso comentário de obras 
de pintores que retratam a representação da leitura em várias épocas. 
91 Em um aparentemente texto de ficção, a narradora conta que presenteou a filha, que mora no campo, 
com um volume do livro L‟Education nouvelle, de Edmond Demoulins, a partir do qual a filha teria passado 
a educar suas crianças. 
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                       Imagem 1: Pai leitor                                                                Imagem 2: Mãe leitora 

Retratando a relação entre  família e  leitura, as duas imagens mostram crianças 

sendo conduzidas em suas leituras. A primeira pelo pai e a segunda pela mãe e com a 

ajuda de uma provável irmã. Embora as representações remetam a práticas de leitura de 

foro íntimo, as ilustrações sugerem relações diferentes com o escrito e com a própria 

tutela dos livros. 

 Na imagem 1, que nomeamos “pai leitor”, um ar severo é sugerido pelo ambiente 

improvisado para  a  leitura  feita pela  criança:  a mesa   de  onde a toalha foi 

parcialmente retirada para dar lugar aos livros de estudo, a posição desconfortável em que 

se encontra a criança (sentada sobre as próprias pernas). Some-se a isso a posição em que 

se encontra o pai, que, em atitude de autoridade, permanece em pé lendo ou escutando ler 

a menina, em seu próprio gabinete de leitura. Este seria, então, o pai cuidadoso, que 

conduz a filha por escritos higiênicos e, portanto, adequados a sua instrução. 

 Já a “mãe leitora”, imagem 2, em cumplicidade, partilha a leitura com os filhos. 

Embora possa configurar leitura de instrução, o ambiente em que é representada a prática, 

uma biblioteca ou um gabinete de leitura, propõe leitura de fruição. A poltrona em que 

estão aconchegados mãe e filho; a almofada, que torna mais confortável a poltrona; os pés 
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da mãe, que parecem descansar em uma banqueta; a atmosfera de sonho, sugerida pelas 

cortinas diáfanas e pelas flores, tudo insinua leitura prazerosa. A filha mais velha, 

provavelmente já habituada a esse prazer, auxilia a mãe na escolha dos livros e é 

observada atentamente pela irmã mais nova. A mãe, como oficiante da leitura dos filhos, 

como primeira professora, apresenta a palavra impressa e, ao ler em companhia da prole, 

estabelece cumplicidade entre eles e os textos. 

 A análise de dois escritos destinados a mulheres e que circularam na mesma época 

do Jornal das Moças permite-nos inferir algumas das práticas de leitura femininas das 

primeiras décadas do século XX, assim como permite-nos examinar a que injunções eram 

submetidas as leitoras na escolha de textos e em suas maneiras de ler. Essas injunções, por 

sua vez, ajudam a construir a civilidade feminina, aqui entendida também como uma 

noção normativa como um conjunto de noções que ela, a própria civilidade, prescreve. 

 Continuando na tarefa de fiar, no próximo capítulo, apresentamos o suporte revista 

descrevemos o surgimento das revistas femininas e o alcance dessas publicações no 

Ocidente e no Brasil. Continuemos, então. 
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3. REVISTAS: LEITURAS (IN)ADEQUADAS PARA 

MULHERES DE BEM 

 

Se a mulher cuidava da casa, e casa significava todo um saber 
prático, era natural que os periódicos femininos  dedicassem muito 
espaço a conselhos recitas e procedimentos. A possibilidade de 
utilização concreta sempre foi motivo de venda. Além disso, 
estimulava o hábito de colecionar. (BUITONI, 1990, p. 73) 

 

 Como já observamos, caracterizar leituras e leitores do passado é tarefa que de 

antemão já impõe limites ao pesquisador. Os rastros de leitores e leituras, entretanto, 

podem ser recuperados nos próprios impressos lidos por esses ledores cujas práticas de 

leitura queremos perscrutar.  

 A compreensão de textos, por sua vez, depende da forma como o texto alcança 

seu recebedor. Desse modo, o suporte também é fator determinante para a 

complementação de significado. Ora, não existe texto fora do suporte que o dá a ler ou a 

ouvir (CHARTIER, 1999d). Por isso mesmo dedicamos esta seção a definir e caracterizar 

um suporte, assim como a rede de relações sociais em que ele estava inserido. 

 Revistas se intitulavam jornal. A imprensa feminina não é necessariamente 

feminista. As revistas femininas (não) eram escritas por mulheres. Fazendo uma espécie 

de introdução aos capítulos de análise, nesta seção, ressaltamos nuances afeitas à 

configuração de nosso objeto de pesquisa, a revista feminina Jornal das Moças. 

Discorremos, então, sobre a denominação e caracterização do suporte revista, 

apresentamos o percurso histórico da imprensa feminina e estabelecemos a diferença 

entre imprensa feminina e imprensa feminista. Esta última, uma distinção determinante 

para o exame do maior ou menor grau de injunções presentes no suporte e por 

conseqüência para a caracterização dos escritos como civilizadores.
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3.1 Afinal, o que é uma revista? 

 

 Antes de iniciarmos a discussão sobre o que seria o suporte revista, é necessário que 

desfaçamos uma imprecisão teórica - recorrente nos escritos cuja base é a História da 

Leitura - a respeito dos termos gênero e suporte. De acordo com a perspectiva da HL, 

suporte e gênero do impresso podem ser tomados como sinônimos. Neste trabalho, 

apesar de adotarmos os pressupostos da HL, assumimos a definição de revista como um 

suporte de gêneros do discurso, e não como um gênero do impresso, conforme 

costumam utilizar os historiadores da leitura.  

Sendo assim, admitimos que suporte textual ou suporte de impressos é  “um lócus 

físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do 

gênero materializado como texto.” (MARCUSCHI, 2003, p. 3)92 e que gêneros do 

discursos são tipos relativamente estáveis de enunciados compostos de conteúdo 

temático, estilo e composição próprios.  (BAKHTIN, 2000).  

Esses enunciados, por sua vez, seriam determinados pelas condições reais de 

enunciação, isto é, pela situação social mais imediata em que se encontrariam os parceiros 

da interlocução (interlocutores ou o auditório social a quem o enunciador dirige sua 

palavra e onde se encontra o co-enunciador). Conforme Rojo (2005, p. 197), essas 

relações entre os parceiros da enunciação não se dariam num vácuo social. Na verdade, 

elas “são estruturadas e determinadas pelas formas de organização e distribuição de 

lugares sociais nas diferentes instituições e situações sociais de produção dos discursos”. 

A revista é um suporte textual que permite a circulação social de diversos gêneros 

do discurso (artigos, anúncios, editorial, contos, reportagens, conselhos etc.) ao mesmo 

tempo e em um mesmo espaço93. Por conter vários gêneros do discurso, a revista é um 

tipo de publicação que veicula grande diversidade de temas e que, portanto, permite 

leitura fragmentada do próprio suporte. Esse suporte efêmero caracteriza-se pela 

                                                             

92 Optamos aqui por trabalhar com um conceito operacional de suporte. No entanto, no âmbito da 
Lingüística, há longas discussões sobre o assunto, uma das bastante profícuas é feita por Távora (2003). 
93 Há suportes, como o outdoor, que, em geral, contêm um gênero a cada vez que circulam. 
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periodicidade (semanal, quinzenal, mensal, anual) e por ser uma publicação datada. Seus 

objetivos, por sua vez, podem variar em função do tempo, uma vez que são 

condicionados a circunstâncias históricas de gestação e de circulação, e também em 

função de seus(as) leitores(as). 

Embora, ainda no século XVIII, tenham circulado suportes que poderiam ser 

classificados como revista, tais como os hebdomadários (publicação, surgida em 1758, que 

circulava a cada semana (hebdo) e que apresentava caráter informativo técnico e político) 

e os magazines (espécie de revista ilustrada, iniciada por volta de 1776, de conteúdo 

essencialmente publicitário94), os primeiros impressos em forma do que se costuma 

chamar revista remontam às duas primeiras décadas do século XIX (BUITONI, 1990).  

São considerados marcos iniciais dessa publicação a Edinburg Review (1802), em que 

colaboraram grandes nomes da literatura inglesa, como Thomas Carlyle e Willian Hazlitt; 

a Quarterly Review (1809) e a Blackwood‟s Magazine (1817), que tiveram como um de seus 

mentores Sir Walter Scott (BUITONI, 1990). Como se pode observar pelos personagens 

ligados aos primeiros periódicos, esse tipo de impresso, no início do século XIX, 

constituiu meio concorrido para publicação e conseqüente divulgação de literatura 

romântica95.  

No início de sua publicação, o suporte revista se diferenciava em poucos aspectos do 

suporte jornal. No que diz respeito à confecção, tanto um quanto outro eram impressos 

em papel mais barato, em folhas soltas e in folio. Na verdade, era o conteúdo que 

determinava o que era revista ou jornal. O jornal veiculava predominantemente textos de 

opinião, que, por sua vez, apresentavam discussão de idéias polêmicas, cartas de 

colaboradores e, no final do século XIX, notícias.  Já a revista caracterizava-se por 

apresentar maior variedade de conteúdo (principalmente ficcional), veiculados em 

gêneros, como poema, conto, fragmento de romance, relato de viagem, crônica social, 

conselho, receita, entre outros textos de entretenimento. 

                                                             

94 O termo inglês magazine deriva do francês magasin, que, por sua vez conservaria a significação do termo 
árabe armazém. Como um armazém, os magazines conteriam mercadorias variadas expostas à leitura e 
sugeridas para o consumo. No Brasil, segundo Buitoni (1990), publicações como o Armazém de Novellas 
Escolhidas(1851) trariam realmente “mercadorias variadas”. 
95 Sobre a participação de literatos nas revistas, já fizemos considerações em 1.3, ao falarmos do folhetim. 
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Mesmo sendo possível estabelecer uma distinção entre jornal e revista a partir de 

seus conteúdos, durante um longo período as duas publicações confundiram-se desde o 

nascedouro. O emprego ambíguo da nomeação por seus próprios mentores 

(proprietário(s), editor, redatores e colaboradores) contribuiu para que o equívoco na 

denominação jornal/revista persistisse até as primeiras décadas do século XX. Um bom 

exemplo da imprecisão na designação de periódicos é o próprio objeto de nossa pesquisa: 

o Jornal das Moças é uma revista que se autodenomina jornal. 

Com efeito, nos primórdios do periodismo, era natural a evolução do jornal para 

revista. Com freqüência, revistas nasciam originalmente em forma de jornal, devido ao 

menor custo da produção de um tablóide. Com o tempo, entretanto, a publicação (se 

fosse bem acolhida pelo público) deixava de apresentar o formato grande, in folio, as folhas 

soltas eram substituídas por folhas coladas e era-lhe acrescentada uma capa, o que 

facilitava o manuseio pelos leitores. Nascia então o formato revista. A partir desse ponto, 

a publicação casava conteúdo e apresentação. 

Apesar da controvérsia relativa à sua nomeação, ao longo dos anos 1800, o suporte 

revista consagrou-se e não só virou moda, mas também ditou moda. Tornou-se, assim, um 

espaço propício para a propagação subliminar de normas sociais, na medida em que 

retratava, através de textos e ilustrações, os costumes da própria sociedade na qual era 

publicada ou a qual se queria imitar. Este último, por exemplo, era o caso da divulgação 

de modos de vida franceses para o resto do Ocidente. 

O aumento e a grande aceitação da publicação de revistas explicam-se por alguns 

fatos ocorridos na Europa, entre os quais estão o advento de condições técnicas mais 

modernas nas gráficas; a ampliação do público leitor e o alto custo do livro. Esses eventos 

teriam favorecido o aumento do número de leitores de revistas, uma vez que em um 

único espaço esse leitor teria a possibilidade de encontrar - por um preço mais acessível 

que o do livro - a publicação de uma infinidade de temas das mais diferentes ordens. Tais 

temas figuravam nos  diversos tipos de revistas, entre as quais estavam as literárias e as 

científicas, que atendiam a leitores específicos; assim como estavam também as ilustradas 

- grandes magazines que traziam grande quantidade de assuntos e, principalmente, 

publicidade. Sobre a consagração do suporte, Martins (2001, p. 40) destaca: 



99 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

Intermediando o jornal e o livro, as revistas prestaram-se a ampliar o público 
leitor, aproximando o consumidor do noticiário ligeiro e seriado, 
diversificando-lhe a informação. E mais – seu custo baixo, configuração leve, 
de poucas folhas, leitura entremeada de imagens, distinguia-a [sic] do livro, 
objeto sacralizado, de aquisição dispendiosa e ao alcance de poucos. 

Subjacente à prosperidade na publicação de impressos como a revista, estava, na 

verdade, o empenho de editores e livreiros em formar novos leitores. Entre esses leitores 

estava a mulher. Dessa forma, além da circulação de romances (leitura feminina comum 

desde o início do século XIX), surgiram inúmeros impressos: folhas diárias, periódicos e 

revistas, alguns deles destinados exclusivamente às leitoras. Na Europa, o surgimento da 

imprensa feminina - aquela que era destinada a mulheres, mas necessariamente não era 

escrita por mulheres e não trazia qualquer tipo de inquietação a respeito dos lugares 

sociais determinados à mulher -, aconteceu muito antes do Brasil. Vejamos como isso se 

deu. 

 

3.2 Imprensa feminina: breve percurso histórico 

O primeiro periódico feminino, o Lady‟s Mercury, teria surgido em 1693, na 

Inglaterra. De acordo com Buitoni (1990), o Lady‟s já trazia uma seção que faria sucesso 

em todas as publicações dirigidas ao público feminino: o consultório sentimental. Seguiu-

se ainda na Inglaterra, já no século XVIII, o Ladies‟ Diary, que circulou até o século 

seguinte.  

As primeiras publicações femininas eram primordialmente de cunho literário e 

traziam como principais gêneros poemas, contos, crônicas e charadas. Entretanto, com o 

tempo, foram sendo acrescentadas aos periódicos seções as quais ainda hoje fazem 

sucesso entre as leitoras, como moda, que durante o século XIX, ter-se-ia tornado parte 

essencial nas publicações; horóscopo, que teria sido publicado  primeiramente na Alemanha, 

no Journal fur Deutsche Frauen, no início do século XIX. Na Itália do século XVIII, por seu 

turno, as mulheres já tinham publicações voltadas para elas. No entanto, uma das 

principais características da imprensa feminina italiana - a entronização da figura da mãe -, 

haveria surgido apenas a partir do século XIX, com a publicação de jornais católicos 

como La famiglia Cattolica (BUITONI, 1990). 
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Apesar de publicações voltadas para a mulher terem brotado em vários países da 

Europa, foi na França que esse segmento da imprensa foi mais fecundo. O primeiro 

periódico feminino francês foi o Courier de La Nouveauté, em 1758. No ano seguinte, o 

Journal des Dames et des modes, que foi inicialmente lançado apenas como Journal des Dames, 

teria passado a circular, publicando não só textos literários, mas também páginas de moda, 

além de anúncios de editoras, de lojas e de pequenas fábricas. Nesse periódico, ter-se-ia, 

assim, inaugurado o espaço da publicidade nessas publicações. 

Ainda na França, durante a Revolução Francesa, nasceram periódicos cujos 

objetivos seriam mais voltados para lutas sociais, inclusive para reivindicações tipicamente 

femininas. Entre as publicações estavam Les Annales de l‟Education du Sexe, em 1790, e La 

Feuille du Soir , o qual era publicado por uma “sociedade de mulheres”, em 1791. A 

imprensa feminina francesa foi a principal fonte de inspiração da imprensa feminina 

brasileira96 desde o surgimento desta, no século XIX, até aproximadamente meados dos 

anos 1930.  

Por outro lado, quando na Europa, no século XVIII, a publicação de escritos 

passava por grandes modificações, no Brasil ainda nem existia imprensa. Apenas em 1808, 

com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, é que foi revogada a proibição de 

imprimir na colônia97. A imprensa escrita brasileira surgiu sob o controle do Poder Real, 

em 1808, com a fundação da Impressão Régia, no Rio de Janeiro. A Gazeta do Rio de 

Janeiro98, cujo primeiro número foi publicado em 10 de setembro de 1808, foi o primeiro 

                                                             

96 Na verdade, não só a imprensa feminina, mas a imprensa brasileira tinha Paris como foco difusor do 
periodismo. Esse fato pode ser referendado, por exemplo, pela publicação, da Revue du Brésil, periódico 
editado em Paris, a partir de 1896, em três idiomas (francês, italiano e espanhol), lido por brasileiros 
simpáticos à república e por estrangeiros interessados na potencialidade do novo mercado que acabara de 
surgir. (Cf. Martins, 2001)  
97  Hallewell (1985) comenta  a proibição de imprimir na colônia pela metrópole. Segundo o autor, tal 
atitude se deve à importância que os portugueses davam ao isolamento de suas colônias de toda e qualquer 
influência externa. Isso se concretizava desde o banimento de visitantes estrangeiros, à restrição do acesso 
de navios de outras bandeiras até a proibição da publicação e circulação de “letras impressas”, no Brasil. 
Apenas livros impressos em Portugal e devidamente autorizados por censores é que podiam chegar às 
colônias.O veto da colônia, no entanto, não impedia o contrabando de livros, principalmente franceses, 
para o Brasil. Sobre a circulação de livros no Brasil colônia, ver também Abreu (2003). 
98 Embora a Gazeta do Rio de Janeiro tenha sido o primeiro jornal impresso no Brasil, alguns estudiosos da 
imprensa não o consideram o primeiro periódico brasileiro. O Correio Brasiliense, editado em Londres, por 
Hipólito da Costa, a partir de 1º de junho de 1808, teria precedido a Gazeta em pelo menos dois números. 
No entanto, Sodré (1999, p.28) chama atenção para o caráter doutrinário do Correio, o qual constituiria 
mais uma revista doutrinária do que um jornal. Caráter de jornal teria, ainda segundo o autor, A Gazeta. 
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periódico nacional e tinha como objetivo divulgar informações oficiais do Poder Real. Em 

1811, surgiu, na Bahia, o primeiro jornal produzido pela iniciativa privada, A Idade d‟Ouro 

do Brasil (CARVALHO, 1995).  

Apesar do surgimento tardio da imprensa no Brasil, procurou-se aqui, admitindo as 

limitações de uma colônia recém-independente, seguir modelos da imprensa européia. 

Sendo assim, ainda no século XIX, editávamos - como na França - para as senhoras e 

senhoritas conselhos e assuntos domésticos, receitas, literatura e moda. Principalmente esses dois 

últimos temas eram o eixo das publicações. Os periódicos brasileiros traziam a moda de 

Paris e romances de folhetim de autores nacionais e estrangeiros. 

O primeiro periódico feminino brasileiro, segundo Buitoni (1990), teria sido o 

Espelho Diamantino, lançado no Rio de Janeiro em 1827. Existem, entretanto, controvérsias 

sobre essa informação, uma vez que outros autores, entre eles Hallewell (1985), afirmam 

que a primeira publicação voltada ao público feminino, no Brasil, teria sido A mulher de 

Simplício ou A fluminense exaltada, editada também no Rio, a partir de 1832. Essa discussão 

cronológica, no entanto, não nos interessa aqui. Na verdade, outro aspecto das duas 

publicações chama-nos atenção: tanto o Espelho diamantino quanto A mulher de Simplício 

eram escritos exclusivamente por homens.  

Aliás, a ausência de participação feminina na feitura de publicações dirigidas à 

mulher – à semelhança da ausência da mulher em outras situações da esfera pública, à 

época -, é uma das características marcantes do início do periodismo feminino, tanto 

nacional quanto internacional99. No que diz respeito às características desse importante 

segmento da imprensa, Buitoni (1990, p. 24) faz um curioso comentário sobre a estreita 

relação entre imprensa feminina e contexto histórico: 

A imprensa feminina mais do que a imprensa em geral está estreitamente ligada 
ao contexto histórico que cria razões para seu surgimento, e que interfere em 
cada passo de sua evolução.  

                                                                                                                                                                                              

Sodré assim expressa sua opinião sobre a influência do Correio Brasiliense no Brasil e sobre o pretenso 
pioneirismo desse jornal: “A influência do Correio Brasiliense, pois, foi muito relativa. Nada teve de 
extraordinário. Quando as circunstâncias exigiram, apareceu aqui a imprensa adequada. E por isso é que é 
só por exagero se pode enquadrar o Correio Brasiliense no conjunto da imprensa brasileira.” 
99 Ainda nesta seção discutiremos um aspecto importante da participação feminina nas publicações 
dirigidas à mulher. 
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Jornais e revistas femininos funcionam como termômetro dos costumes de 
época. Cada novidade é imediatamente incorporada, desenvolvida e 
disseminada. A movimentação social mais significativa também vai sendo 
registrada. 

 A afirmação da pesquisadora atribui à imprensa feminina uma característica que, na 

verdade, não pertence apenas a esse domínio discursivo, mas ao próprio discurso, que 

seria, por seu turno, “determinado por coerções sociais e está[ria] assentado sobre uma ou 

mais formações discursivas que, por sua vez, correspondem[riam] a formações 

ideológicas;” (BARROS, 2001, p. 35). Sendo assim, nos discursos falariam vozes diversas 

que mostrariam a percepção que cada grupo de sujeitos sociais teria do mundo, em um 

dado momento histórico. Isso seria possível em função do que Bakhtin chama de 

ubiqüidade social da palavra.  A respeito da natureza ubíqua da palavra, isto é, de sua 

capacidade de estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, Bakhtin (1981, p. 41) assevera 

que 

 a palavra [que neste contexto pode ser tomada como discurso ou como 
linguagem], penetra literalmente em todas as relações entre os indivíduos, nas 
relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida 
cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de 
uma multidão de signos ideológicos e servem de trama a todas as relações 
sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o 
„indicador‟ mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo 
aquelas que ainda despontam.(grifos nossos) 

 Com efeito, a trajetória da imprensa feminina sofreu modificações em decorrência 

de novos anseios, novos lugares sociais pretendidos ou ocupados pela mulher; assim 

como, por outro lado, esse mesmo segmento também inovou para, paradoxalmente, 

preparar ou manter a mulher desempenhando papéis há muito determinados para ela, 

como os da esfera do domínio privado (mãe, dona-de-casa, esposa), por exemplo. 

  

3.3 O “travo” da imprensa feminista 

Até aqui tratamos apenas do que se costuma denominar imprensa feminina. 

Contudo, para entendermos como se configurava o periodismo dirigido à mulher, há que 

estabelecer uma diferença entre imprensa feminina e imprensa feminista. 



103 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

 A distinção entre imprensa feminina e imprensa feminista reside no fato de esta 

última defender, desde seu surgimento, ainda no século XIX, causas femininas como o 

direito à educação, à profissão e bem mais tarde ao voto. Uma outra particularidade das 

publicações feministas era que normalmente -mesmo em uma época em que à mulher era 

vetado o direito de participar de eventos sociais do espaço público -, seus escritos eram 

produzidos por mulheres, o que era incomum na imprensa feminina, uma vez que, a 

despeito de algumas mulheres fazerem contribuições, as publicações eram gestadas e 

produzidas por homens.   

 De acordo com Buitoni (1990), a imprensa feminista européia nasceu 

primeiramente na França, como uma das conseqüências da Revolução Francesa. L‟Athénée 

des Dames, surgido logo após a Revolução e encerrado em 1809, teria sido uma das 

primeiras publicações feministas francesas. O periódico trazia consultório sentimental, 

mas proporcionava também a suas leitoras textos em que se discutiam problemas 

femininos como os afeitos à convivência na esfera pública, por exemplo. Curiosamente, 

as leitoras do L‟Athénée não concordavam com suas redatoras e lhes escreviam afirmando 

que a resignação seria a melhor solução para suas dificuldades. Essa opinião das leitoras 

francesas revela, aliás, uma das maiores dificuldades com que as primeiras feministas 

tiveram que lidar: a resistência e a acomodação das próprias mulheres que, civilizadas que 

eram, não viam vantagens em reivindicar seus direitos ou, até mesmo, não acreditavam 

que poderiam, por sua própria condição feminina, requerer algo além do que já lhe tinha 

sido determinado pela sociedade misógina da qual faziam parte e com a qual elas 

terminavam, curiosamente, contribuindo. 

 Não só a imprensa francesa, mas também a italiana e a alemã foram profícuas na 

publicação de periódicos feministas. Durante o século XIX, vários foram os jornais que 

debateram causas femininas. No entanto, o grande destaque da imprensa 

feminina/feminista, na Europa, surgiu apenas na transição dos séculos XIX e XX. 

Inteiramente redigido e editado por mulheres, nasceu em 1897 o La fronde, um diário 

publicado por Marguerite Durand, jovem atriz da comédia francesa, convertida à causa 

feminista.  
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 La fronde inovou até mesmo em relação a outros segmentos da imprensa periódica. 

O jornal de Mme Durand continha muitas editorias ( o que não era comum, à época); 

trazia uma folha suplementar em que a cada dia se publicava uma seção diferente: na 

segunda-feira, correspondentes estrangeiros, na terça, serviços sociais; na quarta, novas 

descobertas científicas, na quinta, esportes; na sexta, receitas práticas de economia 

doméstica; no sábado, educação; e no domingo, correspondência (BUITONI, 1990). 

Atribui-se também ao periódico a criação do termo puericultura que, algum tempo após sua 

divulgação, foi adotado mundialmente. O jornal circulou primeiramente até 1905 e depois 

entre 1926 e 1928.  

Um dos motivos do surgimento de periódicos feministas, não só no Brasil como na 

Europa e nos EUA, foi a necessidade de lutar por direitos da mulher. As mulheres no 

século XIX lutavam pelo direito à educação, à profissão e ao voto. A luta pelo direito à 

educação confirmava o controle de afetos femininos, visto que a educação feminina era 

reivindicada primordialmente para que a mulher pudesse melhor desempenhar seus papéis 

sociais de mãe, esposa, dona-de-casa e educadora. Ela deveria, então, ser educada, na 

escola, para cuidar bem da casa e do marido e saber educar a prole. Da educação formal 

derivaria o direito à profissão que, como vimos em 2.3, terminava por constituir extensões 

das tarefas da esfera do privado, tal como a docência e a enfermagem. O direito ao voto, 

por sua vez, permitiria à mulher ultrapassar os limites do lar e participar da vida pública. 

Essa última reivindicação só começou a fazer parte da luta feminina no final do século 

XIX, e, no Brasil, só foi obteve êxito em 1932. 

Entre as publicações feministas no Brasil, ainda no século XIX, destaca-se como o 

precursor do segmento o Jornal das Senhoras100, fundado, em 1852, pela jornalista e 

dramaturga argentina Joana Paula Manso de Noronha101. A jornalista, mesmo sem se 

                                                             

100 Sodré (1999), contando a história da imprensa no Brasil numa perspectiva eminentemente masculina, 
cita pouquíssimos periódicos dirigidos à mulher e, no caso do Jornal das Senhoras, não alude ao fato de a 
publicação ser um marco no periodismo feminino. A referência ao Jornal das Senhoras é feita laconicamente 
e como editora é citada apenas Violante Ataliba Ximenes de Bivar e Velasco, primeira jornalista brasileira, 
que substituiu Joana Paula na direção do Jornal das Senhoras, seis meses após a criação do periódico. A 
julgar pela perspectiva de Sodré, a história da imprensa brasileira, curiosamente, teria sido construída 
apenas por homens. 
101 Joana Paula Manso de Noronha (1819–1875) nasceu em Buenos Aires, foi professora, jornalista, 
dramaturga e romancista. Mudou-se com sua família para o Brasil, onde se destacou como jornalista, 
inicialmente em Pelotas e depois no Rio de Janeiro, cidade em que colaborou em vários periódicos e 
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autodenominar feminista, lutou bravamente pelas causas das mulheres. Sua principal meta 

foi promover a educação feminina. Embora o Jornal das Senhoras trouxesse assuntos como 

moda, literatura, belas-artes, teatro, crítica - temas que à primeira vista não diferenciavam 

o periódico de outros que já circulavam no Rio de Janeiro imperial, a peculiaridade da 

publicação se configurava principalmente por ser o primeiro jornal brasileiro dirigido por 

uma mulher. No editorial que inaugurou a publicação – cujo subtítulo era Modas, 

literatura,belas artes e crítica, Joana afirma que “entre outras coisas, o que a motivava era a 

vontade e o desejo de propagar a ilustração, e cooperar com todas as sua forças para o 

melhoramento social e para a emancipação moral da mulher.” (apud MUZART, 2003, p. 

4). Ainda de acordo com Muzart (op.cit., p. 5), essa atitude teria rompido com a imprensa 

tradicional e haveria, por outro lado, criado um canal para as reivindicações das mulheres, 

principalmente o periódico teria se tornado um “impulsionador de instrução, de 

educação, de mudanças de atitudes, de idéias.” (p. 5) 

O Jornal da Senhoras foi publicado até 1855. Após essa data, houve um hiato na 

publicação de periódicos dirigidos (por mulheres) à mulher. Apenas em 1862, surgiu O 

belo sexo, um jornal dominical, fundado por Júlia Albuquerque Sandy Aguiar, no Rio de 

Janeiro. A publicação contava com colaboradoras em vários estados brasileiros.  Com 

duração de apenas um ano, em 1875, surgiu O sexo feminino, fundado e dirigido por 

Francisca Senhorinha Motta Diniz. Senhorinha contava com a colaboração das próprias 

filhas para a escritura do periódico. 

Em 1888, em São Paulo, foi publicado o primeiro jornal feminino de repercussão 

social: A Família. O periódico foi fundado por Josefina Álvares de Azevedo (irmã do 

poeta Álvares de Azevedo). Em 1889, Josefina mudou-se para o Rio de Janeiro e o jornal 

passou a ser editado na Corte. O objetivo inicial do periódico era “facilitar às mães de 

família uma leitura amena que as iniciasse nos deveres de esposa e mãe”. A partir de sua 

publicação na capital da República, acrescentou-se mais um objetivo ao periódico, o de 

advogar pela causa da emancipação da mulher (COELHO, 2005, p.5) . Acompanhando as 

principais demandas femininas da época, A Família implementou uma campanha pelo 

                                                                                                                                                                                              

fundou o Jornal das Senhoras, em 1852. Em 1854, voltou à Argentina e lá ajudou na criação de bibliotecas 
e escolas públicas, além de apoiar a emancipação da mulher (SOUTO-MAIOR, 1996). 
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sufragismo feminino e reivindicou a igualdade entre homens e mulheres prometida pela 

recém-implantada República. 

Em 1897, ano em que foi suspensa a publicação de A Família,  começou a ser 

publicada, em  São Paulo, a revista A Mensageira – “Revista feminina dedicada à mulher 

brasileira”. Nessa revista, muitas autoras consagradas, à época, foram colaboradoras. 

Entre elas estavam a própria Josefina Azevedo, Zalina Rolim, Anália Franco e Júlia Lopes 

Almeida, autora de inúmeras obras literárias, sobre quem já tecemos considerações em 

2.4. 

Conforme já afirmamos, a trajetória feminina não pode ser vista linearmente. Sendo 

assim, apesar de o controle de pulsões exercido pela própria sociedade já ter se 

transformado em autocontrole, no que diz respeito a papéis e funções femininas, isto é, 

apesar de as mulheres já terem sido educadas para o lar, surgiam vozes destoantes e que - 

mesmo elas próprias experimentando o controle de condutas -, afoitamente discordavam 

da estabilidade das configurações sociais.  Por isso mesmo, a imprensa feminista do 

século XIX apresentava contradições típicas do período histórico vivido pelas mulheres 

que ousavam levantar a voz a favor das demandas femininas. Desse modo, muitas das 

atrevidas moças e senhoras que escreviam sobre direitos experimentavam, por outro lado, 

o paradoxo de resignarem-se com lugares ocupados no lar e com obrigações ligadas à 

família, como prescrevia a civilidade feminina.  

Essa condição contraditória explica, por exemplo, o fato de algumas publicações, 

mesmo se apresentando como feministas, conterem textos em que se teciam críticas 

ferrenhas às lutas femininas. É o que se pode observar no trecho a seguir, assinado por J. 

V. Almeida, publicado na coluna reservada aos escritores, em A Mensageira, em 15 de 

novembro de 1897, no 8º aniversário da República: 

Nem mulher que vota, nem mulher que mata! Nem Luisa Michel,102 nem 
Carlota Corday!103...Parece-me que é mais lituosa do que risonha a data que hoje 
se comemora. Ainda se não conta um decênio da proclamação da República e 
dir-se-ia que um século transcorreu já, tão cruciantes agonias constringem a 

                                                             

102 Mulher símbolo da resistência comunista na França, propagandista e militante do anarquismo no século 
XIX. 
103 Girondina que assassinou Jean-Paul Marat, homem responsável por inúmeras execuções durante a 
revolução francesa, inclusive a da rainha e dos nobres cortesãos. 
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lama nacional![...] em menos de dez anos de novo regime, o coração das 
brasileiras patriotas se tem compungido, ante cenas da mais requintada 
barbaria![...] Não quero aqui resvalar para o terreno escorregadio e integrado da 
política...Detesto mulher que vota, como detesto mulher que mata...Meu 
ideal é Cornélia, mãe dos Grachos!104... abomino por igual a Luisa Michel e a 
Carlota Corday!...105 (apud COELHO, 2005, p.5-6, grifos nossos) 

 Como se pode ver pelo trecho em destaque, o autor alude explicitamente à 

civilidade feminina, a qual, no dizer de Nobert Elias, como já afirmamos em 2.1, 

corresponderia ao controle de condutas e afetos. No caso da opinião em análise, a mulher 

que mata [como o fez Carlota Corday] não se civilizou, assim como a mulher que vota 

[pelo que lutou Luisa Michel]. Esta última cometeria o “crime” de não ser disciplinada o 

suficiente para não deixar de querer exercer um direito que, na sociedade misógina do 

século XIX, não poderia ser seu: o direito de votar. O ideal de civilidade feminina, por sua 

vez, é reafirmado na alusão ao modelo de virtude de Cordélia, mulher que representaria o 

ideal de mulher na sociedade brasileira do final do século XIX. 

 Mesmo apresentando contradições típicas da condição feminina de seu tempo e 

desagradando aqueles que viam na mulher um ser socialmente passivo, o travo da 

imprensa feminista prestou grande serviço às lutas sociais da mulher. Vejamos agora a 

outra face da imprensa dirigida à mulher: a docilidade da imprensa feminina. 

 

3.4 O “doce” da Imprensa feminina 

  Apresentamos, no início desta seção, um breve panorama da imprensa feminina 

no mundo, logo após estabelecemos a diferença entre imprensa feminina e imprensa 

feminista. Neste tópico, então, voltamos à imprensa feminina, aludindo especialmente a 

algumas publicações brasileiras voltadas para a mulher. 

 Como já comentamos em 1.3, em meados do século XIX, os editores descobriram 

um novo público capaz de consumir escritos em quantidade considerável: o feminino. As 
                                                             

104 Personagem lendária de Roma. Cornélia era nobre e casou-se com Graco, um cidadão romano. Da 
união, nasceram dois filhos, os Gracos. Conta a lenda que Cornélia, em uma reunião de mulheres, foi 
convidada a apresentar, assim como outras já o haviam feito, suas jóias mais preciosas. A nobre, então, 
apresenta às convidadas seus filhos. Cornélia simboliza a virtude da mulher romana, sustentáculo da 
família e do lar. 
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leitoras, por sua vez, consumiam impressos variados que iam de revistas e jornais a 

romances.  Na Europa, no final do século XIX,  a diferença nas taxas de alfabetização de 

homens e mulheres deixou de existir. Houve, então, um aumento considerável na 

indústria de revistas femininas. A mulher do novo século, confirmando o que já vinha se 

delineando nas décadas anteriores, interessava-se por leituras profanas e contrariava o 

modelo de leituras tradicionais, que era composto essencialmente por leituras religiosas e 

de edificação moral. No caso do novo suporte textual, além de seções de cartas, 

conselhos, receitas, moda, crônica social, a revista trazia um grande atrativo para as 

leitoras: o romance-folhetim106. 

No Brasil, apesar de o acesso à educação, principalmente para mulheres, como já 

referimos em 2.3, ser oposto ao que acontecia na Europa, houve também 

desenvolvimento da imprensa feminina. Para um número reduzido, mas  significativo de 

leitoras - se considerada a escolaridade dos brasileiros no século XIX -, editores e livreiros 

passaram a produzir muitos escritos “dedicados aos interesses da mulher”107.  

Sendo assim, sinhás e sinhazinhas tinham a seu dispor considerável quantidade de 

publicações - pensadas e produzidas por homens -, cujo objetivo principal era instruí-las e 

entretê-las [sempre instruindo]. Essas publicações, por seu turno, eram compostas de 

inúmeros gêneros do discurso que, distraindo e informando, sugeriam um modelo de 

civilidade feminina e subliminarmente apresentavam um projeto de educação, de 

formação para as brasileiras. Esse exercício da palavra exercido por um grupo de 

enunciadores comporia o que Maingeneau (1998) denomina arquivo. Dentro desse 

arquivo, estão, pois, os gêneros do discurso que analisaremos (contos, conselhos e 

anúncios publicitários) no capítulo cinco. 

Como já comentamos nesta seção, teria inaugurado o periodismo feminino o Espelho 

Diamantino, lançado no Rio de Janeiro em 1827 ou A Fluminense Exaltada, editada também 

no Rio, a partir de 1832. Em Recife, grande palco intelectual nas primeiras décadas do 

século XIX, ter-se-ia publicado o segundo jornal feminino brasileiro: o Espelho das 

                                                             

106 Sobre romance-folhetim já tecemos comentários em 2.4. 
107 No século XIX, muitos periódicos femininos apresentavam como subtítulo a frase “dedicado aos 
interesses da mulher ou dedicados ao bello sexo”. 
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Brasileiras. Ainda na mesma cidade seguiram-se as publicações do Jornal de Variedades, em 

1835; Relator de Novellas, em 1839; e Espelho das Bellas, em 1841. No Rio de Janeiro, 

circulou o Correio das Modas, de 1839 a 1841, publicado pela casa editorial Laemmert. O 

Correio trazia literatura, crônica de bailes e teatros, além de figurinos pintados a mão, 

importados da Europa. Um outro destaque entre as publicações voltadas para a mulher 

estava o sucessor de A Fluminense Exaltada: A Marmota. Nesse “jornal literário, de modas e 

variedades”, publicaram-se as primeiras litografias impressas no Brasil108(BUITONI, 

1990), assim como circulou a obra de grandes literatos brasileiros, como Machado de 

Assis. 

 Tendo como eixos literatura e moda, o periodismo feminino cresceu no Brasil. 

Metáforas do universo feminino ou da própria mulher serviam de inspiração para os 

títulos dos impressos. Dessa forma, no Rio de Janeiro, em São Paulo, assim como em 

outras cidades do Brasil imperial, as senhoras e senhoritas podiam ler e, em alguns casos, 

até atrever-se a escrever em periódicos cujos nomes já sugeriam de antemão a imagem e o 

papel da mulher na sociedade brasileira. A Camélia, A Violeta, O Lírio, A Crisálida, A 

Borboleta, O Beija-flor, A Esmeralda, O Leque, O Espelho, Echo das Damas, Jornal das Moças, 

Jornal das Famílias, Revista Feminina eram alguns dos títulos.  

  Finalizando a caracterização da imprensa feminina, discorremos sobre duas 

publicações que poderiam ser consideradas como prototípicas desse segmento: uma do 

século XIX, O Jornal das Famílias; e outra das primeiras décadas do século XX, a Revista 

Feminina. A descrição dessas publicações nos dá base para a afirmação de que a escolha de 

um arquivo do Jornal das Moças e, por conseguinte, dos gêneros do discurso que compõem 

este arquivo, é representativa  dos discursos dirigidos à mulher em revistas femininas. 

O Jornal das Famílias (1863-1878) foi idealizado e editado pelo francês Louis Baptiste 

Garnier. Sua venda era essencialmente feita em forma de assinaturas. Suas seções se 

dividiam em moda (figurinos e moldes), economia doméstica, como também em 

                                                             

108 Tipo de gravura cuja técnica envolve a criação de marcas ou desenhos sobre uma matriz de pedra 
calcária, com um lápis gorduroso. O desenho é feito através do acúmulo de gordura na superfície da 
matriz, e não através de fendas ou sulcos, como na xilogravura e na gravura em metal. Foi inventada em 
1796 e foi extensivamente usada na imprensa do século XIX para a impressão de mapas, rótulos, cartazes 
etc. 
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narrativas (romances e novelas, contos, fábulas e lendas e anedotas) e poemas. Embora 

apresentasse algumas seções cujos textos fossem eminentemente injuntivos (receitas e 

conselhos) ou expositivos (figurinos e moldes), textos literários eram a tônica da 

publicação. Muitos literatos contribuíram assiduamente para o Jornal: autores 

reconhecidos em seu tempo, como o Pe. Francisco Bernardino de Souza109, que escrevia 

contos baseados em histórias bíblicas e assim conferia à revista certo tom religioso; e 

nomes da literatura nacional, como Joaquim Manoel de Macedo, Bernardo Guimarães e 

Machado de Assis, o qual chegou a publicar inúmeras narrativas no periódico, durante os 

quinze anos de circulação110. Além de homens, algumas mulheres também escreviam no 

Jornal das Famílias. Maria de Albuquerque, Emília Augusta Gomide Penido, Paulina 

Philadelphia e Vitória Colonna foram algumas das colaboradoras.  

Sobre os nomes femininos encontrados no Jornal das Famílias, há que se chamar 

atenção. Não é possível saber quais dessas colaboradoras eram realmente mulheres e quais 

eram homens que assinavam seus escritos sob pseudônimos femininos. Era comum o uso 

de pseudônimos na imprensa do século XIX, principalmente nas publicações femininas. 

Mesmo Machado de Assis usou esse recurso e, sob codinomes, como Lara, J.J e Job, 

convidou leitoras e leitores do Jornal das Famílias a pensar sobre os acontecimentos diários 

da Rua do Ouvidor, vista pelo literato como lugar privilegiado de discussões políticas. 

Entre as “célebres desconhecidas” que colaboraram no Jornal, como afirma Silveira 

(2005), as mais destacadas foram Paulina Philadelphia e Vitória Colonna, tanto pela 

assiduidade com que escreviam quanto pelo diálogo estabelecido com o colega 

colaborador Machado de Assis. Silveira (2005, p. 40) assim comenta a participação das 

duas “jornalistas”: 

Com tom moralizador, as idéias expostas nos escritos dessas duas célebres 
desconhecidas tinham endereço certo: as leitoras. Suas participações foram 
diversas. Enquanto à Paulina cabia a formação prática da dona de casa, ou seja, 
responsabilizava-se [sic] pelas receitas culinárias, dicas de economia doméstica e 
anedotas para ajudar a amenizar o dia-a-dia daquela que se dedicava com tanto 
afinco ao lar, à Victoria ficava a forma mais dura de passar as lições. As suas 
“amigas” deveriam ser atingidas de maneira direta, sem eufemismos, pilhérias 

                                                             

109  Francisco Bernardino de Souza foi poeta, memorialista, ensaísta, orador, tradutor, jornalista, professor 
e membro do Instituto Histórico Brasileiro. Cf. Coutinho(2001, p 1530) 
110 Os contos publicados no Jornal das Famílias fazem parte da primeira fase da obra de Machado de Assis. 
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ou qualquer artifício para suavizar a mensagem. As duas, portanto, dividiram 
muito bem o espaço com Machado de Assis, além de manter constante diálogo 
com o maior colaborador do periódico. 

Esse pendor pela literatura manifestado explicitamente no Jornal das Famílias 

reafirma uma característica da imprensa feminina em seu nascedouro: a literatura teria 

impulsionado o surgimento de diversas publicações. No século XIX, provavelmente não 

teria havido no Brasil nenhuma folha ou revista feminina em que não figurasse a parte 

literária. Sendo assim, segundo Buitoni (1990, p.40), “Quase todas [as publicações] 

qualificavam-se como „folha literária‟ ou „revista de literatura‟”. O próprio Jornal das 

Famílias, além de publicar fartamente textos literários, se autodenomina “publicação 

ilusttrada, recreativa, artística, etc” (grifo nosso).  

Embora já na capa do periódico não ficasse claro a que leitor se destinava, uma vez 

que o Jornal não trazia nenhuma indicação de que seria dirigido ao “belo sexo”, o vocativo 

usado pelos enunciadores (editores) e os assuntos de que tratava o impresso não 

deixavam dúvidas sobre quem seriam os interlocutores. No excerto a seguir, publicado 

em 1869, é possível perceber o tipo de leitora a quem o periódico se destinava. 

Graciosos romances têm sido publicados em nossas colunas nos seis anos de 
existência que já contamos, e parece-nos que nem uma só vez a delicada 
susceptibilidade de VV. EEx. tem sido ofendida. Anedotas espirituosas e 
morais têm por certo causado a VV. EEx. o prazer que as pessoas de 
finíssima educação experimentam nesse gênero de amena literatura, e mais 
de uma vez conseguiram dissipar as névoas da melancolia que se haviam 
acumulado nas belas frontes de nossas leitoras.  
A economia doméstica, confiada a uma senhora, reúne a utilidade e ao prazer, 
e cremos não enganarmo-nos supondo que mais de uma receita foi aproveitada 
com suma vantagem pelas mães de família que nos honram com sua assídua 
leitura. 
Empenhamos todos os esforços para que os figurinos e os moldes, 
acompanhados de suas respectivas explicações, estivessem a par do que melhor 
se publica em Paris, onde temos um agente especialmente incumbido deste 
importantíssimo objeto.(apud PINHEIRO, online, p.3-4, grifos nossos) 

No fragmento, é possível notar a leitora e a leitura pretendidas pelos enunciadores 

do Jornal das Famílias. A leitora seria a mulher de classe alta e, portanto, com alguma 

escolaridade (“pessoas de finíssima educação”), que desempenha os papéis de mãe e 

dona-de-casa (“economia doméstica, confiada a uma senhora”; “mães de família”) e que, 

como uma mulher conveniente para a sociedade patriarcal do século XIX, deveria ler 

apenas textos açucarados e de conteúdo moralizante (“amena literatura”; “anedotas 
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espirituosas e morais”), uma vez que, por ser mulher, seria suscetível à corrupção moral, 

por exemplo (“delicada susceptibilidade”). 

No excerto também se percebe uma outra característica da imprensa feminina: o 

lugar de destaque dado à moda. Segundo os próprios enunciadores, haveria um 

correspondente em Paris exclusivamente para tratar do assunto. De fato, a seção 

Annexidades trazia, com explicações minuciosas, moldes de vestidos e outros figurinos 

para serem confeccionados pelas próprias leitoras ou por modistas. Essa era a única seção 

que não era produzida no Brasil (SILVEIRA, 2005). 

 O tema moda, aliás, seria outro grande impulsionador da leitura de publicações 

femininas: assim como as leitoras ansiosamente aguardavam novos capítulos de romances, 

esperavam também novos modelos parisienses. Sendo assim, 

Moda e literatura se uniam para criar uma espécie de necessidade temporal, uma 
de acompanhamento da narrativa, outra de „atualização‟ com o que se usava na 
Europa. Ambas ligavam-se ao tempo, dando um certo caráter jornalístico às 
publicações – além do noticiário cultural, este sim, bastante jornalístico. 
(BUITONI,1990, p. 40) 

Até este ponto, tratamos das publicações destinadas à mulher sob o nome genérico 

de periódico, já que, como já explicamos, as primeiras revistas confundiam-se com jornais 

em seus formatos. Aproximando-nos agora do tempo e do objeto de nossa pesquisa, 

abrimos espaço para apresentar a publicação que Buitoni (1990)  denomina  “primeira 

grande revista feminina”: a Revista Feminina(RF)111. 

A Revista Feminina foi publicada em São Paulo, de 1914 a 1936, e circulou em todo o 

Brasil. A RF circulou primeiramente sob o nome de A Luta Moderna, em formato de 

jornal de apenas quatro páginas, cuja distribuição era gratuita. Pertencia à “Empresa 

Feminina Brasileira” e foi fundada por uma senhora de família paulista tradicional, D. 

Virgilina de Souza Sales.  

Na tarefa de publicar um periódico voltado exclusivamente para os interesses da 

mulher brasileira, D. Virgilina contou com grande apoio e ajuda de seu marido João 

Salles, diretor da revista, que continuou à frente da publicação, mesmo depois da morte 

                                                             

111 Doravante referiremos a Revista Feminina também pela codificação RF. 
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prematura da esposa em 1918. Além do marido, o irmão de D. Virgilina, o médico, 

escritor e teatrólogo Claúdio de Souza teve significativa participação na revista tanto 

como cronista quanto como idealizador de alguns produtos de beleza vendidos pela 

empresa por intermédio do periódico. 

Embora os primeiros números tenham saído quinzenalmente, a periodicidade da RF 

foi mensal. As leitoras da RF encontravam no escrito uma gama de assuntos, 

pretensamente relacionados ao universo feminino, tais como moda, culinária, beleza, 

decoração, trabalhos manuais, literatura, notas sociais, página infantil, página de humor, 

correspondência, concursos de trabalhos manuais e concursos literários, curiosidades 

científicas, noticiário sobre atividades femininas; informações culturais em geral, artigos 

sobre educação e saúde infantis, emancipação feminina, educação doméstica; orientação 

sobre comportamento de noivas, esposas e mães; jardinagem, consultório médico, e até, 

durante algum tempo, uma seção de crônicas de futebol, a partir da qual a revista parecia 

sugerir que mulheres poderiam se interessar também por assuntos culturalmente 

determinados como masculinos. De acordo com Mascaro (1982), a revista, com o 

objetivo de orientar, educar e distrair a mulher, procurava abarcar um universo de leitura 

o mais abrangente  possível. Sendo assim, 

Lendo a „Revista Feminina‟, a mulher poderia ficar a par das últimas tendências 
da moda, das conquistas femininas no mundo da política, dos negócios, assim 
como podia se distrair lendo contos, novelas, poesias. A „Revista‟ ajudava-a a 
educar seus filhos, ser uma boa esposa e eficiente dona-de-casa, fazer uma 
complicada toalha bordada ou um prático gorro de lã para seu filhinho, decorar 
um biombo, arrumar com elegância seu “salão” e também preparar pratos 
saborosos para seu marido e familiares. Aprendia regras do bem servir, do bem 
vestir e também do bem comportar-se em diversas situações da vida. 
Encontrava indicações de como viver elegante e luxuosamente, mas encontrava 
a seu alcance idéias econômicas e práticas, como por exemplo, recuperar um 
vestido velho e fora de moda, ou transformar uma camisa usada em lenço 
bordado. (MASCARO, 1982, p. 12) 

 A partir da descrição feita por Mascaro, é possível supor que a RF fosse, na 

verdade, um almanaque que servisse também de manual de civilidade a partir do qual as 

leitoras poderiam pautar seus comportamentos. Essa indicação de condutas 

esperadas/adequadas para a mulher figurava explicitamente em textos injuntivos nos 

quais eram dados conselhos ou eram estabelecidas normas a serem seguidas. Os papéis de 

mãe, dona-de-casa e esposa eram destacados no periódico, que admitia um “feminismo 
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moderado”, segundo o qual a mulher poderia, por exemplo, votar ou trabalhar fora de 

casa, desde que isso não sobrepujasse suas atribuições da esfera privada. 

 A RF não se furtava de explicitar imagens de mulher referendadas socialmente e 

destacava as características da mulher-mãe. Segundo Mascaro (1982), os enunciadores da 

revista ressaltavam como principal função da mãe a de educadora. Como a “sacerdotisa 

do lar”, um ser paradoxal em que se perscrutava fragilidade e fortaleza, a mulher era 

responsável pela educação moral dos filhos. Carregava em conseqüência disso o fardo de 

transversamente ser também responsável pelos destinos da Pátria, uma vez que os 

homens que formava é que iam conduzir os destinos da nação. Vejamos como era 

descrito o poder hercúleo da mulher: 

A mulher é o primeiro fator da força e da grandeza das nações e pelo seu 
aspecto de meiguice e de delicadeza deve desejar a paz e fazer votos para ela. 
Mas se por um lado foi ela criada como as flores, para alegrar e dar perfume e 
brilho e consolo à vida, por outro lado está intimamente ligada à unidade 
nacional. 
Sua função é o lar, mas a segurança do lar depende da segurança da Pátria. Ela 
deve amar o lar e resumir nele sua vida. O seu lar porém é apenas uma parcela 
de um lar maior, que é o lar Nação [...] 
...preparai no coração de vossos filhos o sentimento forte, grande e 
invulnerável, que se chama patriotismo. Preparai o soldado de amanhã e só 
assim tereis garantido o vosso lar, que é o resumo de vossa vida e a sublimidade 
de vosso sexo. (RF, no 25, junho de 1916, p. 17, apud MASCARO, 1982, p.223) 

Quanto ao papel de esposa, a RF baseava-se nos ideais cristão-católicos e procurava 

disciplinar suas leitoras para que elas desenvolvessem qualidades, como submissão, 

resignação, paciência, dedicação ao próximo. Segundo Lima (1991), o modelo de 

comportamento recomendado às esposas, na RF, destacava a servidão feminina e o 

deslocamento da realização de desejos pessoais e da própria felicidade para os anseios e 

contentamento do marido. O excerto a seguir, que reproduz normas de boa conduta para 

esposas, demonstra o caráter civilizador da revista: 

Decálogo da esposa  

I – Ama teu esposo acima de tudo na terra e ama teu próximo da melhor forma 
que puderes; mas lembra-te de que tua casa é de teu esposo e não do teu 
próximo; 
II – Trata teu esposo como precioso amigo; como a um hóspede de grande 
consideração e nunca como uma amiga a quem te contam as pequenas 
contrariedades da vida; 
III – Espera teu esposo com teu lar sempre em ordem e o semblante risonho; 
mas não te aflijas excessivamente se alguma vez ele não reparar nisso; 
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IV – Não lhe peças o supérfluo para teu lar; pede-lhe sim, caso possas, uma 
casa alegre e um pouco de espaço tranqüilo para as crianças; 
V – Que teus filhos sejam sempre bem arranjados e limpos; que ele ao vê-los 
assim possa sorrir satisfeito e que essa satisfação o faça sorrir quando se lembre 
dos seus, em estando ausente; 
VI – Lembra-te sempre que te casaste para partilhar com teu esposo as alegrias 
e as tristezas da existência. Quando todos o abandonarem fica tu a seu lado a 
dizer-lhe: Aqui me tens! Sou sempre a mesma; 
VII – Se teu esposo possuir a ventura de ter sua mãe viva, seja boa para com ela 
pensando em todas as noites de aflição que terá passado para protegê-lo na 
infância, formando o coração que um dia havia de ser teu; 
VIII – Não peças à vida o que ela nunca deu a ninguém. Pensa antes que se 
fores útil poderás ser feliz; 
IX – Quando as mágoas chegarem não te acovardes: luta! Luta e espera na 
certeza de que os dias de sol voltarão; 
X - Se teu esposo se afastar de ti, espera-o se tarda em voltar, espera-o; ainda 
mesmo que te abandone, espera-o! Porque tu não és somente a sua esposa; és 
ainda a honra do seu nome. E quando um dia ele voltar, há de abençoar-te. 
(RF, outubro/1924, apud MALUF e MOTT, 1998, p. 394-396) 

A título de ilustração, permitimo-nos fazer um breve comentário a respeito do 

excerto. A análise de um texto presente em uma revista feminina contemporânea do JM 

autoriza-nos a afirmar que os discursos dirigidos à mulher eram convergentes em muitos 

pontos, inclusive nos que diz respeito aos discursos com os quais as revistas dialogavam. 

No caso específico do texto acima transcrito, o interdiscurso, o discurso ao qual ele 

remete, seria o religioso.  

  Usando a intertextualidade - fenômeno discursivo em que um texto insere-se em 

outro texto e com ele dialoga - como recurso de argumentação, os enunciadores 

apresentam um texto que tem como intertexto os Dez Mandamentos. Nas tábuas da lei 

escritas por Deus e entregues por Moisés aos judeus, havia dez regras que deveriam ser 

seguidas pelos que professavam fé em um único deus, o dos judeus. Da mesma forma, os 

enunciadores da revista apresentam dez regras a serem seguidas por uma “boa esposa”.  

Essa exortação a comportamentos - ditos adequados a esposas - traduz a 

transposição da civilidade, aqui vista como uma noção normativa e ao mesmo tempo 

como um conjunto de normas, para um microcosmo: a família. Nela, a mulher 

desempenharia um papel regulado, à medida que ela, na sociedade, e muito especialmente 

no casamento, deveria inibir suas emoções individuais112.  

                                                             

112 Cf. discussão sobre civilização/civilidade feita em 2.1. 
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A intenção argumentativa dos enunciadores fica clara se analisarmos a própria 

forma de intertextualidade presente, primeiramente, na própria escolha do gênero textual 

decálogo, o qual já de início suscita na memória discursiva do leitor algo que funcionaria 

como um conjunto de normas, uma vez que parodia o decálogo judaico-cristão.  

Essa intertextualidade estilística, aquela que, no dizer de Koch, Bentes e Cavalcante 

(2007, p. 19), aconteceria “quando o produtor do texto parodia[sse] certos estilos ou 

variedades lingüísticas” - comum em textos  que reproduzem a linguagem bíblica ou um 

jargão profissional, por exemplo -, é reafirmada por uma intertextualidade implícita,  a 

partir da qual “introduz-se no próprio texto, intertexto alheio, sem qualquer menção 

explícita da fonte, com o objetivo de segui-lhe a orientação argumentativa, quer 

contraditá-lo, colocá-lo em questão [...]” (id. Ibidem, p. 30). 

Comentemos apenas o 1º “mandamento”. O intertexto está relacionado ao 1º e ao 

2º mandamentos do Decálogo indicados por Jesus Cristo como os mais importantes: “ 

Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”113. No “Decálogo da 

esposa” há intertextualidade implícita, manifestada pela captação da orientação 

argumentativa do trecho “amai a Deus sobre todas as coisas”, quando os enunciadores da 

revista afirmam “ama teu esposo acima de tudo na terra”. Infere-se do contexto que o 

marido seria a pessoa mais importante para a esposa, mas não se sobreporia a Deus, como 

determina o preceito cristão.  

Por outro lado, ocorre subversão do intertexto quando os enunciadores exortam a 

“boa esposa” a amar mais o marido do que o próximo, uma vez que o “mandamento da 

esposa” chama atenção para o fato de ser o marido, e não o “próximo”, o dono de sua 

casa e, por conseqüência, seu senhor. A síntese do que era sugerido no texto era de que a 

mulher deveria amar mais o marido do que o próximo, quem quer que fosse ele. Dessa 

forma, o marido estaria abaixo apenas de Deus. Essa subversão de sentido produzida por 

                                                             

113 “Ouvindo que fizera calar os saduceus, os fariseus se juntaram em torno dele [Jesus]. E um deles, 
doutor da Lei, perguntou, para experimentá-lo: „Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?‟ Ele lhe disse: 
„Amarás o senhor teu Deus, com todo teu coração, com toda tua alma e com toda tua mente.Este é o maior e primeiro 
mandamento. Mas o segundo é semelhante a este: Amarás o próximo como a ti mesmo. Destes dois 
mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas.‟” (MATEUS, 22, 34-40). (Destaques no original) 
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enunciadores, que assumidamente seguiam a doutrina católica114, demonstra, na verdade, 

a grande preocupação da revista em promover a manutenção de comportamentos 

adequados socialmente à mulher, a saber, por exemplo, os de submissão e subserviência. 

Apesar de nos termos permitido fazer algumas observações sobre a RF, não nos 

cabe aqui analisar o periódico, uma vez que elegemos outro como objeto de pesquisa. 

Entretanto acreditamos ser pertinente chamar atenção para alguns aspectos da RF, devido 

ao fato de a RF, assim como o Jornal das Moças, ter circulado na 1ª metade do século XX e 

destinar-se também ao público feminino.  

Neste capítulo, concluímos a tarefa de fiar. Da primeira à terceira seção, enrolamos 

e puxamos os fios que compõem a urdidura de nosso tecido de tese: tratamos de práticas 

de leitura, da civilidade, da educação feminina, da imprensa feminina/feminista e do 

suporte revista. Na próxima seção, começamos a tecer, compondo a trama. Descrevemos, 

então, o Jornal das Moças, no quarto capítulo  e, no quinto,  analisamos como a civilidade 

feminina é construída nos textos do arquivo do JM. Vejamos como se desenha este 

tecido, afinal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

114 A Revista Feminina seguia orientação católica e era por isso enaltecida por autoridades eclesiais. (Cf. 
Mascaro,1982 e Lima, 1991). 
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PARTE II 

 

 

 

          Tecendo... 
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4 JORNAL DAS MOÇAS: LEITURAS PARA “MULHERES DE 

BEM”  

 

Deve-se lembrar que não há texto fora do suporte que o dá a ler (ou 
a ouvir), e sublinhar o fato de que não existe compreensão de um 
texto, qualquer que ele seja, que não dependa das formas através 
das quais ele atinge seu leitor. 

                             (CHARTIER, 1999a, p. 17) 

 

Nesta seção, começamos a tecer a trama que nos propusemos compor. Tratamos, 

então, de nosso objeto de pesquisa, uma revista especializada dirigida à mulher: o Jornal 

das Moças (JM). Sob a perspectiva da História da Leitura, neste item, descrevemos o JM, 

do ponto de vista de sua circulação, concedendo, assim, às leitoras do passado realidade 

sociocultural; examinamos o projeto editorial da revista, por intermédio do qual é possível 

levantar coerções e limitações pensadas e/ou realizadas pelos enunciadores (editores, 

anunciantes, colaboradores) e, por fim, procedemos à caracterização das leitoras previstas 

pelos enunciadores, identificando a quem se destinava o projeto de civilidade suposto no 

JM. 

A relevância da descrição do suporte textual em que circularam os discursos de que 

nos ocupamos aqui se dá por reconhecermos - na esteira dos historiadores da leitura-, que 

o estudo de um suporte material pode ajudar na compreensão das práticas de leitura, uma 

vez que o suporte contribui sobremaneira para modelar as expectativas do leitor. Novas 

legibilidades podem, por exemplo, surgir a partir de novas organizações dos gêneros na 

revista, do contexto em que os escritos são produzidos e circulam, bem como a partir dos 

leitores a quem se dirigem.  

Organizamos, então, o capítulo em três partes. Na primeira, tratamos do contexto 

de circulação do JM; na segunda, descrevemos o projeto editorial do periódico e na
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 terceira, traçamos um perfil da leitora pretendida, ao mesmo tempo em que discutimos a 

provável existência de um projeto de civilização feminina no JM.   

 

4.1 Contexto de circulação  

O Jornal das Moças (1914-1965) iniciou sua circulação no Rio de Janeiro, sob os 

auspícios da Belle Époque. A Belle Époque brasileira compreende o período entre o final da 

década de 1880 até meados dos anos 1920. Uma das principais características dessa fase 

foi o crescente processo de modernização por que passaram os maiores centros urbanos 

brasileiros, com destaque especial para o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo, os mais destacados centros urbanos do 

País, experimentaram as transformações sociais, econômicas e políticas que sucederam a 

Proclamação da República. Do ponto de vista urbano, a arquitetura das duas cidades 

modificou-se: ruas estreitas e lamacentas tornaram-se largas avenidas, casarões coloniais 

deram lugar a edifícios luxuosos que combinavam com os ares modernos do início do 

século; criaram-se praças ajardinadas, teatros, salas de exibição de cinematógrafos.  

O Rio de Janeiro, no entanto, era a cidade que respirava mais proximamente os ares 

de Paris, berço da Belle Époque européia115. Entretanto, para literalmente respirarem-se ares 

parisienses no Rio, era preciso higienizar116 a cidade, assim como já havia sido feito na 

                                                             

115 A Belle Époque francesa teve início em 1871, logo após a Guerra franco-prussiana (que levou ao cerco 
de Paris), e terminou no início da I Guerra Mundial, em 1914. Em 1871, o imperador Napoleão III, com o 
intuito de promover a recuperação econômica da capital francesa, encarregou o político e administrador 
Georges-Eugéne Haussman de remodelar a cidade. Haussman, então, melhorou e criou parques, construiu 
edifícios públicos e transformou as ruas estreitas medievais em grandes avenidas geométricas e boulevares. 
Além disso, por volta de 1890, a invenção do automóvel, do telefone, do gramofone, do avião e  do 
cinema também contribuíram para um novo “estado de espírito”, uma nova alegria de viver (joie de vivre), 
que particularizou a época. Paris, transformada, então, em uma cidade luminosa, passou a servir de 
modelo para a Europa e o mundo. 
116 Os higienistas - primeiramente apenas médicos, mas depois engenheiros e políticos -, eram um grupo 
de profissionais encarregados pelo Poder Imperial de normatizar habitações e habitantes a fim de 
combater as epidemias inclementes por que passou o Rio de Janeiro nas décadas de 50, 60 e 70 do século 
XIX. Principalmente aos médicos, foi atribuído um poder extremo que lhes dava direito de, inclusive, 
interferir e normatizar a vida das famílias desde a organização do casamento, passando pelo desempenho 
do papel de mãe e do pai de família, até a construção de habitações “salubres”. Em 2.2 aludimos à 
influência do médico higienista na família brasileira. A respeito do assunto, conferir também Furtado 
(2006) e Costa (1979). 
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Paris do século XIX. Tornar a cidade higiênica foi, então, uma das metas da administração 

de Pereira Passos117, prefeito do Rio durante o governo do Presidente Rodrigues Alves, 

entre 1902 e 1906.  

A fim de tornar a cidade salubre, o Prefeito contratou o médico sanitarista Osvaldo 

Cruz para combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola e ensinar à população 

métodos higiênicos para prevenção de doenças. Além dessas ações, outras medidas 

sanitárias, como a erradicação de cortiços e a proibição da circulação de animais pelas ruas 

da cidade também contribuíram para a nova aparência da metrópole brasileira118. Assim, o 

Rio de Janeiro de 1907 já se apresentava como uma cidade moderna, ventilada e salubre, 

com avenidas asfaltadas, arborizadas, alegres e cheias de luz. Tudo se modificara: os 

casarões antigos deram lugar a elegantes prédios de arquitetura sofisticada; pelas ruas 

largas circulavam bondes elétricos e os primeiros automóveis; a energia elétrica 

movimentava fonógrafos e cinematógrafos, iluminava teatros, circos, cafés chics, encurtava 

distâncias e prolongava o dia. Em 1907, o Rio finalmente teria entrado no século XX. Em 

1908 recebeu o título de Cidade Maravilhosa, concedido pelo jornalista Coelho Neto119. 

 Em relação à cultura e às relações sociais, os hábitos da população também 

sofreram mudanças advindas do frenesi que se insinuava no convívio no então Distrito 

Federal. Na nova sociedade em formação, a herança dos séculos anteriores se tornara 

ultrapassada e somente lhe era possível subsistir se renovada segundo as novas regras 

sociais. Esse clima perdurou até meados da década de 20. 

Uma sensação de euforia e agitação contaminava a todos, como se o mundo fosse 

acabar no dia seguinte e, portanto, não fosse possível, nem aconselhável, desperdiçar o 

mínimo período de tempo. A diversão e a ação eram as palavras de ordem nas duas 

                                                             

117 A higienização do Rio de Janeiro abrangeu principalmente sua área central e beneficiou principalmente 
as classes favorecidas. As classes menos abastadas, por sua vez, foram deslocadas para o subúrbio. Devido 
ao grande número de demolições empreendidas para a construção de prédios e alargamento das ruas, o 
prefeito Pereira Passos ficou conhecido como o “bota-abaixo”. 
118 Essas medidas, conforme Broca (1960), geraram grande descontentamento da população, a qual 
chegou, por exemplo, a organizar uma revolta contra a vacinação obrigatória. 
119 Cognominado Príncipe dos Prosadores Brasileiros, Coelho Neto criou este sinônimo para o Rio de 
Janeiro em 1908, nas páginas do jornal “a Notícia”.  
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cidades mais importantes do país. Sevcenko (1992, p.33) assim descreve a atmosfera de 

São Paulo, em 1919: 

O antigo hábito de repousar nos fins de semana se tornou um despropósito 
ridículo. Todos para a rua: é lá que a ação está. Não é que repousar não seja 
mais viável, é que se tornou uma obsolescência, uma caduquice. Não é 
descansando que alguém se prepara para a semana vindoura, é recarregando 
as energias, tonificando os nervos, exercitando os músculos, estimulando os 
sentidos, exercitando o espírito. Sob o epíteto genérico de “diversões”, toda 
uma nova série de hábitos, físicos, sensoriais e mentais, são arduamente 
exercitados [...] esportes, danças, bebedeiras, tóxicos, estimulantes, 
competições, cinemas, shopping, desfiles de moda, chás, confeitarias, 
cervejaria [...] 

Assim como São Paulo, o Rio de Janeiro também experimentava, e com muito mais 

rapidez, essa nova identidade e esse novo estilo de vida. O telefone - inventado no final 

do século XIX -, o avião, o cinematógrafo, o automóvel, tudo era sinônimo de 

modernidade. Com efeito, automóvel tornou-se um dos símbolos desse frenesi 

sociocultural. Essa “máquina moderna” teria passado a compor a paisagem urbana do Rio 

de Janeiro e a oferecer outra dimensão do tempo e do espaço a ponto de, por exemplo, 

jornais darem destaque a notícias de acidentes de trânsito; criarem seções sobre 

automóveis e até mesmo surgir uma revista ilustrada cujo título sugeria, numa 

onomatopéia, a buzina de um carro: Fon-Fon!120 (HELLER,1990). 

O contexto de circulação do JM, na verdade, delineou-se não só na chamada Belle 

Époque brasileira, mas se estendeu por todo o conturbado período da ditadura Vargas, que 

se alongou, de 1930 a 1945. O País passou por diversas mudanças políticas e sociais, tais 

como o crescimento da indústria, devido à inclusão do Brasil no rol dos países produtores 

de aço; a cooptação dos movimentos sindicais; o estabelecimento de ampla censura nos 

meios de comunicação por intermédio da ação do DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda)121. A mulher, por sua vez, passou a ser considerada cidadã, ao ter direito a 

                                                             

120 Fon-Fon! (1907-1945) foi uma revista ilustrada de importante circulação. Destacou-se pelo tom jocoso e 
crítico com que abordava diversos temas; assim como pela colaboração grandes caricaturistas como J. 
Carlos e Raul Pederneiras os quais, por suas penas, retratavam fatos e personagens que fizeram a política, 
a cultura e a vida mundana da época.  
121 Como já observamos anteriormente, o JM foi publicado até 1965. Dessa forma, o periódico 
testemunhou também por outras mudanças histórico-sociais às quais não aludimos aqui em função do 
recorte temporal por nós operado. 
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votar e ser votada, em 1932, e teve direitos trabalhistas regularizados, via CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho).  

Essas modificações legais, entretanto, não atingiram a organização da família. Com 

efeito, o Código Civil de 1916 regulou os papéis sociais de homens e mulheres durante 82 

anos122. O poder normatizador do Código erigia inclusive os espaços por onde deveriam 

circular homem e mulher, conforme assinalam Maluf e Mott (1998, p. 379): 

O Código Civil de 1916 interpretou o modo como cada um dos cônjuges 
deveria ser apresentado socialmente. Um conjunto de normas, deveres e 
obrigações, com seu correlato inibidor e corretivo, foi formalmente 
estabelecido para regrar o vínculo conjugal, a fim de assegurar a ordem familiar. 
A cada representante da sociedade matrimonial conferiu-se um atributo 
essencial. Assim, ao marido cabia prover a manutenção da família, à mulher 
restava a identidade social de esposa e mãe. A ele, a identidade pública; a ela, a 
doméstica.  

Esses poderes concedidos e suprimidos, na verdade, terminavam por indicar a 

construção do que seria masculino ou feminino, como algo natural, e não cultural. Na 

esteira dessas diferenças “naturais” mulheres se tornavam mulheres, ocupando o espaço 

privado e homens se tornavam homens, ocupando o espaço público. Dessa forma, o 

controle social de pulsões transformava-se em autocontrole, tanto para homens quanto 

para mulheres. O JM, pois, não divergia dessa configuração: durante todo o período 

analisado, mulheres e homens eram retratados prototipicamente. 

Quanto aos costumes, o modelo francês das duas primeiras décadas do século foi 

substituído pelo modelo americano, que era importado via películas hollywoodianas e 

imprensa americana. No projeto cultural estadonovista, por seu turno, estavam incluídas 

elites e classes populares. O governo, ao mesmo tempo em que incentivava pesquisa e 

reflexão pelos intelectuais, reprimia e vigiava manifestações de cultura popular. A 

propaganda do regime, por sua vez, era incentivada pelo controle dos meios de 

comunicação e era disseminada massivamente pelo rádio e pela imprensa.  

 A efervescência das mudanças e acontecimentos de várias ordens ocorridos 

durante os anos de publicação do JM, entretanto, nem sempre se refletia no conteúdo do 

                                                             

122 O Código de 1916 sofreu muitas emendas durante o tempo em que permaneceu em vigor. Todavia as 
primeiras modificações em relação aos papéis sociais da mulher só foram admitidas em 1962, com a 
publicação do Estatuto da Mulher Casada. 
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periódico. A Revista não se atinha, pois, a acontecimentos do cotidiano sociopolítico 

brasileiro. Em todo o período analisado, encontramos apenas quatro alusões a fatos 

políticos da época. Uma delas reproduzimos a seguir: 

 

            

                        Imagem 3: Intentona Comunista (Levante do 3o Regimento de Infantaria)                        JM 05/12/1935 

A foto retrata o final do embate entre militares amotinados e tropas do Governo e 

simboliza a vitória de Getúlio Vargas sobre militares que encetaram uma revolta 

comunista e que, no Rio de Janeiro, em 27 de novembro de1935, ocuparam o quartel do 

3º Regimento de Infantaria. No JM, a fotografia figura ao lado de outra que retrata o 

descontraído passeio de um rapaz e uma moça pelo calçadão de Copacabana e acima de 

um anúncio de um óleo de beleza feminino. 
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O aparente descuido com o lugar em que a foto123 aparece na revista e a ausência de 

um texto informativo que a acompanhe sugerem o descompromisso do periódico com a 

informação e, por outro lado, o compromisso ou a obrigação dos enunciadores em 

divulgar as ações do governo Getúlio Vargas. Além disso, a maneira superficial como é 

retratado um acontecimento político marcante para a época também confirma a própria 

caracterização das revistas femininas, que por sua própria constituição, não publicavam 

assuntos “graves”. 

Por outro lado, como os discursos não são autônomos nem circulam fora de 

contextos sociais, mesmo havendo reduzidas alusões a acontecimentos político-sociais 

contemporâneos à publicação, a temporalidade do periódico era assinalada nos figurinos 

importados dos Estados Unidos; nos anúncios de filmes de Hollywood; nos conselhos de 

saúde, que mantinham a tradição higienista; nos anúncios publicitários, que, no início dos 

anos 30, referiam-se acanhadamente aos “incômodos femininos”, e, nos anos quarenta, 

vendiam modess para a “segurança da mulher”. Além dessa marcação sócio-histórico-

cultural “não planejada”, havia uma outra que confirmava nas páginas da Revista o 

controle da imprensa pelo DIP: aqui e ali eram publicadas fotos de eventos cívicos, festas 

e cerimônias a que compareciam o Presidente e/ou seus Ministros, por intermédio das 

quais os enunciadores mostravam seu compromisso, determinado ou escolhido124, com o 

governo Vargas, como no exemplo a seguir: 

 

Imagem 4: Recepção no Palácio do Catete                        JM 26/09/1935 

                                                             

123 Mais outras duas fotos do final da Revolta no Rio de Janeiro também figuram neste mesmo número da 
revista. As fotografias mostram os militares “sediciosos” rendidos e aprisionados pelas forças “legaes”. (cf. 
Anexo A).  
124 Não há indícios no JM que nos permitam concluir qual era a posição dos editores em relação à 
propaganda do governo Vargas. 
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Como essa, muitas outras fotografias de eventos sociais e cívicos divulgavam a 

propaganda do Governo. 

Feito um breve panorama do contexto histórico-político-cultural em que nasceu e 

circulou o JM, expliquemos agora com mais vagar como se dava a inserção do JM em seu 

contexto de circulação.  

O periódico Jornal das Moças – “revista semanal illustrada”125 circulou, às quintas-

feiras,  entre 1914 e 1965 aproximadamente. Durante os cinqüenta e seis anos em que foi 

publicado, o JM atravessou períodos histórico-político-culturais distintos, que, como já 

asseveramos, muitas vezes não se refletiram com clareza nas páginas dessa revista 126. 

Aliás, neste aspecto, conforme podemos perceber observações já feitas neste mesmo 

tópico, o JM enquadra-se perfeitamente no estereótipo da revista feminina e, assim, se 

ocupa de assuntos mundanos, domésticos e frívolos, divulgando e sugerindo condutas 

femininas pautadas na imagem da mulher moderna de classes mais abastadas: a mulher 

que se preocupa com o lar, com a vida em sociedade, mas que não estende suas 

preocupações além dos cuidados com a casa, os filhos e o marido e com algumas festas 

religiosas ou pagãs, como o mês de Maria ou com o Carnaval, por exemplo. Essas eram, 

então, as civilidades insinuadas o/ou prescritas pela Revista. 

Semanalmente o periódico era publicado no Rio de Janeiro e distribuído em todo o 

Brasil, incluindo as capitais e um número considerável de cidades do interior de vários 

estados do país, tais como Acre, Amazonas, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Santa 

Catarina, Rio grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, Santa Catarina, 

Estado do Rio, Mato Grosso, Sergipe, entre outros. A abrangência de sua distribuição 

pode ser confirmada em alguns textos publicados na própria revista.  

No texto a seguir, em que se faz uma cobrança pública, os editores avisam aos 

“Agentes de venda avulsa do JORNAL DAS MOÇAS” que a remessa do periódico - cujo 

                                                             

125 Normalmente na página 11 figurava cabeçalho da revista, que continha o título do periódico e o 
subtítulo “Revista semanal ilustrada”. Entretanto, ao final de alguns números, na seção Expediente, a alusão 
à revista se faz como “Semanário Illustrado e Literário”. (JM, 5/07/1934) 
126 Nos exemplares analisados relativos aos anos de 1939 a 1945, por exemplo, há alusão explícita à 2ª 
Guerra Mundial apenas três vezes. 
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número avulso para o consumidor custava 1$000 (mil réis)127 -, seria suspensa, caso os 

débitos não fossem quitados. É possível observar no texto as localidades em que circulava 

a Revista. Assim como os textos a seguir, no corpus, encontramos algumas outras 

“chamadas de agentes atrasados”128, nas quais outras cidades, principalmente do interior 

de estados bem longínquos, são citadas. Essa ampla distribuição do periódico confirma o 

alcance que o projeto civilizador (ou educacional) por nós suposto poderia ter. 

 

 

 Imagem 5: Agentes (revendedores) atrasados  (JM, 7/07/1934)
 

                                                             

127 Mil-réis foi a unidade monetária brasileira de 1822 a 1942, quando foi substituída pelo Cruzeiro. A 
conversão se deu desta forma: um cruzeiro correspondia a um mil-réis. As moedas de mil-réis, por sua 
vez, até 1922, eram cunhadas em prata e 1$000 correspondia a £ 35.000 (trinta e cinco mil libras 
esterlinas), unidade monetária e moeda inglesa, que após a revolução industrial começou a ser aceita 
internacionalmente. A partir de 1922, as moedas de mil-réis passaram a ser cunhadas em bronze. Os 
números especiais (de Natal e aniversário) eram vendidos a 2$000. Em 1943, já vendidos em Cruzeiros, os 
números comuns custavam Cr$ 1,50 e os especiais Cr$ 3,00. 
128 Cf. Anexo B. 

Pedimos aos Srs. 

Agentes abaixo 

mencionados o 

favor de mandar 

liquidar seus 

débitos atrazados 

ou dizer qual 

motivo porque não 

o fazem. 

Santa Rita do 
Parayba (Goyas) 

Uberaba(Minas) 

Formosa (Bahia) 

Sobral (Ceará) 

Cuiabá (Mato 
Grosso) 

Guaguaramirim 
(Amazonas) 

Palmeira dos 

Índios( Alagoas) 

Avaré (S. Paulo) 

Rio Branco (Acre) 
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A edição do periódico era feita pela “Empreza Jornal das Moças – Menezes, Filho & 

C. Ltda”. A direção cabia a Álvaro Menezes e Agostinho Menezes, sobre os quais não 

encontramos maiores informações. A circulação era considerada bastante satisfatória para 

os parâmetros da época. A própria Revista noticia os números de sua publicação. Em 

anúncio publicitário que promove um número especial de Natal, 21/11/1935, os 

enunciadores avisam que a tiragem será de 100 mil exemplares. Já no ano seguinte, um 

anúncio sobre uma publicação especial comemorativa do Jornal da Mulher, o encarte de 

modas e bordados do JM, afirma que a tiragem da revista será de 120 mil exemplares. A 

julgar pela disposição de publicar tão grande quantidade, é de se supor que o periódico 

tivesse um número considerável de leitores. Vejamos a seguir o referido anúncio de 1935: 

                         
Imagem 6: Anúncio do Jornal das Moças             JM 21/11/1935 
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Alguns anos mais à frente, em pesquisa de opinião pública, encomendada pelos 

Diários Associados e feita pelo IBOPE, no então Distrito Federal, em 1945129, em que 

foram consultados mil informantes (quinhentos homens e quinhentas mulheres, divididos 

em classes alta, baixa e média), o JM figura em oitavo lugar entre as revistas mais lidas130. 

Observemos a lista dos 15 periódicos mais lidos do total de 76 publicações catalogadas: 

EXTRATO DE PESQUISA SOBRE CIRCULAÇÃO DE REVISTAS 

NO RIO DE JANEIRO 

1 O CRUZEIRO 

2 Revista da Semana 

3 A Cigarra 

4 Carioca 

5 Seleções 

6 Careta 

7 Fon.Fon. 

8 Jornal das Moças 

9 Cena Muda 

10 Vida Doméstica 

11 Vamos Ler 

12 X-9 

13  Em Guarda 

14 Life 

15 Síntese 

                                                               IBOPE, 1945, s/p. (grifos nossos) 

 

A partir da lista, é possível inferir algumas características do JM, no que diz respeito 

à aceitação pelo público: entre as revistas especializadas para o público feminino, o JM é 

                                                             

129 A pesquisa foi feita durante o mês de julho e teve como objetivo “estudar a atitude do público leitor 
em relação a jornais e revistas”. (IBOPE, 1945, s/p) 
130 A pesquisa envolveu revistas nacionais e internacionais de variedades e especializadas. 
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menos lido apenas que A Cigarra. Os outros periódicos, embora tivessem mulheres entre 

seus leitores virtuais, podem ser considerados revistas de variedades, o que reafirma o 

destaque do JM entre as publicações dirigidas à mulher na 1ª metade do século XX. Esses 

dados confirmam, pois, a adequação da escolha de nosso objeto de análise. Como uma 

leitura representativa no universo feminino, o JM seria um valioso suporte para a 

divulgação da civilidade feminina. 

 

4.2 Projeto editorial 

O Jornal das Moças, assim como outras revistas ilustradas da 1ª metade do século XX, 

inspirava-se nos magazines ilustrados ou nas revistas de variedades do século XIX, os 

quais, por sua vez, copiavam modelos europeus, sobretudo os franceses. 

 Destinada ao público feminino, o JM seguia os padrões das publicações de sua 

época inclusive em relação ao nome. Como já afirmamos no capítulo 3, no início da 

imprensa, jornal e revistas se distinguiam mais pelo conteúdo do que pelo formato. 

Consideravam-se revistas as publicações que, mesmo tendo a aparência de jornal, 

continham maior variedade de assuntos, principalmente no que dizia respeito à ficção, à 

poesia e a outros tipos de texto de entretenimento. Aos jornais, cabiam os textos de 

opinião e a discussão de idéias, por exemplo. Mesmo com essa divisão, alguns periódicos 

femininos brasileiros tinham no título o termo jornal, mesmo tratando-se revistas 

(BUITONI, 1990). Sendo assim, não é de surpreender que a revista que elegemos como 

objeto se pesquisa se chame Jornal. Comecemos, agora, a descrição da Revista. 

 

4.2.1 As primeiras e as últimas páginas (capa, página dois, terceira capa, quarta capa) 

A impressão do JM era feita em papel jornal, a exceção de 2 a 4 páginas em papel 

ilustração branco (brilhante)131, cuja gramatura era mais elevada que a do papel jornal. As 

páginas impressas em papel ilustração figuravam normalmente no meio da revista e que 

                                                             

131 O papel ilustração corresponderia ao papel que hoje conhecemos como couché, entretanto com uma 
qualidade inferior. 
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traziam fotos da sociedade carioca nos mais diferentes eventos ou situações. Alguns 

números da revista, entre os anos de 1941 a 1945, foram impressos inteiramente em papel 

jornal132, provavelmente em função de conseqüências da 2ª Guerra Mundial. 

O periódico apresentava-se em tamanho 19x25cm e sua extensão ficava entre 60 e 

70 páginas, excetuando-se os números especiais que podiam conter mais de cem páginas. 

Sua capa trazia invariavelmente o desenho colorido de uma ou de algumas mulheres cujos 

modelos de roupa poderiam ser copiados pelas leitoras. Apenas tardiamente, a partir de 

1940 é que os desenhos da capa foram substituídos por fotografias133 de mulheres, 

algumas das quais atrizes de Hollywood, o que sugeria a apresentação da mulher como  

objeto de desejo (para os leitores) , como também como um modelo a ser imitado (para 

as leitoras). Assim como a capa, a página dois, a última página e a capa externa, ou quarta 

capa, também passaram a ser colorizadas134. A página dois (o verso da capa) e a terceira 

capa (anverso da contracapa), até 1939, traziam também modelos coloridos, como os da 

capa e contracapa. Esta última, por sua vez, ora trazia modelos de roupas ora de tapeçaria. 

Também a partir de 1940, os dois espaços passaram a conter fotografias de “artistas da 

tela” (internacionais) ou “artistas do rádio” (nacionais).  

É importante destacar que a concorrência, aparentemente simples, entre artistas da 

tela e artistas do rádio, no Brasil, adquiria significado maior do que se podia supor. 

Segundo Mira (2001, p.32), “os astros de Hollywood [teriam sofrido] forte concorrência 

de outros ídolos nas publicações especializadas em rádio, o grande veículo de massa nos 

anos 40”. Isso teria acontecido porque o rádio era o principal meio de propaganda da 

ditadura Getúlio Vargas. Sendo assim, para que a penetração das idéias populistas 

alcançassem mais e mais pessoas, criaram-se revistas especializadas em rádio (inspiradas 

nas especializadas em cinema), nas quais se falava de bastidores, da vida dos artistas e de 

concursos em que se escolhiam a Rainha do Rádio. Na esteira disso, era, pois, natural que, 

mesmo em publicações que não se destinassem às classes populares, como o Jornal das 

                                                             

132 Martins (2001) chama atenção para a relação papel (principal suporte da indústria periódica) e mercado 
editorial, destacando principalmente a dificuldade de publicação e o encarecimento dos impressos devido 
aos altos custos do papel em algumas épocas. 
133 Em 1912 a fotografia já era usada em capas de revistas. 
134 Fotos tiradas em preto e branco às quais eram acrescentadas cores. 
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Moças, a divulgação desse veículo de comunicação tão importante na propagação das 

idéias estadonovistas também ocorresse.  

A seguir reproduzimos algumas imagens do JM. A primeira mostra uma capa com 

gravura colorida, publicada no ano de 1934. Até 1939, essa era a capa prototípica do 

JM135: o desenho colorido de duas ou mais mulheres. O traçado era o de desenhos de 

moda. A intenção de que as vestimentas retratadas eram modelos que poderiam ser 

copiados pelas leitoras ficava clara em alguns números, nos quais figurava, em um 

pequeno quadro no canto superior esquerdo, o desenho das costas dos trajes usados pelas 

moças esboçadas no centro da capa.  

A iconografia das capas traz sempre mulheres elegantes. Olhares, sorrisos e poses 

insinuam hierarquia de classes e individualização. Os olhares vivos ou lânguidos, as mãos 

colocadas nas partes do corpo para as quais se quer chamar atenção (quadril, cintura, 

pescoço), os trajes longos ou mais curtos, com ou sem decote, os acessórios (brincos, 

colares, echarpes) e o ambiente em que se encontram as modelos, internos ou externos, 

tudo lembra sensualidade e altivez.  

A invariabilidade da capa da Revista, aliás, já aponta para a linha mestra da 

publicação: a moda, o que confirma a inserção do JM no universo prototípico das revistas 

femininas136. A moda, como a leitura, também é um fenômeno cultural e manifesta-se, no 

dizer de Lipovetsky (1989, p. 39) como uma forma de expressão hierárquica e expressão 

individual. Explicando melhor o fenômeno, o sociólogo assevera: 

A moda é um sistema original de regulação e de pressão sociais: suas mudanças 
apresentam um caráter constrangedor, são acompanhadas do “dever” de 
adoção e de assimilação, impõem-se mais ou menos obrigatoriamente a um 
meio social determinado - tal é o “despotismo” da moda tão freqüentemente 
denunciado ao longo dos séculos. 

Apesar de não constituir nosso intuito neste trabalho discutir com mais detalhes o 

alcance social da moda, não poderíamos nos furtar de dedicar alguns de nossos tópicos de 

                                                             

135 A partir de 1940, as capas passaram a conter fotografias de mulheres (modelos ou artistas de cinema) 
colorizadas. Nessa década encontramos também fotos colorizadas na primeira e quarta capas de algumas 
edições do “anexo” Jornal da Mulher, que figurava no meio da revista. Um exemplo disso é a publicação de 
29/07/1943. 
136 Sobre a relação moda e revista feminina já tecemos comentários no capítulo 3. 
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nossa análise a esse fenômeno que, como se pode depreender da afirmação de 

Lipovetsky, pode ser considerado uma das formas de controle de pulsões individuais e, 

por conseguinte, um dos meios de propagação de civilidades. Some-se a isto o fato de o 

JM ter, como já observamos, como um de seus principais eixos editoriais a moda 

feminina. 

 

Imagem 7: capa do JM – Detalhe: gravuras de modelos de roupas         (JM, 29/03/1934) 
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A segunda imagem apresenta uma das poucas capas, entre os exemplares por nós 

analisados, em que aparece a imagem de um homem (entre os 94 números examinados, 

apenas três trazem um homem na capa).  Na gravura, destaca-se a superioridade da 

mulher representada pela diferença de tamanho entre o homem e a mulher (o desenho da 

mulher cobre, inclusive, parte do título da revista) pela elegância do traje e pelo olhar para 

o alto.  

                 

Imagem 8: Capa JM – Detalhe: gravura colorida em que há a imagem de um homem.      (JM, 05/11/1936) 
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Imagem 9: Página 2  – Detalhe: Foto colorizada da atriz Joan Crawford       JM (30/04/1942) 

A terceira imagem reproduz a página 2 de um exemplar de 1942, época em que a 

capa, a página 2, a terceira e a quarta capas já traziam fotografias colorizadas. A fotografia 

como um ícone do moderno combina, neste caso, com um símbolo feminino de 

vanguarda: uma atriz americana. O JM registra assim a mudança de paradigmas a serem 

“Joan 

Crawford exibe 

para voces um 

extraordinario 

costume 

dotado de 

ineditismo e 

elegância. 

Destacam-se 

nele duas 

cousas 

importantes: o 

seu feitio 

originalissimo 

e a cor azul rei 

que será a 

mais moderna 

de quantas 

aparecem.” 
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imitados. A partir dos primeiros anos da década de 30, a moda parisiense foi sendo 

substituída pela hollywoodiana. Nos anos 40, o modelo cultural norte-americano estava 

em pleno vigor e era propagado principalmente via indústria cinematográfica137.  

O JM, anunciando os progressos da imprensa feminina, também trata de divulgar o 

american way of life através de um de seus símbolos mais profícuos, o cinema. Deste modo, 

figurinos vestidos por atrizes de destaque poderiam sugerir várias nuances da “mulher 

moderna” com que a revista procurava se identificar. Na imagem 3, Joan Crawford, no 

primeiro degrau de uma imponente escada (a qual poderia simbolizar a escalada de 

sucesso da própria atriz), elegantemente vestida e segurando uma estatueta que reproduz 

o Oscar, maior prêmio que uma atriz poderia receber, apresenta, então, à leitora a 

sugestão de uma mulher ilustre e que pode ser imitada não só no requinte do trajar, mas 

também na atitude, sóbria, e no lugar de destaque ocupado na sociedade. Assim como a 

atriz hollywoodiana, a leitora do JM teria ou deveria ter comportamento planejado, gestos 

comedidos e afetos moderados, como sugere a imagem da atriz.  

 

4.2.2 Diagramação interna: o “miolo” da revista 

Diagramar, conforme Erbolato (apud SILVA, 1985, p. 41), seria desenhar 

previamente a disposição de todos os elementos (textos, títulos, fotos, ilustrações, 

anúncios etc.) que integram cada página do jornal ou revista. Esse desenho da página 

serviria para facilitar a legibilidade do texto e para persuadir o leitor.  A propósito 

diagramação do JM, a disposição textual, principalmente até o final dos anos 30, é 

confusa, e a disposição gráfica das fotografias, dos anúncios e dos desenhos organiza-se 

de maneira completamente distinta a cada número da revista. Seguia-se um padrão apenas 

na localização de alguns anúncios e de algumas raras seções. Na verdade, figuravam 

poucas seções na revista até 1936.  

Nos exemplares por nós examinados, não há sistematização para segmentação de 

assuntos. Em uma mesma página, portanto, figuravam temas/gêneros textuais que não 

                                                             

137 Conferir capa com fotografia colorizada no Anexo C.  
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faziam parte de um mesmo paradigma. Sendo assim, era possível encontrar, em um 

mesmo espaço, por exemplo, um artigo com normas de conduta, um anúncio de 

emprego, um poema, alguns anúncios de produtos de beleza e higiene e um anúncio de 

medicamento.  

Na verdade, a maioria dos textos era publicada de maneira quase aleatória e de 

forma que todos os espaços da página fossem preenchidos, mesmo que essa organização 

prejudicasse a compreensão de alguns escritos. Cite-se a organização em que se tem, por 

exemplo, a página dividida em três colunas, as quais são entrecortadas na horizontal por 

anúncios que interrompem o fluxo textual. Esse tipo de diagramação pode ser observada 

na página reproduzida a seguir: 

                  

Imagem 10: Exemplo de diagramação do JM   (JM 29/03/1934) 

 

Texto 4 

Crônica (cont) 

b) Continuação 2º 

parágrafo 

 Texto 4 

Crônica 

c) 3º e 4º e 5º 

parágrafos 

 

Texto 4 

Crônica 

a) 1º e 2º 

parágrafos 

 

Texto 4 

Crônica 

d) Últimos 

parágrafos da 

crônica 

 

Texto 2 

Anúncio de 

vermífugo 

Texto 3 

Poema 

“Morta” 

Texto 5 

Anúncio  

Creme 
Rugol 

Texto 1 

Anúncio 

Sabonete 

Eucalol 
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Há cinco textos contidos na página: anúncio “Sabonete Eucalol”, anúncio 

“Vermucina”, poema “Morta”, crônica “Um dedo de prosa sobre a mulher”, anúncio 

“Creme Rugol”. Dividamos a página em três colunas e observemos, então, a diagramação 

da crônica: a) o primeiro e a metade do segundo parágrafos estão na primeira coluna, logo 

abaixo do anúncio do sabonete; b) abaixo da metade da segunda coluna, há a continuação 

do segundo parágrafo; c) Dá-se, no entanto, a interrupção do fluxo textual e, no meio da 

crônica, aparece o anúncio do vermífugo; depois, retorna-se à crônica (3º, 4º e 5º 

parágrafos); e, por fim, d) novamente o texto é interrompido e sua continuação só aparece 

na terceira coluna, acima do meio da página, entre o poema e o anúncio do creme Rugol.  

Pela descrição, é possível notar que a legibilidade de alguns textos publicados era 

absolutamente prejudicada em função da diagramação. Um dos prejuízos advindos desta 

diagramação – supõe-se – seria a exigência de uma leitura mais lenta e mais atenta, em que 

a leitora ou o leitor se ateria a pequenas porções do texto, justamente, porque precisaria 

descobrir por onde ele se descortinaria, após interrupções abruptas. Tem-se, neste caso, 

não só o suporte determinando práticas de leitura, mas também a forma de organização 

do suporte, motivando o comportamento do leitor. 

A disposição do texto em porções e em espaços inusitados e não-lineares era 

bastante comum em quase todas as páginas da Revista. A exceção se dava para os 

anúncios e para algumas crônicas/contos. Além da interrupção de textos, a diversidade de 

gêneros textuais em uma mesma página e o pouco espaço em branco entre as colunas 

tornavam a aparência do impresso densa e pouco atrativa. Essa configuração de página 

permaneceu praticamente inalterada até 1940 aproximadamente. Após essa data, a 

diagramação se tornou mais leve, uma vez que os textos deixaram de ser suspensos 

repentinamente, o espaço entre as colunas aumentou, houve maior valorização de espaços 

em branco – o que areja a página – e a quantidade de gêneros em uma mesma página 

diminuiu138. Como se vê em: 

                                                             

138 Essas mudanças na diagramação sugerem o processo de consolidação por que passava a imprensa 
brasileira e a modernização das gráficas e tipografias. Sobre a importância dessas últimas para a imprensa e 
sobre o mercado editorial brasileiro Camargo (2003) faz um detalhado relato. 
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                          Imagem 11: Exemplo de nova diagramação      (JM 13/11/1941) 

Como se pode ver na imagem, não há mais textos divididos em colunas 

aleatoriamente. A página foi dividida em apenas duas colunas, separadas por fios (linhas 

que separam os textos). Na página, há apenas dois gêneros: anúncio e poema. Os dois  

anúncios (batom VanEss e máquina de costura Singer) são acompanhados de imagens. 

Há valorização do branco entre os textos e as imagens, o que facilita a legibilidade dos 

textos. 

Texto 4 

Anúncio 

Máquina de 

costura 

Singer 

Texto 3 

Poema 

Acrósticos 

Texto 1 

Anúncio  

Batom 
VanEss 

Texto 1 

Poema 

Carnaval 
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Com organização típica das revistas de sua época, o JM tinha espaço para assuntos 

os mais variados, assim como para enunciadores os mais distintos. A propósito, a 

primeira peculiaridade da revista diz respeito àqueles que colaboram na escritura dos 

textos. Não há distinção clara entre os profissionais que escreviam para a revista e os 

leitores que porventura quisessem colaborar ou simplesmente ver seus textos publicados. 

Na verdade, é difícil perceber a quem se atribui a autoria de uma infinidade de escritos em 

um mesmo número do periódico. Os próprios enunciadores, vez por outra, faziam 

menção a nomes de destaque na escrita de textos literários. Na edição de 18/06/1936, a 

revista promove um número especial e enuncia os escritores e ilustradores que 

comporiam a “parte literária”: 

 

Imagem 12: Alguns colaboradores do JM (Fragmento de texto)139 (JM, 18/07/1936) 

 

Supomos, então, que a revista tivesse alguns colaboradores assíduos, entre os quais 

estavam muitos profissionais da imprensa e da literatura que se destacavam à época. Essa 

participação massiva de jornalistas e literatos na escrita de contos, crônicas e poemas 

publicados na revista confirma o fato de jornalismo e literatura terem levado muito tempo 

para se separar na imprensa brasileira. Há que se destacar que não se fazia, à época do JM, 

o tipo de imprensa literária comum no século XIX, em que literatos faziam do jornalismo 

seu second métier, conforme Broca (1960), e produziam, então, literatura e crítica literária 

em jornais e revistas. Apesar do razoável espaço dedicado textos literários no JM, 

supomos que, por não se caracterizar uma publicação engajada ou uma revista literária, o 

Jornal das Moças não contasse com colaboradores nacionalmente conhecidos como Olavo 

Bilac e João do Rio, José Veríssimo, Mário Pederneiras, Gonzaga Duque, que publicaram, 

                                                             

139 Conferir texto inteiro no Anexo D. 
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por exemplo, na Kosmos e na Fon-Fon!, duas publicações contemporâneas do JM durante 

alguns anos. 

Além dos indicados no fragmento acima, havia ainda outros autores que publicaram 

reiteradamente textos literários no JM e que supomos também serem colaboradores do 

periódico140. Citamos, a título de ilustração, Benjamim Costallat, que atuou como cronista 

no JM e como cronista e crítico de arte no Jornal do Brasil; Berilo Neves, também 

cronista carioca, que escrevia crônicas de edificação moral, numa perspectiva 

eminentemente católica; Lino Guedes, jornalista negro, que escrevia uma poesia irônica e 

marcada por apelos de afirmação moral bem comportada; e João Passos Cabral, jornalista 

sergipano, que participou ativamente da imprensa de Aracaju e colaborou para vários 

jornais e revistas do País. Além desses, há ainda um número considerável de autores 

atuantes e conhecidos na primeira metade do século XX que escreveram no periódico. 

No entanto, furtamo-nos de fazer comentários a respeito de todos eles, visto que esse 

fato não seria relevante para a consecução do objetivo de nosso trabalho. 

Por outro lado, os colaboradores desconhecidos tinham espaço garantido na revista, 

desde que atendessem as exigências dos editores. Desse modo, os enunciadores (editores) 

não se importavam em dar voz a outros agentes e não se incomodavam em publicar e até 

recebiam de bom grado textos de leitores, numa clara estratégia de atrair mais leitores para 

o periódico. Essa constatação pode ser confirmada se observarmos o excerto a seguir, 

constante na seção Expediente: 

A redacção do “Jornal das Moças” publicará gratuitamente, depois de 
completamente julgados todos os trabalhos em prosa ou verso que lhe 
forem remettidos por qualquer leitor, assignante ou não. 
Os originaes enviados á redacção não serão restituídos, ainda mesmo que não 
sejam publicados. 
As photographias enviadas á redacção também não serão restituídas. 
Os originaes escriptos a lápis ou de ambos os lados do papel não serão aceitos, 
assim como os que contiverem offensa ou immoralidade. 
A redacção não se responsabiliza pelos trabalhos firmados por seus 
collaboradores.  
Toda correspondência deverá ser assim endereçada: “Empreza Jornal das 
Moças” – Rua Pedro 1.o 16 –Sob –Rio.   

                                              (JM, 05/07/1932, grifos nossos) 

                                                             

140 Apesar de a imprensa remunerar os literatos que colaboravam em revistas e jornais, não tivemos como 
saber se estes colaboradores assíduos eram remunerados.  
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Como se vê pelo fragmento, não havia especificação de assunto ou de gênero do 

discurso reservados à colaboração do leitor. Essa expectativa se confirma no corpo da 

revista quando deparamos com poemas, cartas, contos, piadas, comentários entre outros 

escritos em que se supõe que o co-enunciador (leitor) se transforma em enunciador e 

confere voz à revista. 

Essa voz, todavia, passou a ser censurada depois da criação, pelo governo Vargas, do 

DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda)141. A seção Caixa, em que a Revista 

comunicava aos leitores o sucesso ou o insucesso dos textos enviados, levou aos leitores 

as novas normas. Nela, Chico Tiririca, que assinava a coluna, se dirigia aos colaboradores 

que remetiam escritos ao periódico em tom áspero, mostrando normalmente as 

imperfeições dos textos, em termos, como  

CARLOS PEDROSA – (Araraquara, S. Paulo) – O soneto que V. me enviou – 
“sacrifício de amor” – está nas minhas mãos. E a carta que o acompanhou: 
Ellmo. Senhor redactor do “Jornal das Moças”,  
Saudações. 
Peço ao senhor ter a gentileza de inzerir nas colunas do seu cospucuo 
Jornal, esse primeiro trabalhinho o qual eu ficaria immensamente grato. 
Do amigo agradecido:  
                                                 Carlos Pedrosa. 
Esta transcripção é intencional, mas fiel até nas vírgulas. E calcule todo mundo, 
deante dela, qual é o valor do seu soneto... 

                                                 (JM, 26/12/1935, grifos do autor) 

 A acidez e a ironia quase constantes nos comentários de Chico Tiririca, no entanto, não 

desencorajavam os leitores. A censura do Governo, por outro lado, fez os enunciadores do JM 

imporem restrições ao envio de textos, de acordo com o que segue: 

Aos colaboradores 
Consoante o recente decreto do governo regulamentando a profissão 
jornalística no país, todas as colaborações enviadas á nossa redação devem 
vir acompanhadas do nome e residencia dos respectivos autores 
independentemente do pseudonimo porventura adotado. Prevalecerá para 
o efeito da publicação o respectivo pseudonimo, si isso aprouver ao 
colaborador; mas, entretanto, a prova de sua identidade é condição 
indispensável para que os trabalhos enviados possam ser tomados em 

consideração.                                        (JM, 05/09/1940, grifos do autor) 

 As revistas publicadas entre 1940 e 1945 passaram a trazer um número muito 

menor de textos literários ou “trabalhos em prosa e em versos”, como chamavam os 

                                                             

141 Em 4.1 aludimos ao DIP. 
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enunciadores. Embora não tenhamos analisado grande número de exemplares publicados 

no período, é possível supor que a redução de colaboração de leitores ou até de jornalistas 

seja conseqüência da fiscalização do DIP. 

 

4.2.3 Seções, temas e gêneros 

Quanto às seções, temas/gêneros veiculados, o periódico trazia moda; conselhos 

domésticos, de saúde, de beleza e de comportamento; contos; poemas; piadas; notícias do 

cinema e do rádio; curiosidades; receitas culinárias; moldes de roupas e acessórios da 

estação; fotos da sociedade fluminense; inúmeros anúncios de cosméticos, de 

medicamentos, e de lojas especializadas em artigos femininos e infantis; partituras de 

músicas; resenhas de filmes; entrevistas; crônica social; lições de tricô e crochê; aulas de 

língua estrangeira (francês, inglês e espanhol); folhetim e sugestões de leitura.  

A seguir, reproduzimos fragmentos de um anúncio em que a própria revista, a título 

de promover uma edição especial de Natal, faz uma autodescrição. Os enunciadores 

afirmam que a leitora ficará em dúvida entre o que é mais interessante: a “parte literária” 

ou a “parte do Jornal da Mulher”. Desta última enumeram-se conteúdos que 

deslumbrarão as leitoras, por serem: criações de arte para embelezar a casa, criações no 

gosto do vestir (vestidos de linho, modelos para “soirée e pour le sois”, para a manhã e 

pour l‟aprés  midi”), alegria de confeccionar flores artificiais e no prazer de confeccionar 

peças de tricô e bordado. Este último teria, aliás, um “motivo formidável”, no número 

anunciado: “uma luta nas selvas”, em que se veria a luta entre dois tigres. 
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Imagem 13: Descrição de assuntos do JM (fragmento de texto)
142

     (JM 21/11/1935) 

 

 

Imagem 14: Descrição de assuntos do JM (fragmento de texto)    JM 21/11/1935 

 Conforme se pode perceber pela enumeração dos gêneros textuais e dos temas 

presentes no JM, o desenho da revista sugeria os lugares ocupados pela mulher: todos na 

esfera privada. Mesmo vista como importante sujeito no circuito de publicação de 

impressos, mesmo considerada notável consumidora dos produtos anunciados, a ela eram 

destinados apenas textos que reafirmavam a configuração social a que ela estava 

circunscrita. Esse arranjo da Revista reafirma concepções referentes às diferenças de 

gênero (masculino e feminino), as quais, como já asseveramos, são produtos de interação 

social e, por outro lado, também constroem o tecido dessa mesma interação.  

Voltamos, então, neste ponto, às civilidades femininas. Como suporte que contém 

aquilo que é típico do “mundo feminino” do período em que era publicado, o JM, à 

medida que reafirmava o controle de condutas típicas de sua época - por intermédio de 

gêneros do discurso e temas afeitos à esfera do lar -, difundia modelos de civilidade que 

                                                             

142 A imagem 6 (p.128) reproduz o texto inteiro. 
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iriam sendo assimilados pelas leitoras e leitores. Isso se daria porque o suporte revista 

feminina, assim como o suporte livro, produziria efeitos e afetos. A propósito disso, Leão 

(2007), ao referir-se aos manuais de boas maneiras, faz oportuna observação a respeito da 

relação entre leitura e civilização, que acreditamos possa ser estendida para o suporte 

revista feminina em proporções semelhantes: 

No universo da leitura solitária, os livros [em nosso caso, a revista] também 
podem funcionar como suportes de legitimidade e obediência. Entre a fruição 
do texto como brincadeira e diversão e a leitura como instrução, os manuais de 
boas maneiras, com suas regras de bem viver e seus modelos de sociabilidade, 
dotam o livro impresso de nova função guia. Os livros são objetos preciosos no 
largo movimento de formação e interiorização da experiência do mundo e a 
leitura é a atividade bastante eficaz para a assimilação. (LEÃO, 2007, p. 38) 

Acreditamos que a leitura de um suporte, como revista feminina, também promoveria 

incorporações pelas leitoras e leitores e constituiria relevante papel na civilização de 

costumes. Vejamos como a difusão dos assuntos no JM sugere essa perspectiva. 

Os temas ou os conteúdos dos gêneros textuais presentes no JM propagavam o 

estereótipo da boa dona-de-casa, da esposa exemplar, da mãe dedicada e da educadora 

dos filhos da pátria, enaltecendo as qualidades “sublimes” da mulher. Esses temas ora 

aparecem dispersamente na publicação, ora figuram em seções determinadas, fixas ou 

esporádicas. 

Quanto a seções fixas, poucas figuram em todos os números. Na verdade, havia 

poucos espaços com título e conteúdo definidos na Revista. Entre aqueles que podem ser 

sistematizados destacam-se o Cabeçalho, o Expediente, a Partitura (neste último caso, um 

conteúdo de uma seção que não tem título) e a Caixa. Em todos os números analisados, à 

página sete143, figura o “cabeçalho”, local em que há o título e subtítulo da Revista, o 

nome dos diretores, o endereço da redação, o número e o ano de publicação. Logo a 

seguir, na mesma página, sempre há uma crônica de um colaborador de destaque para o 

periódico144. Outra seção fixa, ao final da Revista, é aquela em que há uma partitura. No 

espaço de duas páginas, que também recebia a colaboração de leitores, encontravam-se 

                                                             

143 A numeração de páginas foi por nós atribuída até o ano de 1937. No ano seguinte as páginas do JM 
passaram a vir numeradas. 
144 Conferir Anexo E. 
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partituras com letra e música de tangos, sambas, marchas, valsas, canções, para serem 

tocadas ao piano ou ao violão. As “belíssimas músicas” publicadas no JM poderiam ser 

ouvidas, às quintas-feiras, no mesmo dia em que a publicação circulava, às 21h, na Rádio 

Mayrink Veiga145. O “Expediente” da revista aparecia na penúltima página e trazia 

informações sobre assinaturas, distribuição e recebimento pela revista de textos e 

fotografias de leitores. Uma seção que decorria do fato de a revista acolher e publicar 

textos de leitores era a “Caixa”, em que os enunciadores comunicavam aos corajosos 

leitores o êxito ou o fracasso de seus textos, na perspectiva de um jornalista que assinava 

como Chico Tiririca146.  

Além dessas seções mais recorrentes, uma seção esporádica e que ora figurava no 

início, ora no meio, ora no final da revista, era o “Cantinho das crianças”147, que trazia 

jogos e entretenimentos para os pequenos. Havia também espaçadamente algumas seções 

que eram criadas com fins específicos de ensinar alguma habilidade manual. Sendo assim, 

durante vários meses, tinha-se, por exemplo, a seção “Como fazer flores” ou “‟Curso de 

bordado”. Além dessas seções, figuram em lugares diversos, mas com grande 

periodicidade, muitos textos literários, fotografias do cotidiano social do Rio de Janeiro e 

anúncios publicitários. 

Como se vê pela descrição das variadas seções da Revista, não haveria como negar o 

caráter civilizador do periódico, visto que não se tem nenhuma seção que aborde, ou pelo 

menos insinue, algum outro horizonte para as leitoras que aquele circunscrito ao lar e a 

suas obrigações como mãe, dona-de-casa esposa e primeira educadora. A esse respeito, 

merecem especial atenção as seções “Evangelho das mães” e “Cartilha social” e o 

suplemento “Jornal da Mulher”. 

O “Evangelho das mães”148, que trazia conselhos ou textos informativos sobre 

saúde, educação da criança e comportamento da mãe em relação aos filhos, era uma seção 

muito recorrente, mas sem local fixo na Revista. Reafirmando o caráter dialógico da 

                                                             

145 Comentamos a importância do rádio no período de publicação da revista,  neste mesmo capítulo no 
item 4.3.1. 
146 Sobre as seções Expediente e Caixa, já tecemos considerações no item 4.3.2 deste mesmo capítulo. 
Conferir Anexo F. 
147 Conferir Anexo G. 
148 Conferir Anexo H. 
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linguagem, já no próprio título da seção, a heterogeneidade do discurso aparece marcada 

pela utilização da palavra evangelho. O termo, que remete ao conjunto dos ensinamentos de 

Cristo aos apóstolos, também pode ser interpretado como idéias ou princípios aceitos como 

verdade. Desse modo, o título sugere que o que se afirma no espaço da coluna são 

preceitos verdadeiros e imbuídos de autoridade. As mães, por sua vez, poderiam se 

comportar como Cristo, se aprendessem o que ensinavam os enunciadores da Revista e 

dominassem as qualidades de uma mãe dedicada e cuidadosa; ou ainda poderiam agir 

como os apóstolos e, ouvindo a voz de sapiência dos enunciadores, seguir os conselhos 

indicados ou as informações dadas a conhecer.  

A “Cartilha social”149 era  outra parte da Revista que também referendava e/ou 

apresentava condutas adequadas às leitoras. Novamente o título da seção já aponta o 

propósito discursivo dos enunciadores. Uma cartilha seria uma espécie de publicação, 

escrita em linguagem acessível, que traz ensinamentos. A cartilha social do JM continha 

regras de conduta que iam desde como olhar vitrines até como educar sentimentos e 

como usar o rádio educadamente, por exemplo.  

Tanto a Cartilha social quanto o Evangelho das mães são seções que apareciam e 

desapareciam durante os dez primeiros anos do período analisado. Mesmo assim, o fato 

de as duas seções não figurarem entre aquelas que eram fixas não diminui sua importância 

como lugar privilegiado para injunções no JM. Quanto à ocorrência de textos injuntivos 

na Revista, havia títulos esporádicos que também abarcavam textos dessa natureza, tais 

como Falando às leitoras, Conselhos de beleza, A vida no lar, entre outros. No próximo 

capítulo, ao analisarmos alguns textos do JM, teceremos mais comentários a respeito do 

conteúdo do Evangelho das mães e da Cartilha social. 

Além das diversas seções, destaca-se também no JM o suplemento “Jornal da 

Mulher”- revista de figurinos e bordados- uma espécie de encarte [como se chamaria hoje] 

dirigido por uma mulher, Yara Sylvia150, e que se dedicava a apresentar modelos/moldes 

de roupas, bordados, tapeçaria e pintura de artigos para o lar, além de conselhos 

                                                             

149 Conferir Anexo I . 
150 A respeito da editora do suplemento, não conseguimos informações. 



148 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

variados151. Essa parece ter sido a parte mais importante da revista, dada sua publicação 

quase ininterrupta de 1930 até 1965 e os anúncios veiculados no próprio JM, os quais 

persuadiam a leitora a comprar o periódico por causa do conteúdo do encarte. Vejamos 

um anúncio em que os próprios enunciadores destacam o valor do Jornal da Mulher, como 

“leader” e pioneiro em “tiragens consecutivas”. Esse fato, na concepção dos 

enunciadores, faria a imprensa nacional voltar sua atenção para o encarte do JM. 

                  

   
Imagem 15: Anúncio do Jornal da Mulher                              (JM 04/07/1935) 

                                                             

151 Conferir Anexo J e K.  
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O anúncio enfatiza os valores atribuídos ao Jornal da Mulher (JML), cuja produção 

seria feita por “cérebros moços” e que sempre procuravam “o que há de mais moderno e 

o que possa corresponder ás suas dezenas de milhares de leitoras”. A partir do texto, é 

possível depreender que a Revista, embora não destacasse essa posição com clareza em 

outros textos, identificava-se com mulheres “modernas”. Além disso, ao nomear os tipos 

de leitora a quem se dirige, o JML permite entrever seu público mais imediato (as 

cariocas), que diferem dos outros (senhoras e senhoritas), como se as cariocas não fossem 

também mulheres ou como se houvesse dois tipos de mulheres: as cariocas e as outras. 

Destaque-se também a diferenciação dos lugares sociais de mulher casada e de mulher 

solteira, quando os enunciadores nomeiam senhoras e senhoritas. 

A partir de 1940, surgiram outras seções que contribuíram sobremaneira para a 

transformação da Revista. O número de textos literários foi diminuindo e os espaços 

foram sendo preenchidos com mais fotografias, bem como com as novas seções, que 

mostravam nitidamente a influência da cultura norte-americana no País. As piadas, antes 

publicadas difusamente no impresso, ganham uma seção especial, “Troças e traços” 152. 

Em “Radioatividades”153, por sua vez, publicam-se notícias sobre o rádio. Com o intuito 

de ilustrar as leitoras, surgem também lições de língua estrangeira (francês, inglês e 

espanhol), ao mesmo tempo em que desaparecem as partituras. 

Os temas e gêneros presentes no JM suscitam os papéis femininos esperados e 

desempenhados pelas mulheres nas primeiras décadas do século XX. Fazendo um 

panorama da Revista, descrevemos a seguir como esses lugares sociais são discursivizados 

em alguns de seus textos. 

Um dos temas mais recorrentes na publicação diz respeito à saúde feminina. Nesse 

caso, entretanto, a saúde se resume praticamente ao bom funcionamento do aparelho 

reprodutor, visto que, ainda no século XX, conservava-se a crença de que os males da 

“madre” eram responsáveis por toda a sorte de enfermidades que acometessem a mulher. 

Principalmente os “nervos” eram afetados se a “saúde das senhoras” não estivesse bem . 

Sendo assim, havia uma infinidade de anúncios de remédios para útero e ovários. Esses 

                                                             

152 Conferir Anexo L. 
153 Conferir Anexo M. 
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medicamentos curariam ou diminuiriam as agruras vividas pela mulher “naqueles dias” ou 

em todos os dias pela própria condição de mulher. Observemos os dois anúncios a seguir: 

                     

Imagem 16: Anúncio Regulador Sian  (JM, 04/07/1937) 
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Imagem 17: Anúncio Fandorine    (JM 19/04/1934) 

Os dois anúncios jogam com semioses que se completam e que permitem entrever a 

perspectiva paradoxal que continuava acompanhando a mulher. No anúncio do Regulador 

Sian, o texto não-verbal reproduz duas mulheres: uma que se coloca acima (a suposta avó) 

e outra que figura na parte inferior da peça publicitária. O contraponto entre as duas 

imagens (uma do passado, outra do presente) é reafirmado pelo texto verbal em que se 

declara que a mulher moderna (a que tem cabelos curtos, usa vestidos com decotes 

acentuados, mostra os pés ao andar), considerando o tempo da enunciação, usa 

medicamentos mais eficazes para suas moléstias do que usavam as avós (a que tem 

cabelos longos e presos, usa espartilho e sombrinha e caminha pesadamente com um 

vestido que se arrasta pelo chão). Tem-se o paradoxo: a mulher é “moderna”, mas 

continua doente como no passado. O remédio é moderno, mas evoca uma atitude do 

passado, que pode ser resumida nas palavras de Perrot (2005, p. 269), ao referir-se à 

mulher do século XIX: 

Marca de um século 19 muito medicalizado: a referência ao biológico. As 
mulheres são doentes em seus corpos, em sua matriz, em seu cérebro, cuja 
própria estrutura exclui a criação. Estas afirmações são retomadas pelos 
organizadores da sociedade[...] 

No anúncio de Fandorine, por sua vez, temos a confirmação de que, mesmo no 

século XX, as mulheres continuavam a ser vistas constitutivamente como seres 

enfermiços (“constantemente está obcecada pelos seus distúrbios íntimos, que julga 
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incuráveis”), cujas moléstias eram responsáveis pelo desregramento de seu lar (“seu lar 

desunido”), pelo afastamento ou pela desatenção de seu marido (“seu marido que já não é 

o mesmo”) e finalmente pelo seu próprio desequilíbrio emocional (“perdeu a coragem de 

enfrentar a vida, bem perto de si sente a neurastenia”). 

A religiosidade, embora se insinue de maneira difusa no periódico, também é digna 

de menção neste exame. No JM, os assuntos afeitos à religião (católica) figuram com 

muita ênfase em datas específicas (Páscoa, Natal, mês de Maria) e com menos realce em 

outros períodos, não deixando, entretanto de ser pano de fundo para os discursos 

veiculados na Revista. O discurso religioso realiza-se em gêneros os mais diversos: é 

possível encontrar crônicas e poemas eminentemente religiosos, fotos de eventos da 

Igreja, assim como é possível também adivinhar por trás de alguns discursos, 

aparentemente descomprometidos com a religião, o discurso cristão-católico. 

Selecionamos um texto informativo154 para ilustrar essa nuance das leituras destinadas à 

mulher no JM. 

                       

               Imagem 18: Atriz hollywoodiana canta em coro de igreja  (JM, 23/04/1936) 

                                                             

154  Denominamos o excerto de informativo, por não conseguirmos identificar a que gênero pertenceria o 
escrito. 

As estrellas de Hollywood 

alliaram-se neste anno a todo 

resto da população da capital 

cinematographica para 

celebração das festas de 

Domingo da Resurreição. A 

nossa gravura mostra Marsha 

Hunt, gentil actriz da 

“Paramount”, que cantou no 

côro de uma das egrejas. 
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 O texto, pleno de subtendidos, evoca imagens do sagrado e do profano, uma vez 

que, já a partir do título (“A Paschoa e Hollywood”), une um símbolo religioso cristão 

(Páscoa) a um símbolo pagão ligado ao mundanismo exacerbado (Hollywood). Fica 

patente a intenção do enunciador de desfazer a identidade libertina que estaria ligada ao 

mundo do cinema para, assim, referendar os modelos de atrizes (eram atrizes de 

Holywood, mas eram mães, eram cristãs, eram esposas cuidadosas) propagados pela 

Revista  e promover a identificação desses mesmos modelos com pessoas contritas e que 

valorizariam a moral cristã: as prováveis leitoras.  

A pose da atriz retratada semiotiza tudo isso. O livro de rezas ou de cânticos nas 

mãos, as roupas que lembram vestimentas eclesiais, o olhar devoto voltado para o alto, na 

busca de sintonia com o Divino, tudo converge para que a atitude exemplar de Marsha 

Hunt seja admirada e imitada pelas leitoras. Tudo contribui para a construção de 

civilidades. 

O casamento era outro tema recorrente no JM. Como contrair matrimônio era um 

dos objetivos de todas as moças desde muito cedo, os enunciadores encontravam nisso 

um meio de promover os mais diversos produtos e criavam, dessa forma, situações 

inusitadas em que se ofereciam sabonete, batom, pó-facial ou creme dental que, segundo 

os anunciantes, contribuiriam para que a moça encontrasse um marido ou, mais 

eficazmente, mantivesse o consorte sempre ao seu lado.  

No texto a seguir, combinam-se duas semioses: imagem e texto verbal. Tem-se o 

anúncio de um sabonete e de um creme dental que teriam ajudado a moça a conquistar o 

noivo e que pretensamente a auxiliariam a manter seu casamento. 

A imagem, que antecede o texto, apresenta uma gravura de uma mulher vestida de 

noiva. Logo a seguir, uma constatação e uma pergunta dão início à argumentação: 

“Conquistou-o! Saberá conserval-o?”. As aludidas conquista e conservação se referem ao 

troféu adquirido: o marido. A forma como são expostos os argumentos sobre a 

fragilidade do casamento (existem grandes dificuldades em conservá-lo, há moças que são 

um perigo para a paz da mulher casada) aponta para dois tipos antagônicos de mulher: 

aquela que é honesta e se casa e aquela que é leviana e destrói ou põe em perigo o 

casamento de outras. Na verdade, tanto em uma situação quanto em outra, o fracasso do 
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casamento só dependeria da mulher: no caso de ela ser honesta, a união acabaria porque 

não ela não soube manter seus encantos para o marido; no caso de  ser leviana, porque é 

da sua natureza interferir nas relações alheias e conquistar homens dos quais elas 

deveriam se afastar. 

Nas duas situações, é interessante perceber o extraordinário e malévolo poder de 

que se imbui a mulher e a passividade e inocência atinentes ao homem. 

 

Imagem 19: Anúncio sabonete e creme dental Eucalol      (JM 15/08/1935) 
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 Conforme já afirmamos anteriormente, a história das mulheres é plena de 

continuidades e de rupturas. Até este ponto, examinamos aspectos de continuidade 

presentes no JM: a natureza enfermiça feminina, a religião como forma de controle de 

condutas, o casamento como objetivo fundamental da existência da mulher. Por outro 

lado, embora a Revista se caracterize por veicular uma visão conservadora da mulher, é 

possível encontrar na publicação indícios de ruptura com essa perspectiva, quando 

analisamos algumas informações e  anúncios que mostravam a mulher no espaço público.  

Alusões a mulheres ou entidades que representavam, por exemplo, o ideal de luta 

feminista e a conquista de uma profissão eminentemente masculina mostram que os 

enunciadores cediam algum espaço, por mínimo que fosse, a mulheres que se destacavam. 

É o que acontece no espaço da crônica social no JM. Observemos o registro da passagem 

pelo Brasil da primeira mulher a pilotar um avião, a neozelandesa Jean Batten. As fotos 

mostram a piloto cercada por homens e sugerem reverência a seus feitos. Uma vez que o 

registro é apenas fotográfico, apenas pudemos supor que a foto diz respeito à  viagem 

feita por Jean Batten da Inglaterra ao Brasil, cujo tempo levou 61h15min. 

            
Imagem 20: Fotos da aviadora Jean Batten  (JM 21/11/1935)

 

  A imagem 21 registra um evento social da Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino (F.B.P.F.), entidade criada pela líder feminista Berta Lutz, em 1922. Entre os 

objetivos da F.B.P.F estavam “promover a educação e elevar o nível da instrução 

feminina” e “obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino”. Este último 

constituiu a grande bandeira de Berta Lutz e da Federação por ela criada, (HELLER, 
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1997, p. 84). A legenda lacônica informava o mínimo, mas permite que se infira que a 

Revista podia ser simpática aos valores defendidos pelas feministas. 

  

Imagem 21: Foto de evento social da F.B.P.F em homenagem a Berta Lutz   (JM, 13/08/1936) 

 Além da referência a mulheres de destaque, outra ruptura no discurso da Revista 

era a veiculação de anúncios ou de outros textos em que se tratava do trabalho feminino. 

Esparsamente havia textos argumentativos em que se abordava a questão, tal como o 

seguinte: 

                                                 UM PROBLEMA SERIO  

 Quando uma mulher affirma que necessita algo em que occupar-se, está á beira 
de um problema serio, mais serio do que parece á simples vista.    “Algo que 
fazer” é a taboa de salvação de muitas mulheres.   Esse desejo de trabalhar tem 
por ideal alguma cousa mais elevada do que o desejo de possuir dinheiro para 
as meias de seda e as joias fascinantes. A ociosidade, para certas mulheres, é um 
peso morto em sua vida, tornando-as neurasthenicas e desanimadas. A vontade 
de trabalhar é um desejo de viver, é um desejo de ser util a si e ao proximo. A 
vontade de trabalhar é uma prova de saude. A ociosidade de uma noiva leva á 
ruina o esposo que com ella se casar. 

                                                                                                                       (JM, 13/02/1937) 

No pequeno artigo de opinião, discute-se o desejo que algumas mulheres têm de 

trabalhar. O ponto de vista do articulista, a favor do trabalho feminino, se desenvolve em 

duas vertentes, quais sejam: 1) algo a fazer pode afastar as mulheres de problemas como a 

neurastenia e o desânimo; 2) trabalho feminino não visaria ao dinheiro. A partir desses 
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argumentos, o enunciador justifica seu ponto de vista agregando mais argumentos 

secundários: trabalhar pode salvar muitas mulheres; a ociosidade adoece algumas 

mulheres e prejudica seus maridos; a vontade de trabalhar é sinônimo de saúde. 

“Desmontamos” o texto propositalmente para indicar com mais precisão em torno 

de que se desenvolve o discurso. A crença antiga na natureza doentia da mulher é 

evocada, mas neste caso também positivamente. Por outro lado, a pretensa concorrência 

financeira com o homem - temor que assusta os detratores do trabalho feminino - é 

descartada imediatamente; é acrescentado um ponto de vista novo sobre a mulher: ela 

pode e deve circular no espaço público, ela pode desempenhar funções fora do recôndito 

do lar. 

Confirmando a abertura desse espaço e as conquistas de algumas mulheres, o JM 

publicava, em16/01/1936, o anúncio de uma médica ginecologista que oferecia seus 

serviços a senhoras: 

  

Imagem 22: Anúncio Médica Ginecologista (JM, 16/01/1936)  

 

Há ainda outras referências a trabalho e profissionalização femininos tanto no que 

respeita a postos oferecidos e demandados quanto a instituições de formação profissional, 

como se verifica nos textos a seguir: 
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        Imagem 23: Anúncio (JM 24/05/1934)                                         Imagem 24: Anúncio (JM 24/05/1934) 

Em contrapartida, uma voz dissonante e que reconduz os discursos para a 

linearidade habitual da Revista pode ser vista no comentário a seguir: 

                         POR QUE ME AGRADA SER SOLTEIRA 

Porque meu chefe acha sempre meu trabalho bem feito, me felicita e me aumenta 
o ordenado. 
 Porque quando vou divertir-me o faço sem ter a meu lado um ente masculino 
que esteja observando em tudo que digo e faço. 

JM (16/03/1936) 

O enunciador feminino fala sobre o trabalho e deixa nas entrelinhas que recebe 

felicitações e aumento de salário não por mérito profissional, mas por ser solteira e por 

fazer algum tipo de troca, provavelmente sexual, com seu chefe. Reafirma-se, a partir de 

uma fala supostamente feminina, a imagem de que a mulher que sai de casa, que trabalha 

fora, se iguala ao fantasma que perseguia as chamadas mulheres de família (que ousavam 

ultrapassar os limites do privado ou a contrariar o comportamento delas esperado): a 

“perdida”.  

Na verdade, o excerto mostra uma inquietação social advinda da invasão do cenário 

urbano por mulheres: o fato de a elas terem conquistado essa mobilidade na esfera 

pública não abrandou, por outro lado, as exigências morais. Pelo contrário, os olhares 

moralistas intensificaram sobre seus ombros o anátema do pecado. Elas, por seu turno, se 

viam constantemente atormentadas pela possível identificação com a prostituta. 
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 4.3 Leitoras pretendidas 

 O tipo de leitora pretendida pelo JM parece ter se modificado entre os anos 1932 e 

1945. O conteúdo da revista, cujos editores definiam como “revista semanal ilustrada” era 

variado, como já observamos no item anterior. No entanto, a análise do periódico nos faz 

crer que seu principal tema era moda. No encarte “Jornal da Mulher” e em inúmeras outras 

partes do periódico, espalhavam-se modelos de roupas para as mais diversas ocasiões. 

 É a partir primeiramente desse indício que supomos a leitora virtual do JM. Havia 

trajes com “feitios bonitos” para a soirée155, o passeio da tarde, o footing (passeio no 

calçadão de Copacabana), para estar em casa, para a manhã, para o banho de mar, para ir 

ao hipódromo, para o jardim, para o chá, para jogar tênis. Além disso, havia modelos de 

ensembles, costumes, manteaux, trajes de noiva, de madrinhas, de damas e de pajens, peças 

íntimas, chapéus, penteados. Essa profusão de indumentárias  confirma o eixo de revista 

de moda atualizada, uma vez que uma das características da moda do século XX, 

principalmente após 1920, era o aprofundamento da distância entre os diferentes tipos de 

vestuário feminino.  

A partir dessa concepção, passaram a existir por um lado uma moda para o dia 

(cidade e esporte) e uma outra para a noite. A primeira, discreta, confortável e funcional.   

A segunda, luminosa e sexy.  A democratização da moda, outra característica da moda do 

século XX, teria, conforme Lipovetsky (1989, p. 76) promovido a “desunificação da 

aparência feminina: esta tornou-se [então] muito mais proteiforme, menos homogênea” 

(itálico do autor). A mulher, assim, poderia, ainda segundo o sociólogo, atuar sob mais 

registros: da mulher voluptuosa à descontraída, da esportiva à sexy, por exemplo. 

De fato, o JM propunha às leitoras um jogo de metamorfoses via indumentárias.  A 

variedade de tipos de vestimenta e acessórios oferecidos como modelos no periódico se 

dava, acreditamos, em função do tipo de leitora prevista e de normas de conduta 

sugeridas pela revista. Esperavam-se leitoras que necessitassem e pudessem passar por 

essas constantes metamorfoses. Por outro lado, embora sugerissem consumidoras de 

                                                             

155 Conferir Anexo N. 
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classes sociais abastadas, os figurinos também poderiam ser copiados por moças de classe 

média e por modistas.  

Essas últimas, no entanto, não pareciam ser as principais leitoras do JM. Os 

figurinos propostos no JM, então, mesmo mostrando a face democrática da moda, 

insinuavam a diferenciação entre os indivíduos, pois, como bem afirma Souza (1987, p. 

29), a moda “serve à estrutura social, acentuando a divisão em classe.”. A sugestão de 

indumentárias diferentes para estar no jardim, para tomar chá, jogar tênis, ir ao 

hipódromo, por exemplo, indica que a mulher que lia o JM experimentava situações de 

interação social típicas de classes mais abastadas.  

Essa divisão dos tipos de roupa para cada ocasião seguiu sendo publicada até 1939. 

Já em 1940, os títulos que acompanhavam os modelos passaram a destacar com mais 

ênfase a elegância do traje (vestidos de grande elegância; Vejam só o que é elegância! Costumes de 

grande „raifinement‟); o tipo de tecido em que era confeccionado, a estampa ou a aparência 

do traje156(Seda quadriculada e seda lisa.Carreira de botões;Os quadrados;Três vestidos simples)157 e, 

principalmente, a indicação de que atriz de Hollywood vestia ou recomendava o modelo 

(É Brenda Marshall quem apresenta este rico vestido; Claudette Colbert, da Paramount, apresenta). 

Essa modificação dá-nos a entender que a classe média passou a consumir mais a revista.  

Por outro lado, não é possível afirmar que a classe alta deixou de consumir ou 

passou a consumir menos a revista, uma vez que, apesar de modificarem-se as formas de 

nomear e dividir os tipos de vestimenta, surgiram outros indícios de que as leitoras seriam 

da classe social mais abastada: a indicação de lojas elegantes e caras (Casa B. Altman & 

Cia, por exemplo) na “Fifth Avenue”, em “New York”, onde se criavam alguns dos 

modelos expostos.  

A multiplicidade de modelos e ocasiões também sugere que a leitora do JM saía de 

casa para se divertir, e não para trabalhar. Embora, como vimos no item anterior, o 

próprio JM fizesse alguma alusão ao trabalho feminino, o trabalho para as mulheres de 

                                                             

156 Conferir Anexo O. 
157 Embora Coco Chanel, a partir de 1920, tenha simplificado e democratizado o vestuário feminino em 
relação ao fausto dos babados e das fanfreluches do século XIX, isso não significou que as mulheres de 
todas as classes passaram a se vestir igual. Novos signos de diferenciação surgiram, como griffes, cortes, 
tecidos, e continuaram a marcar as funções de distinção e de excelência social. 
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classes mais elevadas ainda era visto com reservas ainda no segundo quartel do século 

XX, a não ser que fosse no magistério ou em alguma outra função que lembrasse seus 

predicados maternais, como a de enfermeira, por exemplo. O IBOPE também confirma 

essa informação ao comparar a diferença entre os locais em que homens e mulheres liam 

revistas. De acordo com o Instituto,   

O fato de aparecer certa porcentagem de homens que leem revistas no trabalho 
(4,4%) em oposição às mulheres com apenas 0,1% não é anomalo. É que as 
mulheres que trabalham fóra de casa são em número muito menor que os 
homens. (IBOPE, 1945) 

 O divertimento não só feminino, mas da sociedade carioca, era o mote da crônica 

social feita difusamente pela revista, mas especialmente em quatro ou cinco páginas, em 

papel brilhante e de gramatura mais alta – o que sugere o destaque dos eventos e das 

pessoas destacadas –,  em que se viam mulheres, famílias, grupos de amigos e ou afiliados 

a clubes sociais – estas últimas instituições,  os símbolos de distinção social que 

substituíram os títulos nobiliários do Império –, passeando, conversando, mas 

principalmente se divertindo. 

                      

     Imagem 25 : Crônica Social (Copacabana) (JM, 01/04/1934)       Imagem 26 : Crônica Social (eventos diversos) (JM, 14/05/1936) 
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As fotos de anônimos que freqüentavam os lugares da moda e de requinte (Praia de 

Copacabana, de Ipanema, Clube Central (Niteroy), misturadas a um elegante  modelo de 

chapéu, sugerem a frivolidade da revista e, possivelmente, de suas leitoras. 

Voltando ao tópico classe social, outro indício de camada social a que pertenciam as 

leitoras está na publicação de partituras para piano, em tamanho ideal para serem 

colocadas no suporte de partitura. Ora, ter um instrumento como um piano só era 

possível a pessoas de certo poder aquisitivo. Apesar de todos esses indicativos, no 

entanto, não é possível afirmar que apenas as leitoras de classe alta e média lessem JM. Há 

anúncios de venda de “pequenas oficinas [máquinas] de cobrir botões” e de cursos de 

cabeleireira e de costureira, que interessariam a mulheres de classe menos favorecidas. 

O perfil das leitoras por nós suposto é confirmado pelo IBOPE, em pesquisa feita 

em 1945, aqui já citada. Segundo o Instituto, considerando a amostra de 500 mulheres 

entrevistadas, as leitoras do JM estavam assim distribuídas entre as classes sociais158: 

 

                     Leitoras  do                                Jornal  das  Moças 

Classe A 

(máxima) 

 13,7% 

Classe B 

(média) 

 11,3% 

Classe C 

(mínima) 

 3,5% 

Quadro 2: Classes sociais das leitoras do Jornal das Moças
159

 

                                                             

158 A nomeação das classes sociais é a mesma utilizada pelo IBOPE na pesquisa. O Instituto, no entanto, 
não indica o que entende por cada uma das classes. 
159 O quadro foi composto a partir de dados do IBOPE (1945). 
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Até este ponto, referimo-nos apenas a leitoras pretendidas. Contudo, o Jornal das 

Moças também presumia outros leitores. As crianças eram previstas explicitamente. A 

seção Cantinho das crianças, publicada em alguns números durante os anos de 1934, 1935 e 

1936, comprova que o JM passava pelas mãos de outros membros da família. Em 1938, 

há também outra seção chamada Jornal das crianças160, cuja publicação tem início em 

novembro de 1937, que traz duas histórias em quadrinhos, uma das quais sugere o  

controle da conduta feminina.  

Os homens também eram leitores do JM. Embora não presumidos claramente, é 

possível supor que homens também liam o periódico devido a determinados anúncios que 

circulavam na Revista: anúncios de gráficas (as quais teriam os melhores clichês), de 

distribuidores de papel, de medicamentos que “curariam” enfermidades que acometiam 

homens e mulheres (males dos rins, do intestino, da pele) e alguns produtos de higiene 

pessoal e cosméticos para os dois sexos. A propósito, exclusivamente para homens 

encontramos apenas  alguns “reclames”: do “Azeite vegetal Aso”, uma espécie de tintura 

que cobriria os cabelos brancos do homem, da loção “Flor Brasil”, um tônico contra a 

calvície e das “Pérolas Titus”, um medicamento para recuperar as funções sexuais 

masculinas. 

O IBOPE também confirmou essa conclusão. Segundo a pesquisa, 2,6% dos 

entrevistados liam o JM. Esse resultado surpreendeu os pesquisadores, como se pode ver 

pelo seguinte comentário: “É especialmente notável o fato de Jornal das Moças interessar 

também aos homens, em apreciável porcentagem” (IBOPE, 1945, p.675). 

A pesquisa do Instituto também revelou importante informação sobre as práticas de 

leitura femininas: os gêneros textuais e os temas que mais interessavam às leitoras de 

revistas. Em primeiro lugar vinham os contos (52,4%); depois as seções femininas (45,2%) – as 

quais acreditamos que incluíssem moda, bordados, conselhos (domésticos, de beleza, de 

comportamento e de saúde) e receitas culinárias –; humorismo (34,4); cinema (32,4%); 

reportagens sociais - que, no caso do JM, incluiriam as galerias de fotos e textos informativos 

                                                             

160 Conferir anexo P. 
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que traziam o dia-a-dia das pessoas anônimas que freqüentavam os lugares da moda do 

Rio de Janeiro (Copacabana, Petrópolis, Hipódromo da Gávea, clubes sociais), bem como 

registravam eventos a que compareciam personalidades de destaque da alta sociedade, da 

Igreja e da política161-; curiosidades (16,4%) e reportagens de interesse geral (9,4%). No caso dos 

dois últimos gêneros, havia pouca incidência no JM, principalmente de reportagens. 

Quanto à seção “cinema”, cremos que nela possa ser incluído também o tema rádio, uma 

vez que a partir de 1940 foi criado um espaço exclusivo para notícias relativas a esse meio 

de comunicação, tão em moda à época. 

O que mais nos chama atenção a respeito das práticas de leitura reveladas pelos 

números da pesquisa é o fato de o conto ser o gênero mais lido. Isso sugere que as 

mulheres praticavam a leitura silenciosa, uma vez que o próprio gênero induz a isso e que 

o ambiente propício pra isso era o “recôndito do lar”. A propósito desse gênero, 

teceremos mais comentários na próxima seção. Agora vamos comentar outras leituras. 

Até aqui abordamos aquilo que era dado a ler no JM. Mas o periódico  não só 

proporcionava leitura, mas ditava leituras. Um último aspecto, então, ainda precisa ser 

examinado em relação às leitoras do JM: as indicações de leitura, feitas pela Revista a 

moças, senhoras e, eventualmente, meninas. 

A principal sugestão veiculada pelo periódico era feita em anúncios da Biblioteca das 

Moças. A Biblioteca das Moças (BM) era uma coleção de 170 ou 190 livros [as informações a 

esse respeito são controversas]  publicados pela Companhia Editora Nacional (SP) entre 

1926 e 1960162. Nos exemplares do JM analisados, encontramos quatro anúncios da 

Biblioteca, veiculados entre 1934 e 1937, cujos títulos variavam como segue: A nova 

Biblioteca das Moças (1934); Nova phase da Biblioteca das Moças (1935); A nova Biblioteca das 

Moças (1936) e simplesmente Biblioteca das Moças (1937)163. 

                                                             

161 No JM, um bom exemplo da categoria reportagens sociais pode ser visto nas imagens 25 e 26 por nós 
reproduzidas.  
162 Há controvérsias sobre a data de início de publicação e sobre o número de títulos da Biblioteca das 
Moças. Cunha (1998) afirma que a coleção, composta de 170 romances, foi publicada entre 1935 e 1963. 
Esta data, no entanto, já não combina, por exemplo, com os dados de nosso corpus, em que se encontra 
anúncio da coleção em 1934.  Há ainda pesquisadores que afirmam que a coleção era composta de 190 
títulos. Discutir datas e números, entretanto, não constitui nosso interesse aqui. 
163 Reproduzimos os anúncios mais à frente, quando analisaremos sua  iconografia. 
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Os anúncios da BM nos dão um indício muito alentador a respeito das práticas de 

leitura das mulheres da época e, por conseguinte, dos gestos de leitura das próprias 

leitoras do JM. Além disso, a análise das coerções de leituras feitas pelos editores aos 

leitores pode nos fornecer uma visão de que a liberdade de escolha das leitoras poderia ser 

cerceada pelo editor, uma vez que ele reunia obras editadas em um conjunto de títulos 

previamente organizados com base em interesses e preferências que, originalmente,  

poderiam não ser do  interesse das leitoras. Segundo Chartier (1999a, p. 30), ainda que 

essas escolhas (dos editores) não sejam puramente comerciais, são elas que determinam as 

decisões de publicação e o repertório de textos que pode vir a ser proposto.  

Dessa forma, o controle da leitura feito pelos editores constitui, no caso de 

organização e oferecimento ao público de coleções, como a Biblioteca das Moças, uma 

maneira de criar grupos de leitores e de conduzir suas práticas de leitura, visto que, 

aderindo ou concordando com as escolhas feitas pelos editores, o leitor deixaria de 

procurar títulos isolados - os quais escolheria por seu próprio gosto e esforço -, passando 

a demandar os livros de coleções previamente organizadas e classificadas. Em outras 

palavras, o leitor leria principalmente livros que outrem havia escolhido como adequados 

para o segmento de leitores em que fora enquadrado o leitor. Era nessa aparente 

liberdade, então, que a leitora da BM elegia seus objetos de leitura. 

A BM continha livros de autores franceses e  de autores de língua inglesa (ingleses e 

norte-americanos), em sua maioria, e constituía a versão brasileira da Biblioteca das 

Famílias, editada em Portugal. O conteúdo dos romances girava em torno do amor 

romântico, cujo imaginário tinha como pano de fundo “paisagens exóticas e luxuriantes, 

personagens jovens, bonitos e ricos, movendo-se em um cenário atingível apenas pela 

fantasia e pela imaginação” (CUNHA, 1998, s/p.). No anúncio da Nova phase da Biblioteca 

das Moças (1935), a voz do enunciador destacava o público: “os melhores romances para 

moças”; e os temas que poderiam ou deveriam agradar essas jovens: “Livros que falam 

de esperança. Livros que falam de sofrimento, que falam de alegria. Livros que falam 

de amor!”164. A leitura, como uma forma de incorporação, serviria nesse caso para sugerir 

                                                             

164 “Os melhores romances para moças, escolhidos entre os melhores da Literatura Universal. Livros que falam de 

esperança. Livros que falam de sofrimento, que falam de alegria. Livros que falam de amor!” (JM, 03/10/1935). 
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 civilidades às leitoras: como as heroínas, elas poderiam sofrer, mas deveriam ter 

esperança; elas teriam também alegrias e, principalmente teriam amor. Seriam, assim, 

convenientes donas-de-casa, convenientes esposas, convenientes mães, convenientes 

educadoras. 

Outra característica marcante das obras da Biblioteca era o referendo de duas 

instituições tutelares da leitura: a Escola e a Igreja. Tanto uma quanto a outra 

recomendavam as obras dessa chamada “literatura cor de rosa” ou “literatura de água 

doce”. Sendo assim, os livros eram leitura obrigatória de normalistas dos anos 20 em 

diante, uma vez que os cânones da Igreja, publicados em jornais e revistas católicas,  

classificavam os títulos da coleção, em especial os dos irmãos franceses M. Delly, como 

“leitura sã”. 

Os editores da Biblioteca das Moças usam várias estratégias que influenciariam a 

escolha dos livros pelo leitor: os anúncios da coleção eram publicados em jornais e 

revistas de grande circulação em todo o país e os livros, segundo os enunciadores, eram 

vendidos em todas as “boas” livrarias do Brasil. Além disso, havia investimento no 

formato e na apresentação das obras. No anúncio de 1934, havia quatro apresentações e 

quatro preços diferentes: volume em brochura, 3$000 (três mil réis); volume encadernado, 

5$000; brochura dupla, 4$000; encadernado duplo, 6$000. Nos anos de 1935 e 1936, 

oferecia-se apenas a brochura por 4$ (quatro mil réis) e o volume encadernado por 7$ 

(sete mil réis)165. Em 1937, o anúncio já não publicava o valor dos livros. A estratégia de 

oferecer dois preços diferentes era uma boa forma de atrair leitoras de poder aquisitivo 

diferente. Aquelas que podiam pagar por uma encadernação de luxo o faziam, as que não 

podiam tinham a opção de ler a mesma obra em uma simples brochura.   

  A materialidade externa dos livros pode gerar atração ou repulsa. No caso da BM, 

os apelos à leitora passavam pelo tipo de encadernação (brochura, com capa mole ou  

                                                             

165 Para que se tenha uma idéia do que representariam os preços, fazemos algumas considerações sobre os 
valores em circulação na época. O salário mínimo foi instituído em janeiro de 1936, mas apenas em 1940 
foram fixados os valores dos vencimentos dos trabalhadores. À época foram fixados 14 valores diferentes, 
distribuídos por regiões (não delimitadas exclusivamente por parâmetros geográficos) do País. Em 1940, o 
salário mínimo no Rio de Janeiro era de 240$000 (duzentos e quarenta mil réis) e correspondia a quase 
três vezes o salário do Nordeste. (Fonte: www.fazenda.gov.br. Acesso em: 19 mar. 2008) 

http://www.fazenda.gov.br/
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encadernado “lindamente” em capa dura), pelas capas e pelos títulos dos livros. Sendo 

assim tinha-se a linguagem das imagens das capas, que tanto poderiam ser decifradas 

como um conjunto de signos quanto como um meio para representações ideológicas e 

tinha-se a linguagem dos títulos, que poderiam aguçar a imaginação e fazer pensar no 

conteúdo do impresso (CUNHA, 1997). Os próprios enunciadores chamavam atenção 

para a materialidade dos livros no anúncio de 1937, por exemplo:  

Os livros não foram feitos para servir de adorno: contudo não há nada que 
embeleze tanto o lar como eles. Embeleze o seu lar com uma biblioteca de 
autores consagrados no mundo inteiro, em traduções feitas por escritores 
brasileiros de renome[...] (JM, 07/01/1937) 

O duplo sentido que o termo embelezar assume no excerto remete para a função 

ornamental do livro (VILLALTA, 1999) - no anúncio, aliás, duas leitoras estão sentadas 

cercadas de livros, que compõem ou enfeitam a cena, em uma grande biblioteca -, e 

também para a função de ilustração do espírito. Das duas formas o livro embelezaria o 

lar. 

O excerto que acabamos de reproduzir mostra que, além do editor, o qual usava 

estratégias para conquistar a leitora, mais dois elementos do círculo do livro também 

contribuíam para a sedução pela Biblioteca das Moças: os autores e os tradutores. No 

trecho, fala-se de “autores consagrados no mundo inteiro”. No anúncio de 1935, os 

autores são nomeados como “os melhores da Literatura Universal”. Apesar do uso de 

enunciados hiperbólicos, os enunciadores pareciam dizer a verdade em relação a muitos 

dos autores no que respeita ao sucesso de escrita de romances “açucarados”, como se 

costumava chamar.  

Entre aqueles que figuram nos anúncios, muitos ocupavam lugar de destaque não só 

em seus países de origem, como também em muitos outros países. Alguns dos autores 

tinham tanta habilidade na escrita desses romances que publicavam números impensáveis 

de obras. É o caso, por exemplo, de Berta Ruck (Amor subconsciente)166, que publicou mais 

de cem romances durante toda a sua vida; Cecil Adair (Francesa), pseudônimo da 

romancista inglesa Evelyn Everett-Green, que escreveu mais de 350 obras e de Emma 

                                                             

166 Ao lado de cada autor mencionado neste trecho, nomeamos as obras que figuram nos anúncios. 
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Southworth (A sogra), americana que escreveu 60 livros. Também entre os autores de 

“pena afiada” estavam os irmãos franceses M. Delly (Magali; Elfrida; Escrava... ou Rainha?), 

que escreveram cerca de 35 do total de títulos (170 ou 190)167 que compunham a BM e 

que eram os que tinham o maior número de edições. Os romances desses autores, 

normalmente, traziam “a trajetória de moças exemplares, da meninice ao casamento, em 

um clima de encantamento e fantasia, típicos dos contos de fadas, nos quais se assegurava 

à leitora curiosa o benefício de um final feliz” (CUNHA, 1998, s/p). 

Outra peculiaridade dos autores é que todos começaram a escrever ainda no século 

XIX e muitas das obras datam mesmo daquele século, o que torna compreensível a aura 

romântica de praticamente todas as obras. Havia, por outro lado, autores que se 

destacavam por poucos escritos, mas que nem por isso faziam menos sucesso que aqueles 

de escrita mais profícua. É o caso de Eleanor H. Porter, autor do consagrado Pollyanna; de 

Florence L. Barclay (Um nobre amor; O Rosário), americana que escreveu onze livros e que 

teve sua obra “O rosário” como a mais vendida nos Estados Unidos em 1910; de Louisa 

May Alcott (Mulherzinhas; Boas Esposas), cujo título Mulherzinhas é apreciado por leitores de 

várias idades. Após comentário de alguns dos títulos sugeridos nos anúncios, 

apresentamos um quadro em que é possível visualizar todos os autores e obras presentes 

nas quatro peças publicitárias, em análise: 

 

AUTOR 

 

OBRA(S) 

 

TRADUTOR 

    BIBLIOTECA* 

DATA DO ANÚNCIO 

Acton Davies  O Perfume do Passado Flávio de Campos  BM 1936; BM 1937 

Berta Ruck – Amor subconsciente Adriano de Abreu BM 1934 

Charlotte M. Brame  Louco Amor; Alliança Partida      ----------- BM 1935; BM 1936; BM 1937 

Cecil Adair Francesa Godofredo Rangel BM 1935; BM 1936; BM 1937 

Concordia Merrel  O casamento de Anna; Casamento de experiência Azevedo Amaral Oliveira 
R. Netto 

BM 1936; BM 1937 

Dyvonne   O rapto de Jadette Sara P. de Almeida BM 1936; BM 1937 

                                                             

167 Em nota de rodapé deste capítulo já tratamos das contradições a respeito do número de títulos da BM. 
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Eleanor H. Porter   Pollyanna Monteiro Lobato BM 1934 

Elinor Glyn  O it; Seis dias de amor; O grande momento; Por 

Que?; O Diário de Evangeline:  

Ruth A. de Mello; Paulo 

Fretias;Tatti A. de Mello 

BM 1935; BM 1936; BM 1937 

Emma Southworth  A sogra Oliveira R. Netto BM 1936; BM 1937 

Eveline Le Maire  O Noivo Desconhecido Manuel Bandeira   BM 1937 

Florence L. Barclay:  Um nobre amor; O Rosário Luiz  Amaral BM 1935; BM 1936; BM 1937 

Guy Wirta   Nina Rosa Luiz  Amaral BM 1935; BM 1936; BM 1937 

Guy Fowler  O amor nunca morre Azevedo Amaral BM 1935; BM 1936; BM 1937 

Guy de Chantepleure    Noiva; Beijo ao luar ------------------ BM 1936; BM 1937 

Henri Ardel   Filha e Rival; Abandonada Godofredo Rangel BM 1937 

Kate Douglas Wiggin Sonho de Moça Agripino Grieco BM 1934 

J. Perdriel-Vaissière  O Bosque Encantado Gustavo Barroso BM 1934 

Louisa May Alcott   Mulherzinhas; Boas Esposas  Genolino Amado BM 1935; BM 1936; BM 1937 

May Christie  Alegria de Viver Lívio Xavier BM 1934 

Marion Crawford   A Irmã Branca ----------------- BM 1934 

Marion Forrester  Primeiro Amor Oliveira R. Netto BM 1936; BM 1937 

Marie Belloc Lowndes   Redimida; Paixão e Sangue  Azevedo Amaral BM 1934; BM 1936; BM 1937 

M. Delly   Magali; Elfrida; Escrava... ou Rainha?  Paulo de Freitas BM 1934; BM 1936; BM 1937 

Oliver Sandys  A pequena da Casa Sloper Paulo de Freitas BM 1934 

Pierre de Coulevain   Nobreza Americana Moacyr Deabreu BM 1934 

T. Trilby   Uma moça de hoje ------------------ BM 1936; BM 1937 

W. Heimburg   Vendida! Godofredo Rangel BM 1936; BM 1937 

Quadro 3: Descrição das Bibliotecas das Moças publicadas no JM 
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* A denominação da Biblioteca das Moças se modificava em cada anúncio, de acordo com o que 

segue: 

A nova Biblioteca das Moças (1934) 

Nova phase da Biblioteca das Moças (1935) 

A nova Biblioteca das Moças (1936) 

Biblioteca das Moças (1937) 

 Semelhante destaque dado aos autores (que em três dos anúncios figuravam antes 

do nome da obra) era dado aos tradutores. Em dois dos anúncios (1935 e1937) destaca-se 

a importância dos tradutores. Afirmava-se que as traduções eram feitas por autores 

brasileiros de renome e ligava-se a opção por boas traduções a editores de qualidade. Em 

1935, isso é declarado textualmente:  

Senhora! 
Quando escolher um livro, considere sempre o nome do editor! Só publicam 
bons livros os editores que têm um nome a zelar. Assim, a Companhia Editora 
Nacional, só manda traduzir pelos maiores escriptores brasileiros, os bons 
livros que edita. (JM, 03/10/1935) 

Nos anúncios da Editora Nacional, os componentes do  círculo do livro serviam de 

mote para a venda das obras. Entre os tradutores destacados estavam, como se vê no 

quadro acima, Monteiro Lobato, Manoel Bandeira, Girão Barroso, entre outros. 

Interessa-nos destacar agora, como último ponto de análise dos anúncios as 

semioses que os compõem. As imagens, os dispositivos tipográficos, a disposição dos 

textos e os destaques dados a cada um desses elementos. Vejamos primeiramente cada 

uma das imagens: 



171 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

 

 

Imagem 27: Biblioteca das Moças (JM, 05/07/1934)
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Imagem 28: Biblioteca das Moças (JM, 03/10/1935) 
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Imagem 29: Biblioteca das Moças (JM, 20/08/1936) 
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Imagem 30: Biblioteca das Moças (JM, 17/01/1937) 
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Todos os anúncios figuravam em página inteira. O primeiro elemento do texto é o 

título da Biblioteca que, em três dos anúncios, vem precedido do adjetivo “nova”. O 

adjetivo vem sempre em caracteres diferentes do nome “Biblioteca das Moças”, que 

sempre figura em caixa alta. Em seguida há um texto introdutório, no qual se destaca o 

valor dos livros, dos autores e tradutores e em um deles (1935) destaca-se o conteúdo das 

obras. Os textos introdutórios funcionam como argumentos e, mostrando características 

positivas das coleções, persuadem as leitoras. Observemos: 

1934: “A melhor e a mais criteriosa colleção de romances para moças publicada em 

português” 

1935: “Os melhores romances para moças; e os temas que poderiam ou deveriam 

agradar essas jovens: “Livros que falam de esperança. Livros que falam de sofrimento, que 

falam de alegria. Livros que falam de amor!” 

1936: “A mais criteriosa coleção de romances para moças publicada em nossa língua, 

apresenta suas mais recentes publicações:” 

1937: “Os livros não foram feitos para servir de adorno: contudo não há nada que 

embeleze tanto o lar como eles. Embeleze o seu lar com uma biblioteca de autores 

consagrados no mundo inteiro, em traduções feitas por escritores brasileiros de renome:” 

Quanto à disposição dos textos em que se vêem as obras, normalmente elas 

aparecem em destaque no meio da página. Nos anúncios de 1934 e 1937, ao redor da 

descrição das obras e dos autores, há imagens de alguns dos livros oferecidos. Destacam-

se neste caso as capas das obras, as quais mostram também mulheres em lugares 

bucólicos, em cenas que lembram inocência. Cunha (1997, p. 33-34), ao analisar as capas 

dos livros de M. Delly, publicadas na BM, assinala que a representação de figuras 

femininas em um cenário paradisíaco pareceria estar ligada a uma certa convenção literária 

proveniente do romantismo que, igualmente, teria associado o romance com leitura 

reconhecidamente feminina. 

No anúncio de 1934, imagem 27, abaixo dos livros oferecidos, há ilustrações que 

lembram cenas de romances ou sensações a serem experimentadas com a leitura dos 

livros. Há uma mulher maquiada e enigmática (no canto inferior, à esquerda), uma moça 
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assustada; logo abaixo o que parece ser uma cena trágica em que estariam envolvidos um 

homem e duas mulheres; a seguir representa-se um homem bem vestido beijando o rosto 

uma mulher de ar tristonho. Por último e com mais destaque, representa-se um gesto de 

leitura: uma moça, trajando um longo vestido, em tecido leve, segura, sorridente, um dos 

livros da coleção entreaberto. Esta última imagem sugere o prazer que pode ser 

experimentado pela leitora da BM. 

No anúncio de 1935, imagem 28, não há livros, mas há grande ênfase no gesto de 

leitura realizado por uma jovem leitora que, sentada no chão, apresenta-se mergulhada na 

leitura, numa intimidade prazerosa que parece ser concedida pelo enredo que a faz sorrir 

levemente. Seus trajes sugerem uma leitura solitária, mas em um lugar de alguma 

formalidade, em que ela pode ser vista, tanto que, apesar de sentar no chão, não tira os 

sapatos altos. A impressão que se tem é que o enunciador pretende sugerir uma leitura em 

parque, no intervalo do trabalho, por exemplo. 

No anúncio de 1936, imagem 29, há partes de livros que podem ser entrevistas no 

lado direito do anúncio. Abaixo e no canto esquerdo, há uma gravura pequena de uma 

moça com um livro pousado sobre o colo, também em leitura solitária, mas sentada em 

uma cadeira ou poltrona. Ela não ri, apenas mergulha em seu livro e se deixa prender por 

ele. 

Já no anúncio de 1937, imagem 30, a representação da leitura não é solitária e nem 

se dá em um lugar improvisado. Duas moças estão em uma poltrona confortável, em um 

gabinete ou biblioteca em que se vêem muitos livros em estantes (neste anúncio, o texto 

introdutório chama atenção para o livro como adorno). As duas vestem roupas 

confortáveis e folgadas. Uma delas vestida com uma espécie de liseuse - bata solta, 

apropriada para leitura – segura um livro aberto e conversa com a outra, que, com a mão 

segurando o queixo, atentamente a escuta. O gesto retratado é de intimidade 

compartilhada. Para ambas as leitoras, a leitura é absorvente e gera troca. 

A representação codificada dos gestos de leitura nos anúncios aponta para 

convenções ou interesses envolvidos no ato de mostrar a relação leitor-livro da BM: as 

leitoras sentem prazer e os livros dão prazer. Portanto não haveria por que não consumi-

los. 
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Neste capítulo, mostramos a contexto em que circulam os discursos presentes no 

JM. No próximo, continuando a análise e acrescentando a ela uma nova perspectiva, 

fazemos um recorte mais específico e analisamos o discurso da civilidade em um arquivo 

de textos composto por  conto, anúncio, conselho e artigo de opinião. 
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5  DISCURSO DA CIVILIDADE: NORMAS E INJUNÇÕES NO 

JORNAL DAS MOÇAS 

O discurso é um tecido de muitas vozes. 

 

 Neste capítulo, tramamos da última parte de nosso tecido. Entrelaçamos e 

apertamos os fios que escolhemos e permitimos, assim, que emirjam desenho e cores 

ainda pouco definidos até aqui. Discutindo uma nuance mais específica do Jornal das 

Moças, analisamos um dos discursos168 que circulavam no suporte: o discurso da civilidade. 

 Admitindo, conforme Chartier (2004), que civilidade pode ser vista como noção 

normativa e como um conjunto de normas que ela própria prescreve, acrescentamos que 

essas normas são discursivizadas em diferentes gêneros e consideramos, então, a hipótese 

da existência de um discurso da civilidade. 

 Com esse recorte, reafirmamos a admissão da leitura - uma das formas de 

apropriação dos discursos -,  como uma prática que favorece incorporações e articulamos  

a circulação de um discurso específico, no caso, o da civilidade, com sua respectiva 

inscrição histórico-social. Essa articulação, por sua vez, é inequívoca, visto que não é 

possível pensar em discurso sem considerar sua “enunciabilidade” (MAINGUENEAU, 

2005a): o fato de um discurso ser objeto de enunciação por um conjunto de indivíduos, 

em determinado lugar e época e sob determinadas condições. 

 A “enunciabilidade” do discurso da civilidade foi delineada nos capítulos 

precedentes. Descrevemos, então, a dêixis discursiva, isto é, o universo de sentido que um 

arquivo construiria através de sua enunciação (MAINGUENEAU, 1989). Neste universo, 

destacamos as coordenadas espaço-temporais implicadas na enunciação. Considerando o

                                                             

168 Dentre os outros discursos que atravessam o JM estão o da Medicina e o da Igreja, por exemplo.  
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suporte JM, como uma instância de enunciação, caracterizamos, assim, a dêixis imediata do 

discurso da civilidade, em que se têm como enunciadores os editores/autores/instituições 

que proferem o discurso no JM; como co-enunciadores, as leitoras; como topografia do 

discurso, o Brasil e como cronologia, os anos 1932 a 1945. Além disso, considerando as 

situações de enunciação anteriores – de onde a dêixis imediata retira e repete enunciados 

e, assim, adquire boa parte de usa legitimidade -, apresentamos a dêixis fundadora em que se 

tinham como enunciadores os padres, médicos, pais, professores; como co-enunciadoras, 

as mulheres; como topografia, o Brasil, Portugal e o Ocidente;  e como cronologia, os 

séculos XVII ao início do século XX. 

 Nesta seção, pois, procedemos a uma tentativa de vincular mais sistematicamente 

o olhar da Sociologia, da História e da Educação ao olhar da Análise do Discurso, uma 

vez que todas essas correntes que, de uma forma ou de outra, examinam a interação 

humana e tratam de objetos que aparecem ao mesmo tempo integralmente como 

lingüísticos, históricos e sociais. Acrescentando a nossa pesquisa o enfoque da AD, 

procuramos verificar como uma participação nos sentidos sociais pode ser tecida através 

dos discursos. 

 Organizamos, então, nossa exposição em duas partes. Na primeira, tecemos 

comentários a respeito de conceitos teóricos relevantes para a análise que encetamos neste 

capítulo169. Na segunda, procedemos à análise de um arquivo cuja identidade enunciativa 

dos textos que o compõem os reúne como uma mostra do discurso da civilidade. 

Destacamos no exame especialmente os conceitos de cenografia, ethos e interdiscurso. 

 

5.1  Análise do discurso: alguns conceitos 

 O objetivo da Análise do Discurso170 é conhecer as modalidades de exercício da 

palavra de um universo determinado, ou seja, é estudar o funcionamento dos discursos. O 

                                                             

169 Permitimo-nos ainda neste ponto discorrer sobre teoria, visto que a perspectiva da Análise do Discurso 
(AD) embasa tão somente consecução do objetivo deste capítulo, qual seja: analisar, a título de 
complementação de nosso exame, o discurso da civilidade no JM. 
170 Como já afirmamos na introdução, a Análise do Discurso com que trabalhamos é a de linha francesa, 
sobretudo a desenvolvida por Dominique Maingueneau. 
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discurso, por seu turno, seria um conjunto de enunciados171 sócio-historicamente 

circunscritos, isto é, um conjunto de enunciados que dependem de uma mesma formação 

discursiva (MAINGUENEAU, 1998).  

 Sob o rótulo de discurso, têm-se, dependendo do viés adotado, diversas formas de 

nomeação/delimitação. Maingueneau (1998, p. 44-45), ao estabelecer a diferença entre 

língua e discurso, enumera algumas possibilidades para definição de discurso: 

[o discurso] Pode tratar-se: 1- De um posicionamento num campo discursivo(o 
„discurso comunista‟, o „discurso surrealista‟...); 2- De um tipo de discurso 
(„discurso jornalístico‟, „discurso administrativo‟, „discurso romanesco‟, „discurso 
do professor em sala de aula‟); 3- De produções de uma categoria de 
locutores[enunciadores](o „discurso das enfermeiras‟, o „discurso das mães de 
família‟...); 4- De uma função da linguagem („o discurso polêmico‟, o „discurso 
prescritivo‟...). Produz-se freqüentemente um deslizamento do sistema de regras 
ao corpus: o „discurso socialista‟ designa tanto as regras que especificam uma 
posição enunciativa como socialista quanto o conjunto dos enunciados 
mantidos a partir dessa posição. (Grifos do autor) 

 Sendo assim, considerando a existência de um conjunto de enunciados que 

marcam uma posição enunciativa a respeito de normas de conduta sociais produzidos por 

numerosos autores (Igreja, Medicina, aristocracia, burguesia, padres, médicos, professores, 

editores, autores etc); durante longos períodos de tempo (na Europa dos séculos XVI a 

XIX, no Brasil dos séculos XVII a XX); em um arquivo composto de gêneros e suportes 

os mais diversos (manuais de civilidade, de comportamento, revistas, conselhos, anúncios, 

contos, crônicas etc.), é possível admitir a existência do discurso da civilidade.   

 Não desejamos com este recorte proceder a uma delimitação ad hoc e que, por isso 

mesmo, serviria apenas a esta análise. Pautada no fato de que onde há enunciados, 

enunciados sobre enunciados, e assim sucessivamente, há discursos, acreditamos, na 

verdade, que é possível traçar limites do terreno da investigação conforme seja 

conveniente. Some-se a isso o fato de que corpora podem traduzir interesse de uma 

coletividade pelo que incluem e também pelo que excluem; e que, mesmo que façamos 

                                                             

171 Enunciado seria o produto de uma enunciação. A enunciação, por sua vez, constituiria o “pivô da 
relação entre a língua e o mundo: ela permite representar no enunciado os fatos, mas ela constitui em si 
um fato, um acontecimento único, definido no tempo e no espaço. (MAINGUENEAU, 1998, p. 53-54). 
Ainda sobre os conceitos de enunciado e enunciação, é importante destacar que, embora eles sejam 
polissêmicos, nos apoiamos aqui  em apenas um de seus sentidos. 
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um recorte aparentemente pequeno e particular, o fato de operarmos com discurso, por si 

só, já nos coloca numa rede em que se entrecruzam e multiplicam-se sentidos, e desse 

modo circulam outros tantos discursos.  

5.1.1 O discurso da civilidade 

Cabe-nos agora caracterizar o que seria o discurso da civilidade (DC)172. Primeiramente, 

discutamos a própria nomeação desse discurso: se tomamos o paradigma de tipos de 

discurso em que se teria, por exemplo, o discurso religioso, o discurso jornalístico, 

deveríamos denominar o discurso por nós delimitado, como discurso civilizador ou 

civilizatório. Entretanto, acreditamos, essa nomeação poderia remeter ao processo 

civilizador (ELIAS, 1993) - sobre o que já discorremos no capítulo dois -, segundo o qual 

se teria estruturado uma rede de censuras na sociedade ocidental que, lenta e 

conjuntamente, transformaria os comportamentos, as emoções e a vida coletiva dos 

indivíduos.  

Quando recortamos um discurso da civilidade, não queremos, pois, remeter exatamente 

a esse processo, até porque, para fazer uma releitura da teoria da civilização elisiana, 

precisaríamos trabalhar com um extenso recorte de tempo, como o fez Elias, que analisou 

vários séculos de relações sociais173.  Ao fazer a delimitação, desejamos, na verdade, 

analisar como se discursivizou um aspecto desse processo: a disseminação de regras de 

civilidade. Essas regras de conduta, por sua vez, circularam em suportes e em 

modalidades de discurso (oralmente e depois por escrito; em manuais de civilidade) muito 

específicas entre os séculos XVI e XVIII e parte do século XIX174.  

O que nos faz acolher a hipótese da existência de um discurso da civilidade é, por 

exemplo, o fato de verificar que, mesmo na época em que os manuais de civilidade eram o 

suporte por excelência desse discurso, as regras de conduta migraram para outros 

                                                             

172 A partir deste ponto, usaremos também a abreviatura DC para remeter ao discurso da civilidade. 
173 Há ainda outros impedimentos teóricos, tais como o processo civillizador não ser algo planejado e 
executado por uma ou algumas instituições específicas, mas ser algo inerente às relações sociais. A esse e 
outros aspectos, já aludimos com detalhes no capítulo dois. 
174 Mais à frente trataremos da hipótese de que o discurso da civilidade continuaria circulando, mesmo 
depois de os manuais de civilidade terem perdido parte de sua importância, tal como ocorreu nas 
primeiras décadas do século XX. 
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gêneros/suportes (manuais didáticos e de leitura, por exemplo) e terminaram por se diluir 

em outras várias instâncias discursivas. O DC, então, deixou de circular exclusivamente 

em suportes/gêneros cujo caráter era exclusivamente normativo-prescritivo e passou a se 

espraiar por espaços discursivos em que o propósito comunicativo primeiro não era 

prescrever, como livros de crônicas e revistas, por exemplo. Configura-se dessa forma a 

existência de um arquivo de textos associado a um mesmo posicionamento sócio-

histórico, a uma memória e a instituições que lhe conferem autoridade.  

Como já assinalamos anteriormente, entendemos a civilidade - na esteira de Chartier 

(2004) -, tanto como uma noção normativa quanto como um conjunto de regras que ela 

prescreve. Vendo o conceito desta forma, permitimo-nos falar também em civilidades, as 

quais seriam delimitadas de acordo com o espaço, com as situações ou com os sujeitos 

que delas fazem uso ou que a elas se submetem. 

Quanto à caracterização, o DC constitui-se de um viés pedagógico que, como tal, se 

apresenta em um tom autoritário, através do qual se prescrevem normas, cuja finalidade é 

operar a distinção social por meio do controle de comportamentos e corpos.  Ao 

descrever um dos suportes/gênero em que circulou o discurso da civilidade durante mais 

de três séculos, Revel (1991, p. 170) nos dá, na verdade, uma descrição oportuna do 

próprio discurso: 

Aliás, esses tratados [de civilidade] têm uma finalidade pedagógica: todos 
revelam uma mesma vontade de ensinar as maneiras legítimas [de 
comportamento]. No entanto, realizam esse projeto de modos bem diversos, 
segundo a importância que atribuem às regras de conduta, segundo o público 
ao qual se destinam, segundo as formas de aprendizagem que sugerem. Assim 
podemos tentar identificar nas entrelinhas de cada um desses textos seus 
destinatários e sobretudo um uso particular da civilidade. 

 O tratado de Erasmo de Rotterdam, De civilitate morum puerilium (Da civilidade em 

crianças)175 é o escrito que, de maneira mais acentuada, marca o início da propagação 

desse discurso. A obra do humanista recebeu grande acolhida e foi fonte para o 

surgimento de vários outros tratados e de vários outros usos e recortes da civilidade. Essa 

última afirmação, no entanto, não deve ser entendida como uma ilusão subjetiva segundo 

a qual o sujeito, nesse caso o autor, simplesmente produziria o discurso e também estaria 

                                                             

175 Conferir comentários sobre o Tratado no capítulo 2. 
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reproduzido nele, acreditando ser fonte exclusiva desse discurso, quando, na verdade, 

retomaria um sentido preexistente.  

 Na realidade, essa ilusão de ser fonte de sentido se desfaz quando pensamos que, 

para ter sentido, qualquer enunciado deve fazer parte de uma formação discursiva – 

conjunto de enunciados relacionados a um mesmo sistema de regras historicamente 

determinadas -, no dizer de Foucault (2004, p. 43) ou de um arquivo, no dizer de 

Maingueneau (1998), e que essa formação discursiva (ou arquivo) faz parte de uma 

formação ideológica176 determinada. 

 Reinterpretando a ilusão da subjetividade tomando como base o discurso da 

civilidade, é possível afirmar que a propagação e o funcionamento desse discurso, 

conforme a interpretação de Elias (1994), construíram-se a partir da própria configuração 

histórico-social do início da era moderna, cujo surgimento foi marcado por labilidade e 

incerteza entre duas fases de glaciação social: a decadência da sociedade feudal e a 

gestação do Estado moderno177. Naquele momento, formações ideológicas estavam em 

conflito, e a época era de um reposicionamento social e cultural e de uma complexidade 

mais exacerbada das relações entre grupos diversificados. As novas configurações desses 

grupos sociais, por sua vez, proporcionaram a estabilização e propagação de um discurso 

que, constitutivamente, dava forma a esse cenário. 

 Voltando às características do discurso, conforme já assinalamos, é possível 

destacar três dimensões do discurso da civilidade: a dimensão da autoridade, a dimensão da 

pedagogia e a dimensão da prescrição. Esses três atributos estão imbricados na medida 

em que o fato de apresentar como propósito ensinar algo a alguém já contempla, por si só, 

um viés de autoridade do enunciador; e o fato de o algo ensinado ser regras de conduta, por 

sua vez, já sugere prescrição. 

                                                             

176 Foge ao escopo deste trabalho discutir o conceito de ideologia. Limitamo-nos, portanto, a delimitar o 
que se entende por ideologia neste contexto. Para isso recorremos, então, a Orlandi (2001, p. 27) para 
quem ideologia seria “um conjunto complexo de atitudes e representações que não são nem individuais 
nem universais, mas se reportam, mais ou menos diretamente, às posições de classes em conflito umas com as 
outras”. (grifos da autora). 
177 Maior discussão deste contexto histórico-social é feita no capítulo 2. 
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 Na dimensão da autoridade, ter-se-ia a contenção da polissemia do discurso, 

através da qual, segundo Orlandi (2001), o agente do discurso se apresentaria como único 

e ocultaria o referente do discurso pelo próprio dizer. A relação entre os enunciadores 

nesse contexto, por sua vez, é assimétrica, visto que o discurso é proferido por um 

enunciador que se encontra na posição de dizer o que é verdade, e o co-enunciador, na 

posição daquele que recebe e aceita o dito. Não há, em conseqüência disso, a 

reversibilidade da relação entre os interlocutores. Aquele que está imbuído de autoridade é 

aquele a quem socialmente e institucionalmente se permitiu essa função. É sempre dessa 

posição, pois, que fala o enunciador. Têm-se como enunciadores do discurso da 

civilidade, como já afirmamos, dependendo da época em que ele foi proferido e do que 

comportava o próprio conceito de civilidade, vários enunciadores: filósofos, educadores, 

Igreja, escola, pais, escritores, editores.  

Estes dois últimos enunciadores passaram a figurar principalmente quando, no 

século XVI, o discurso deixou de circular apenas oralmente ou em gêneros como fábulas, 

máximas e provérbios e estabeleceu-se em especial no suporte/ “tratado ou manual” de 

civilidade e no gênero do discurso regra de conduta ou convivência. Quando, aproximadamente 

no século XIX, houve a ampliação para os suportes revista, jornal e livro de 

crônicas/contos e para  gêneros, como anúncio, conto, crônica, conselho, entre outros, a 

voz dos outros enunciadores não calou, até porque “todo discurso nasce de outro 

discurso e reenvia a outro” (ORLANDI, 2001, p. 26), mas deixou de fazer parte da dêixis 

discursiva imediata e passou a constituir a dêixis discursiva fundadora. Essa nova 

enunciação, no entanto, não diminuiu a dimensão de autoridade do discurso, uma vez que 

a relação assimétrica entre enunciador e co-enunciador persistiu. 

A dimensão da pedagogia é constitutiva do discurso da civilidade, visto que seu 

propósito principal é ensinar. Sobre a noção de discurso pedagógico, Orlandi (2001, p. 28) 

faz algumas observações: 

 Em sua definição [o discurso pedagógico] seria um discurso neutro que 
transmite informação (teórico ou científico), isto é, caracterizar-se-ia pela 
ausência de problemas de enunciação: não teria sujeito na medida em que 
qualquer um (dentro das regras do jogo evidentemente) poderia ser seu sujeito 
(credibilidade da ciência), e onde existiria a distância máxima entre emissor e 
receptor (não haveria tensão portanto). 
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 Abstraindo críticas que poderiam ser feitas à própria caracterização feita pela 

autora, concentremo-nos apenas naquilo que interessa para nossa discussão. Em sua 

definição, a autora faz remissão à educação como instrução. Considera, portanto, como 

sujeito do discurso aquele que, sob a permissão da ciência, assume o papel de professor. 

Nessa perspectiva, a Escola seria a topografia típica do discurso. No caso da dimensão 

pedagógica do discurso da civilidade, admite-se, por outro lado, educação como formação. 

Nesse caso, necessariamente não se precisaria do aval da ciência para a propagação do 

discurso, tampouco haveria uma instituição ou situação específica para que ele circulasse: 

escola, família, leitura, por exemplo, seriam topografias possíveis. A distância máxima 

entre os interlocutores, a que alude Orlandi, entretanto, persistiria também na perspectiva 

de educação como formação. Em outras palavras, o viés de autoridade e de posição de 

onde falam os locutores é o mesmo tanto no discurso pedagógico quanto no discurso da 

civilidade. Haveria, portanto, um entrecruzamento entre dois discursos. Nessa interseção, 

se considerarmos apenas o fato de o discurso pedagógico e o discurso da civilidade terem 

como fim “ensinar algo”, aquele constituiria este. 

 Por último, a dimensão de prescrição apresenta-se estritamente ligada ao conteúdo 

do próprio discurso. A prescrição de regras se alarga ou se modifica à medida que o 

próprio conceito de civilidade se expande em função de novas formas de experiência 

social. No início, no século XVI, a determinação formal de regras de conduta dizia 

respeito ao controle dos corpos: os gestos, o olhar, a fala, tudo era codificado a fim de 

que, na interação, os indivíduos vissem uns nos outros a obediência ao teatro social em 

que todos desempenhavam um papel e em que todos deveriam saber como codificar seu 

lugar, principalmente por intermédio de comportamentos externos aceitáveis. A 

obediência ou a desobediência às normas de comportamento expunham esses indivíduos 

ao elogio ou à sanção.  

 Mais à frente, entre os séculos XVII e XVIII, introduziu-se um viés religioso às 

prescrições e o que era proposto de um ponto de vista antropológico e moral178 passou 

                                                             

178 Revel (1991, p. 174) comenta a obra de Erasmo, enfatizando as perspectivas antropológica e moral: 
“Erasmo  se limita a retomar lugares-comuns muito antigos e, no fundo, faz da “bondade natural” da 
criança [a quem Erasmo dirigia seu tratado]sua única petição de princípio na matéria. Ela é antes de ordem 



186 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

também a ser proposto de um ponto de vista religioso: católicos e protestantes 

escolarizam a civilidade, conforme as exigências de cada religião. A civilidade passou a 

servir, por exemplo, para refrear os instintos, e os tratados passaram a servir para ensinar 

rudimentos da fé. E, como os objetos do discurso se alargam em função das relações 

histórico-culturais das quais fazem parte (FOUCAULT, 2004), a gestão de 

comportamentos expandiu-se e deixou de aludir apenas a condutas à mesa, no quarto ou 

em festas e passou, até por seu próprio teor religioso, a dizer também de lugares sociais e 

do domínio desses lugares. A civilidade passou a destacar virtudes, como a modéstia e a 

benevolência, por exemplo. 

 Embora os autores que tratem do conceito de civilidade se concentrem na análise 

de manuais e tratados, acreditamos que, se tomarmos civilidade como um conjunto de 

normas de conduta social - as quais compreenderiam comportamentos públicos e 

também comportamentos privados e que revelariam, na verdade, controle de pulsões -, 

podemos ver sua propagação em outros suportes do discurso e em outros gêneros. Com 

efeito, embora o gênero manual de civilidade, no século XIX, já não fizesse tanto sucesso 

quanto nos três séculos anteriores179, a determinação de comportamentos socialmente 

referendados ainda era acolhida por inúmeros leitores.  

Dessa forma, a prescrição de condutas lícitas ou adequadas e a proscrição de 

condutas irregulares, más ou inadequadas, continuaram sendo feitas tanto nos poucos 

manuais que continuaram a circular quanto em outros suportes e gêneros do discurso. A 

partir dessa nova configuração, a admissão de civilidades fica muito mais clara. É possível 

falar assim de civilidade feminina e admitir que poderíamos tratar desse discurso, quando 

ele se dirige a um co-enunciador em especial: a mulher. Em se tratando de nosso objeto 

de pesquisa, isso já se configuraria a partir do próprio título da revista: Jornal das Moças.  

 Com essa reorganização do objeto do discurso, reorganizou-se também a maneira 

de formulá-lo. Além das regras, em que se prescrevem conteúdos, o DC também passou a 

                                                                                                                                                                                              

antropológica e moral, na medida em que Erasmo pretende balizar o vínculo social na aprendizagem 
generalizada de um código de comportamentos.”  
179 Como já observamos no capítulo 2, o manual de Erasmo se baseava em outros manuais e, por sua vez, 
deu origem a muitas outras publicações. Entre as mais conhecidas, estão Règles de la bienséance et de la civilité 
chrétienne (Regras do decoro e da civilidade cristã), do padre e educador Jean-Baptiste de la Salle, em 1703. 
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ser formulado em conselhos, em pequenos textos argumentativos, em contos e em 

crônicas, por exemplo. Em todos os gêneros conservaram-se as dimensões do discurso 

que acabamos de destacar: autoridade, pedagogia e prescrição. 

 

5.1.2 Alguns conceitos operacionais 

Após caracterizarmos o discurso da civilidade, passamos agora a apresentar os 

conceitos da AD com os quais procederemos à análise no próximo tópico. Alguns deles já 

foram introduzidos anteriormente, outros o são a partir desta seção. Entretanto, para que 

nossa exposição configure-se de forma coesa, primeiramente retomamos um pouco do 

que já foi dito para, só depois, apresentarmos as novas noções. 

 A Análise do Discurso tem especial interesse por discursos autorizados, 

provenientes de uma fonte de legitimação, de valores determinados (FURLANETTO, 

2005). Dessa fonte de legitimação, emergiria um posicionamento, o qual balizaria o 

discurso dela proveniente. 

Considerando esse interesse particular, Maingueneau (1991, apud 

MAINGUENEAU, 1998, p. 15) substituiu a noção de formação discursiva formulada por  

Foucault (conjunto de enunciados relacionados a um mesmo sistema de regras 

historicamente determinadas) pela noção de arquivo. Segundo o analista do discurso, a 

introdução do conceito de arquivo teria dois objetivos: 

Delimitar os tipos de corpus pelos quais  se interessa a Escola francesa [de análise 
do discurso], na circunstância de enunciados que partilham um mesmo 
posicionamento sócio-histórico; sublinhar (através da polissemia do étimo de 
arquivo, o grego „archéion‟) que esses corpus são inseparáveis de uma memória e de 
instituições que lhes conferem sua autoridade ao mesmo tempo em que se 
legitimam através deles. (grifos e itálicos do autor) 

 Um arquivo, então, reúne um conjunto de enunciados que se referem a um mesmo 

posicionamento num campo discursivo, adquirindo, assim, uma identidade marcada. Em 

outras palavras, um arquivo reuniria um conjunto de enunciados que seriam realizados a 

partir de uma única posição e que fariam parte de “um conjunto de formações discursivas 

as quais se encontram em concorrência [confronto aberto, aliança, neutralidade aparente], 
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delimitam-se reciprocamente em uma região determinada de um universo discursivo”180( 

MAINGUENEAU, 2005a, p. 35). Dessa forma, é possível falar de um arquivo que é 

composto pelo discurso dos sem-terra, ou de outro que se compõe do discurso dos 

partidos de oposição ao governo, ou ainda, em nosso caso, de um arquivo que comporta 

o discurso da civilidade.  

 Como modalidade de exercício da palavra, os discursos organizam-se em arquivos, 

cuja composição, por sua vez, é feita por gêneros do discurso socialmente rotulados, 

como anúncio, artigo, regulamento, sermão, por exemplo, ou que ainda carecem de 

delimitação. Na verdade, o interesse pela noção de arquivo mostra-se legítimo na 

perspectiva da AD porque essa disciplina não se interessa por gêneros isolados, tais como, 

por exemplo, artigo, panfleto, carta, conselho, mas pela possibilidade que um conjunto de 

gêneros que emergem de um certo espaço pode abrir para a definição de uma identidade 

enunciativa. 

 No Jornal das Moças, circulam vários arquivos, entre os quais está o do discurso da 

civilidade. Este, por seu turno, no JM, é formado por diversos gêneros. Entre eles estariam 

conselho, conto, crônica, anúncio e artigos de opinião. Esse arquivo, no entanto, não se esgota 

neste único suporte nem nestes únicos gêneros. Há outros suportes e outros gêneros, 

pois, na composição do arquivo do DC.  

Para identificar a compatibilidade de gêneros em um mesmo arquivo, deve-se 

admitir que todo discurso é constituído de uma realidade heterogênea por si mesma. Essa 

heterogeneidade se daria pelo e no interdiscurso. É nesse espaço, pois, que se negocia a 

identidade de um arquivo. Maingueneau (1998, p. 86) admite pelo menos duas acepções 

de interdiscurso; citaremos textualmente apenas uma delas, por ser aquela que nos 

interessa aqui: 

Se considerarmos um discurso particular, podemos também chamar 
interdiscurso o conjunto de unidades discursivas com as quais ele entra em 
relação. Segundo o tipo de relação interdiscursiva que privilegiamos, poder-se-á 

                                                             

180Universo discursivo seria um “conjunto de formações discursivas de todos os tipos que interagem numa 
conjuntura dada.” (MAINGUENEAU, 2005a, p. 35). Esse conceito, ainda segundo Maingueneau, seria de 
pouca utilidade para o analista do discurso e  constituiria apenas o horizonte máximo em que se 
constroem os campos discursivos. 
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tratar dos discursos citados, dos discursos anteriores do mesmo gênero, dos 
discursos contemporâneos de outros gêneros etc. 

 Considerando a primazia do interdiscurso, no caso do DC no Jornal das Moças, 

temos o DC adquirindo sentido no interior de dois discursos principalmente: o discurso 

católico e o discurso da medicina higienista.   Além disso, há que se atentar também para 

enunciados que não fazem parte dos arquivos do discurso católico ou médico, mas que 

também estabelecem relações interdiscursivas dentro do suporte, pela própria forma 

como aparecem seja por citações, paródias, comentários etc. Essas observações, por sua 

vez, nos levam a sublinhar o caráter essencialmente dialógico de todo enunciado e a 

impossibilidade de separar a interação dos discursos do funcionamento discursivo. 

 A dialogia – reação-resposta a outros enunciados (BAKHTIN, 1981) -  é, então, o 

pano de fundo para a circulação e o funcionamento dos discursos: uma irredutível 

alteridade atravessa o texto, o sujeito e o discurso que, por sua vez, aparece como um 

jogo de interações  e com múltiplas fontes enunciativas. Nessa interação, gêneros - modos 

sociais de dizer - e suporte se associam, pois.  

Para deixar clara a relação gênero-suporte, faz-se necessário agora que retomemos a 

noção de gênero do discurso com que viemos trabalhando até aqui e façamos alguns 

acréscimos a ela. No capítulo 3, citamos a noção de gênero proposta por Bakhtin (2000), 

agora alargamos a mesma noção, ainda seguindo a orientação do mesmo teórico.  

Rodrigues (2005, p. 165) compilou as várias características dos gêneros do discurso 

propostas pelo teórico russo em uma definição que, embora não tenha sido formulada 

exatamente como figura na citação abaixo, parece resumir o que o Bakhtin entendia por 

gênero: 

Gêneros do discurso correspondem a situações de interação verbal típicas (mais 
ou menos estabilizadas e normativas): cada gênero está vinculado a uma 
situação social de interação, dentro de uma esfera social; tem sua finalidade 
discursiva, sua própria concepção de autor e destinatário. 

 Apesar de sabermos da enorme controvérsia no âmbito da Lingüística a respeito 

do conceito de gênero do discurso, não nos interessa aqui, devido ao escopo deste 

trabalho, travar nenhuma discussão sobre a delimitação e o alcance desse conceito. Para a 

análise que nos propomos a fazer, a definição fundadora de Bakhtin revela-se suficiente. 

Essa visão ressoa, pois, na perspectiva de Maingeneau, a qual, mesmo não acrescentando 
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muito ao ponto de vista bakhtiniano, mostra a coerência teórica assumida neste trabalho. 

Segundo Maingueneau (2001, p. 61), gêneros do discurso seriam “dispositivos de 

comunicação que só podem aparecer quando certas condições sócio-históricas estão 

presentes”. Ainda segundo o analista do discurso, os gêneros  pertenceriam a diversos 

tipos de discurso associados  a vastos setores de atividade social. Para exemplificar sua 

afirmação, Maingueneau menciona o “talk show” que constituiria um gênero do discurso no 

interior do tipo de discurso “televisivo” que, por sua vez, faria parte de um conjunto mais 

vasto o tipo de discurso “midiático”, dentro do qual estariam também o discurso 

“radiofônico” e o  “da imprensa escrita”. 

 Com relação à materialidade do texto, assim como na perspectiva da História da 

Leitura, na AD, o suporte também ocupa lugar de destaque, uma vez que, sob o ponto de 

vista dessa teoria, conteúdo e suporte seriam inseparáveis. Isso aconteceria porque, 

segundo Maingueneau (2001a), se forem modificadas as condições materiais de um 

gênero, transformam-se seu  conteúdo e suas maneiras de dizer.  

No caso do discurso da civilidade, a mudança do suporte livro ou manual para o suporte 

revista foi acompanhada da modificação da formulação do discurso: de regras, passaram-se 

a conselhos, contos, crônicas, artigos de opinião. Da formulação prescritiva ou proscritiva 

direta, passou-se à formulação indireta, em que as condutas prescritas eram ensinadas 

sutilmente por intermédio, por exemplo, do comportamento de personagens de textos 

literários. Além disso, a mudança ou o alargamento dos tipos de suporte em que circulava 

o DC também foi acompanhada pela própria modificação e ampliação do conceito de 

civilidade, às quais já aludimos ainda nesta seção. Todas essas transformações, por sua 

vez, mostram o surgimento de novas formas de sociabilidade, visto que “uma sociedade 

não se distingue das formas de comunicação que ela torna possíveis e que a tornam 

possíveis.” (MAINGUENEAU, 2001a, p. 72) 

 Um outro aspecto importante quando se analisam discursos diz respeito à forma 

como a instância subjetiva se manifesta no próprio discurso: através de uma voz e de um 

corpo enunciante, “historicamente especificado e inscrito em uma situação, que sua 

enunciação ao mesmo tempo pressupõe e valida progressivamente.” (MAINGUENEAU, 

2005b, p. 70). O conceito de ethos cobre, pois, essa manifestação do sujeito no discurso. 
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A noção de ethos inicialmente inscreve-se no quadro conceitual da Retórica de 

Aristóteles181, que denominava por ethé as propriedades que os oradores atribuíam 

implicitamente a si mesmos, por intermédio de uma maneira de dizer. Essa maneira de 

dizer, com efeito, não se traduzia naquilo que eles diziam sobre si mesmos (“Eu sou bom, 

prudente, benevolente”, por exemplo), mas naquilo que deixavam entrever de si pelo 

próprio modo de se expressarem182. Apropriada pela AD, a noção de ethos, que emerge 

tanto no discurso oral quanto no escrito, assim é explicitada por Maingueneau (1998, p. 

60): 

[Ethos compreende] uma certa representação do corpo de seu responsável, do 
enunciador que se responsabiliza por ele. Sua fala participa de um 
comportamento global (uma maneira de se mover, de se vestir, de entrar em 
relação com o outro...). Atribuímos a ele, dessa forma, um caráter, um conjunto 
de traços psicológicos (jovial, severo, simpático...) e uma corporalidade (um 
conjunto de traços físicos e indumentários). „Caráter‟ e „corporalidade‟ são 
inseparáveis, apóiam-se em estereótipos valorizados ou desvalorizados na 
coletividade, em que se produz a enunciação. (itálicos do autor) 

 Há que se chamar atenção ainda para o fato de que todo discurso escrito apresenta 

um tom que dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao interlocutor construir uma 

representação do corpo do enunciador. Com isso, não se afirma que o leitor, por 

exemplo, cria uma representação do corpo efetivo do autor do texto, mas que da leitura 

emerge uma instância de subjetivação que desempenha o papel fiador do que é dito.  

 Esse jogo de construção de sentidos no campo discursivo se concretiza tanto pelo 

ethos183, quanto pelas idéias que o discurso transmite. Essas idéias se apresentariam por 

uma maneira de dizer que remeteria a uma maneira de ser, à participação imaginária numa 

experiência vivida (MAINGUENEAU, 2001a, p. 99). 

 Em relação à noção de ethos, interessa-nos aqui principalmente a ação exercida pelo 

ethos sobre o co-enunciador: a incorporação. A incorporação se dá via leitura. Através da 

                                                             

181 Para uma discussão mais longa da noção de ethos na retórica antiga e na pragmática moderna, conferir 
Eggs (2005). 
182 Aristóteles diferenciava três ethé na fala de um orador, que, dependendo de sua intenção, adotaria 
entonações, gestos e porte de um homem ponderado (phrônesis); de um homem honesto (aréte) ou de um 
homem agradável (eunóia). Esses ethé seriam eficientes na medida em que eles atravessariam, carregariam o 
conjunto da enunciação, sem, contudo, deixarem clara sua função: persuadir o ouvinte. 
183 Uma longa e profícua discussão sobre o conceito de ethos é feita por Gonçalves (2006). 
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incorporação, o co-enunciador se relacionaria com o ethos do discurso. De acordo com 

Maingueneau (2001a, p. 99-100), essa assimilação do ethos do enunciador pelo co-

enunciador atua em três registros indissociáveis: 

• A enunciação [do texto] leva o co-enunciador a conferir ethos [uma 
corporalidade] ao fiador, ela lhe dá um corpo; 
• O co-enunciador incorpora, assimila [desse modo] um conjunto de esquemas 
que definem para um dado sujeito, pela maneira de controlar seu corpo, de 
habitá-lo, uma forma específica de se inscrever no mundo; 
• Essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo, o da 
comunidade imaginária dos que comungam na adesão um mesmo 
discurso.(itálicos do autor) 

Deixemos mais claras as noções até aqui discutidas apresentando um anúncio 

publicado no Jornal das Moças: 

                  
Imagem 31: Anúncio Lysol    (JM, 23/04/1936) 

No anúncio, o enunciador, através de um discurso em que inicialmente mantém 

distância da co-enunciadora (a leitora), evoca o ethos da sapiência e da autoridade. O 

anúncio, que mais lembra um aviso ou um comunicado, interpela a leitora, já a partir do 

título (“Dever de mãe”), pelas qualidades socialmente determinadas para mães: são 
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responsáveis e têm deveres (“O sentimento de responsabilidade impõe a uma mãe o 

dever de recorrer a todos os meios a seu alcance para proteger sua família”). A autoridade 

do enunciador é referendada pelo interdiscurso da Medicina, o qual remete a imagens 

partilhadas socialmente: a das epidemias (“perigos muito parecidos aos existentes quando 

há epidemias); a da maternidade (“É tão eficaz que se usa em todo mundo em casos de 

maternidade e hygiene intima feminina”). 

 A co-enunciadora confere ao fiador da enunciação um ethos de autoridade e de 

sapiência; assimila essa autoridade e essa sapiência na medida em que, concordando com 

o enunciador, assume uma forma de estar no mundo semelhante à dele ou à da imagem 

de mãe por ele evocada: responsável e cuidadosa e, portanto, cumpridora de seus deveres 

com a família. Essa dupla incorporação permite a participação da co-enunciadora no corpo 

social dos que aderem a esse discurso. Em primeiro lugar, numa visão macro, tem-se a 

anuência ao discurso da civilidade feminina, segundo o qual a mulher, como mãe, é 

guardiã da família. Em segundo lugar, num sentido mais restrito, daquelas “mães 

cuidadosas” que usariam Lysol, nos seus mais diversos empregos. 

 Apresentado um exemplo de apreensão do ethos, interessa-nos agora estabelecer 

um elo entre a perspectiva da História da Leitura, da Análise do Discurso e da própria 

noção de civilidade. Embora não tenhamos notícia de que na literatura da HL ou da AD184 

e, tampouco, nas interpretações que se fazem da teoria de Nobert Elias, se tenha feito tal 

observação, acreditamos ser essa uma interpretação possível. Expliquemos por que: a 

interseção entre as duas disciplinas se dá justamente quando consideramos a noção de 

incorporação. Já o conceito de civilidade perpassa não só a noção de  ethos quanto a de 

incorporação. Este último é usado na HL para justificar o fato de sociabilidades serem  

assimiladas via leitura. Nessa perspectiva, a leitura seria, então, uma forma de 

incorporação de valores sociais. Entretanto, os historiadores da leitura não explicam com 

clareza como se daria essa incorporação. 

                                                             

184 Maingueneau (2001b) já aponta a convergência de pontos de vista quando, em O contexto da obra literária, 
recorre a palavras de Chartier para empreender uma interessante discussão sobre o suporte material do 
escrito. 
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 Por outro lado, a AD procura ver como uma participação nos sentidos sociais 

pode ser tecida através dos discursos e, portanto, dispõe-se a explicar o funcionamento 

desses discursos e termina, então, por tratar também de sociabilidades. Ora a 

incorporação, tanto na perspectiva da HL quanto na da AD, só é possível através da 

enunciação. Vejamos como se daria a costura desse quadro, considerando a civilidade. 

 O ethos - esse conjunto voz, caráter e corporalidade -, se manifesta através de uma 

variedade de tons. Como já afirmamos, a instância que profere o tom de uma enunciação 

não é, de modo algum, o autor efetivo do discurso. Diz respeito, na verdade, a uma 

representação do enunciador construída pelo co-enunciador, a partir de indícios de várias 

ordens promovidos pelo texto. Essa instância subjetiva assume, pois, o papel de um fiador 

que assume a responsabilidade pelo enunciado. 

 Esse fiador, por sua vez, deteria um caráter e uma corporalidade. Esse caráter 

corresponderia, com efeito, a estereótipos peculiares a uma época, um lugar, que o 

próprio discurso contribuiria para validar e nos quais ele mesmo se apoiaria. Já 

corporadidade ligar-se-ia à compleição física suposta para o corpo do fiador. Essa 

corporalidade seria inseparável de uma maneira de vestir e de se movimentar no espaço 

social. Considerando o fato de que tanto caráter quanto corporalidade são socialmente 

negociados, o ethos implicaria, pois, uma vigilância tácita do corpo, uma maneira de habitar 

o espaço social (MAINGUENEAU, 2001b, p. 139). 

 Ora, esse policiamento do corpo e [ampliando o conceito de ethos] de condutas, 

cuja construção se dá na própria sociedade - através de inúmeros objetos culturais, entre 

os quais estariam a leitura e a iconografia, por exemplo -, remete-nos ao próprio processo 

civilizador e, mais particularmente, à civilidade; esta última, vista como um conjunto de 

normas que balizam a forma de os indivíduos se movimentarem e estarem nos espaços 

sociais. 

 Resumindo: a leitura, como uma forma de apropriação ou de incorporação, 

mediaria, portanto, a incorporação pelo co-enunciador do conjunto de esquemas, o qual, 

por sua vez, corresponderia a uma maneira específica - sugerida pelo enunciador do 

discurso – de estar no mundo em uma determinada época, em um determinado espaço e 

sob determinadas condições sócio-históricas. Essa incorporação se daria, de acordo com 



195 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

nossa interpretação, não só pela assimilação do ethos do enunciador, mas também pela 

adesão às idéias enunciadas e pelas representações, no discurso, de outros atores sociais 

que não apenas o enunciador. Voltemos, agora, a nossos últimos conceitos. 

 Como já observamos anteriormente, o enunciador não é necessariamente o ponto 

zero da enunciação.  Ele não escolhe enunciar desta ou daquela forma por seu livre 

arbítrio simplesmente. Na verdade, há uma configuração social de que ele participa e que 

impõe ou estende os limites daquilo que é dito. O enunciador é, dessa forma, um dos 

componentes de um quadro interativo, cujo desenho se apresenta sob a forma de uma 

instituição discursiva inscrita em uma certa configuração histórico-social, a qual, por sua 

vez, implica papéis, lugares e momentos de enunciação legítimos, além de um suporte 

material e de um modo de circulação dos enunciados. 

 Admitindo isso, Maingueneau (2005b) afirma que o ethos não seria, como na 

retórica tradicional, apenas um mecanismo de persuasão. Ele comporia, com o mesmo 

estatuto do vocabulário ou dos modos de difusão do discurso, a cena enunciativa. Com 

efeito, o discurso pressupõe uma cena de enunciação para que ele seja proferido. Num 

retro-movimento, esse mesmo discurso, que exige uma cena para ser enunciado, valida, 

por sua vez, a cena por sua própria enunciação. 

 A cena da enunciação é composta de três cenas: cena englobante, cena genérica e cenografia. 

A cena englobante diz respeito ao tipo de discurso e confere a esse último o estatuto 

pragmático. Ter-se-ia, assim, o discurso literário, religioso, filosófico, da civilidade etc. Já a 

cena genérica é aquela que coloca o discurso em um gênero, que o associa a uma 

“instituição discursiva”, tal como conselho, editorial, sermão, receita médica, conto, anúncio etc. 

Por último, a cenografia seria a situação de enunciação do discurso. A cenografia não é, 

pois imposta pelo gênero, mas é construída pelo próprio texto. Assim sendo, poder-se-ia 

ter, por exemplo, um sermão enunciado por intermédio de uma cenografia professoral, 

profética, afetuosa, familiar etc. Além disso, há que se chamar atenção ainda para o fato 

de  o ethos não se desvincular da cenografia que o faz. A fim de deixar mais claro o 

conceito de cenografia, reproduzimos um comentário de Maingueneau (2005b, p. 77) a 

respeito da reconstrução da cenografia do discurso pelo leitor: 
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O leitor reconstrói a cenografia de um discurso com o auxílio de indícios 
diversificados, cuja descoberta se apóia no conhecimento do gênero do 
discurso, na consideração de níveis da língua, do ritmo etc., ou mesmo  em 
conteúdos explícitos. Em uma cenografia, como em qualquer situação de 
comunicação, a figura do enunciador, o fiador, e a figura correlativa do co-
enunciador são associadas a uma cronografia (um momento) e a uma topografia 
(um lugar) das quais supostamente o discurso surge. 

 Como vimos, o leitor se apóia em diversos índices para recompor a cenografia do 

discurso. Mas a cenografia, assim como já observamos na introdução deste capítulo, está 

inscrita numa dêixis imediata, a qual, por seu turno, remete a uma dêixis fundadora. 

Admitindo isso, poderíamos supor que a cenografia de toda enunciação pela natureza do 

próprio discurso, já nasce delimitada. Entretanto, a cenografia carrega em si um paradoxo: 

já a partir de sua origem, o discurso pressupõe uma cena de enunciação (integrada a uma 

cronografia (tempo) e a uma topografia (um lugar), que, ao mesmo tempo, se legitima à 

medida que a enunciação vai acontecendo.  

Sendo assim, a cenografia é tanto a instância de onde o discurso vem quanto aquela 

que ele engendra. Dessa forma, pode-se ter um enunciado, como o anúncio publicitário 

que reproduzimos na imagem 23, por exemplo, em que se apresenta uma cenografia 

composta pela cronografia do ano de 1936 e pela topografia do JM, e que ao mesmo 

tempo se legitima como um enunciado através do qual se quer persuadir o interlocutor e 

que, para isso, interpela o leitor por intermédio de uma cenografia de um aviso ou de um 

comunicado, onde se expõem qualidades de uma mãe responsável. A primeira cenografia 

seria de onde o discurso vem; a segunda, aquela que ele engendra. 

 

5.2 Investimento em gêneros do discurso na construção do discurso da 

civilidade no Jornal das Moças 

Conforme já afirmamos, a AD não se volta para arquivos que estariam investidos 

em um único gênero do discurso. A própria configuração de um arquivo determina a 

existência de mais de um gênero. Desse modo, para proceder à análise do discurso de que 

aqui nos ocupamos, o discurso da civilidade, necessitamos investigar a que gêneros o DC 

recorre, preferencialmente.  



197 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

O DC investe não só em gêneros, mas em suportes. Antes de sua circulação mais 

difusa, seu suporte por excelência era o livro e sua formulação genérica principal era, pois, 

a regra ou norma. À época, ele se difundia basicamente por meio dos chamados manuais de 

civilidade. Após sua dispersão por várias camadas sociais, e não apenas àquela a que 

originalmente se destinava (a aristocracia), após reconfigurações dos espaços por onde 

circulava e depois da ampliação de seu número de co-enunciadores, aumentou o número 

de suportes e de gêneros que veiculavam esse discurso. Essa transformação se deu, entre 

outros motivos, porque mudaram os enunciadores e os co-enunciadores. Ora, o estatuto 

dos sujeitos enunciadores e de seus prováveis interlocutores é inseparável dos gêneros do 

discurso utilizados. Sendo assim, é natural que o DC tenha passado a investir em outros 

suportes e gêneros. 

 Entre os novos suportes do DC, estavam revistas e entre os novos gêneros estavam 

o conto, a crônica, o conselho, o anúncio publicitário, o artigo de opinião, além de novas 

iconografias, como a fotografia, por exemplo. É dentro deste campo discursivo que 

fazemos nosso recorte de análise. Consideramos o suporte que é objeto de exame neste 

trabalho, o Jornal das Moças, e tratamos de uma nuance do discurso da civilidade: a 

civilidade feminina. Neste subitem analisamos, pois, como se configurava o discurso da 

civilidade feminina em uma revista feminina. Nosso intuito  é verificar como se dava a 

incorporação, via leitura, de imagens socialmente referendadas para a mulher. 

 Escolhemos, para ilustrar a ocorrência do discurso da civilidade no JM, dez 

exemplares de textos, cujas cenas genéricas estão assim distribuídas: um conto, três 

anúncios publicitários, quatro conselhos e dois artigos de opinião.  Neste ponto, 

reassumimos a condição de análise da AD, qual seja: não nos propomos a examinar 

necessariamente amostras de gêneros, mas como o DC investe em contos, conselhos, 

artigos de opinião  e anúncios na sua circulação. A opção pelos gêneros conto, anúncio, 

conselho e artigo de opinião, no entanto, não é aleatória. Cada um deles, por suas 

peculiaridades, favorece o investimento do discurso da civilidade. Lembramos ainda que a 

delimitação desses gêneros se dá principalmente considerando-se o suporte JM, uma vez 

que, como Maingueneau (2001a), acreditamos que o modo de difusão dos discursos 

influencia seus conteúdos e a própria eficiência desses mesmos discursos.  
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 O conto, uma narrativa de ficção breve185, cuja cena englobante é a literária, é lugar 

propício para a criação -  assim como no romance-folhetim -, de um espaço e um tempo 

imaginários em que se podem criar modelos de civilidade femininos e masculinos. O 

conto, como um gênero do discurso literário, pretende encarnar, por meio de sua própria 

enunciação, aquilo que evoca. Seu propósito comunicativo seria entreter. Sua cenografia 

pode ser escolhida, dependendo da intenção que se tenha com relação, por exemplo, à 

proximidade que se quer que o leitor tenha com o escrito, à forma em que se apresenta o 

narrador etc. 

 O anúncio, que faz parte da cena publicitária186, “visa persuadir o co-enunciador 

associando o produto que vende a um corpo em movimento, a um estilo de vida, a uma 

forma de habitar o mundo” (MAINGUENEAU, 2001a, p. 100). Seu propósito 

comunicativo seria, pois, convencer a consumir. As cenografias do anúncio mudam de 

acordo com o produto que se quer fazer consumir. Além disso, o anúncio é um gênero 

propício para se tratar de ethos discursivo e, por conseguinte, de civilidades, visto que, com 

o intuito de persuadir, propaga imagens e condutas socialmente valorizadas. 

 O artigo de opinião compõe a cena jornalística e é um texto em que o enunciador 

manifesta um ponto de vista a respeito de acontecimentos ou fatos sociais que constituem 

notícia jornalística. Seu propósito comunicativo é opinar, argumentar contra ou a favor de 

algo. Esse gênero configura espaço propício para a propagação de normas de civilidade, 

visto que, na medida em que o enunciador expõe argumentos valorativos a respeito do 

tema tratado,  pode disseminar normas de convivência social e construir representações 

de atores sociais, como a mulher, por exemplo. 

  O conselho, ao contrário do conto e do anúncio e do artigo de opinião, não apresenta 

uma delimitação específica. Mesmo assim, figura em nossa análise, por acreditarmos que 

                                                             

185 Conforme já afirmamos, há larga discussão no âmbito da Lingüística Textual a respeito da definição, 
classificação e caracterização dos mais variados gêneros do discurso. No entanto, por não fazer parte de 
nosso objetivo de pesquisa essa discussão, abstemo-nos do debate e tratamos tão somente de caracterizar 
os gêneros conto, anúncio e artigo de opinião a partir do que é consensual sobre eles e fazemos breves 
comentários a respeito do conselho, visto que sobre esse gênero, pelo que temos conhecimento, não há 
estudos mais sistemáticos. 
186 Devem-se guardar as proporções entre a “cena” publicitária, nas décadas de 30 e 40 dos anos 1900 e a 
dos dias atuais. Naquela, os recursos lingüísticos eram a tônica dos anúncios, e a persuasão era feita de 
maneira muito mais direta e “agressiva” do que atualmente. 
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no discurso da civilidade esse gênero ocupa, quando se trata do suporte revista feminina, o 

mesmo lugar que a regra ocupava nos manuais de civilidade. Tratamos, então, de 

especificar o que denominamos conselho no JM. 

Delimitamos o conselho primeiramente por seu propósito comunicativo. A 

identificação do propósito comunicativo é um dos recursos de que lançam mão os 

estudiosos de gêneros do discurso para delimitação de um gênero. O propósito 

comunicativo englobaria a intenção do enunciador para um determinado gênero. Haveria 

segundo Askehave (1998, apud ASKEHAVE; SWALES, 2001), além do propósito mais 

geral - que guia a atividade proposital e intencional do produtor do texto, e que é mais 

facilmente percebido pelo interlocutor -, propósitos subjacentes. Sendo assim, os 

propósitos comunicativos revelariam intenções públicas e intenções escamoteadas. 

Ressalte-se ainda, segundo a autora, que, para identificar o propósito de um texto, é 

preciso considerar o contexto no qual está inserido e em que é utilizado. O propósito 

comunicativo do conselho seria opinar ou recomendar a respeito de algo com a intenção 

de fazer agir. 

A cena englobante de onde surgiria o conselho poderia ser o discurso didático ou o 

religioso. Na verdade, esse é um gênero que “passeia” por várias cenas. Sua cenografia 

também é variada: ora  são conversas, ora são conselhos de saúde, ditos populares, 

ora a fala de uma mulher moderna, a fala de um médico, entre outras. A cenografia 

funcionaria, no caso do conselho - assim como no caso do discurso político ( em que o 

enunciador pode assumir um tom amigável e assim não fazer um discurso, mas conversar 

com a platéia, por exemplo) , como uma forma de mascarar o real propósito do 

enunciador. Acreditamos que o fato de figurar no suporte revista favorece o deslocamento 

dessas cenografias. Apresentados os gêneros, passemos à análise do discurso da civilidade 

no JM.  

Organizamos a análise a partir das imagens e dos papéis sociais atribuídos à mulher. 

Sendo assim, destacamos o próprio ethos feminino e os ethé da mãe, da dona-de-casa, da 

esposa e da educadora e realçamos as coerções sugeridas nos textos do suporte. Os ethé 

destacados emergem da própria imagem do enunciador ou de representações de atores 

sociais que são criadas dentro da enunciação, visto que, conforme Amoussy (2005, p. 136) 
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“não se pode separar o ethos discursivo da posição institucional do locutor [enunciador], 

nem dissociar totalmente a interlocução da interação social como troca simbólica”. As 

representações sociais que emergem do discurso, por sua vez, são construídas 

previamente, a partir da posição do enunciador e do grau de legitimidade que essa mesma 

posição lhe confere. Em outras palavras, posição e legitimidade do enunciador 

permitiriam a construção de um ethos prévio no discurso. No JM, esses ethé prévios 

suscitaram as imagens da mãe, da dona-de-casa, da esposa e da educadora. 

 

5.2.1 A mulher decente: o ethos da beleza e do recato 

A história da mulher foi acompanhada, desde há muito, de paradoxos. Mesmo no 

século XX, quando já ia longe a época em que preceitos religiosos coloniais a 

condenavam a viver reclusa, sua circulação em espaços públicos e sua maneira de estar no 

mundo e lidar com seu próprio corpo deixavam entrever a preocupação com o mito de 

que, por exemplo, por sua  beleza, poderia ser fonte de perigo e, portanto, de constante 

preocupação de instituições que balizavam sociabilidades, tais como a Igreja e a família. 

Desse modo, embora se cultuasse a beleza feminina, ela deveria, para não suscitar 

corrupção moral, ser acompanhada de recato. A seguir reproduzimos um conselho no 

qual se vê com clareza o paradoxo de, ao mesmo tempo, se embelezar e se manter natural, 

“pura”, porque recatada. 

 

  ABAIXO AS PESTANAS POSTIÇAS! 
    

A mulher que anhela possuir belleza 

natural deve despresar a moda das 

pestanas artificiaes. As pestanas dão aos 
olhos certa beleza profunda, acentuando as 

curvas ovaladas, se são abundantes e crespas, 

os olhos se convertem em traço 
physionomico mais atrahente de um rosto. 

    Os poetas teem razão quando falam de 

olhos como lagos profundos, fascinadores. 

As pestanas são o que proporciona essa 
profundidade insondável... 

   Tal é o que affirma a formosa estrella Tala 

Birell, e acrescenta: 

    Minhas pestanas encrespadas não são 
artificiaes. Consegui que tomassem este 

aspecto escovando-as todas as noites para 

cima, com uma escova untada de 

brilhantina ou creme facial. 

    Se assim fizessem todas, apoiando 

quanto possível a beleza natural, os 

homens não soffreriam tantas 

decepções...            
                                                                    

(JM, 05/03/1936,  grifos nossos) 
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  O conselho evoca a cenografia esperada em um texto opinativo, em que o 

enunciador, como alguém que fala de uma posição de autoridade, manifesta seu ponto de 

vista já desde o próprio título (“Abaixo as pestanas postiças!”). A cenografia mobil izada 

também é composta pelo metadiscurso. Sendo assim, são chamados outros enunciadores 

para a enunciação e apresenta-se uma cena validada: o poeta diz da beleza da mulher, e a 

atriz (como alguém que se preocupa com a  estética) aconselha sobre beleza. Os poetas, 

em seu discurso, auxiliam na construção do ethos da beleza feminina (“Os poetas teem 

razão quando falam de olhos como lagos profundos, fascinadores”); e a artista Tala Birrell, 

por ser famosa e ser apresentada como uma mulher bela, confere uma corporalidade para 

a mulher sugerida no texto: a mulher bonita, mas natural. 

Essa necessidade de ser natural demonstra a heterogeneidade constitutiva do próprio 

discurso: no século XVII, a Igreja vociferava contra a formosura da mulher, pela própria 

inclinação pecaminosa que seria constitutiva da alma e do corpo femininos e condenava 

quaisquer artifícios que ressaltassem a beleza. Priore (2000, p. 28) relembra o interdiscurso 

religioso que atravessaria a enunciação que ora comentamos: 

[...] a mulher – velha amiga da serpente e do Diabo – era considerada, nesses 
tempos, como veículo de perdição da saúde e da alma dos homens. Aquela 
„bem parecida‟, sinônimo no século XVII para a formosa, era pior! Logo, 
modificar a aparência ou melhorá-la pelo emprego de artifícios, implicava 
adensar essa inclinação pecaminosa. 

  Na década de trinta do século XX, a voz da religião já não era mais um brado - 

pelo menos no suporte com que tratamos -, mas era sussurrada através do tom de 

autoridade dos enunciadores do texto, o qual constrói o ethos do recato para a mulher 

bela. A influência desse ethos no co-enunciador, por sua vez, é que permite a eficácia do 

discurso. Desse modo, a co-enunciadora, então, incorpora a forma de estar no mundo dos 

enunciadores e passa, assim, a fazer parte do universo de mulheres que dispensam a 

artificialidade das “pestanas postiças” como uma forma de inscrever-se no mundo das 

“belas”. Assimila, então, o ethos de um dos enunciadores, passando concretamente, por 

exemplo, a “escovar as pestanas com brilhantina ou creme facial” e denegando a imagem 

das mulheres que não têm beleza natural e que decepcionam os homens, portanto.  

Por outro lado, mesmo sujeita às advertências e ao controle de pulsões instituídos 

socialmente, a mulher sempre quis fazer-se ou ser bela. O entorno sociocultural, por sua 
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vez, tanto tolhia quanto sugeria meios para o embelezamento feminino. A fabricação de 

cosméticos187, fortemente intensificada nas primeiras décadas do século XX, oferecia 

dispositivos de embelezamento, e a cena publicitária tratava de fazer acompanhar esses 

produtos de sonhos e ilusões sobre desejos socialmente alimentados.  Nessa cena, o ethos 

do recato também é evocado para distinguir a “mulher de bem” da cortesã.  O anúncio a 

seguir reproduz um exemplar do tipo de injunção dirigida à mulher no que tange a sua 

aparência e à identificação, pela aparência, com a “moça de família” ou com a 

“prostituta”. 

 

 
Imagem 32: Anúncio batom Tangee (JM, 13/02/1936) 

                                                             

187 Já no século XVI, mulheres usavam certa farmacopéia doméstica para esconder problemas 
dermatológicos e para se embelezar. Para isso recorriam a produtos de toda espécie, tais como “leite de 
mulher parida”, que controlaria a queda de cabelo, amenizaria sinais e cicatrizes; excrementos de animais, 
que também favoreceriam a cicatrização, além de óleos, tintas, besuntos, cremes e ungüentos como 
maquiagem. 

“Essa aparência de pintura se já é horrível em 
qualquer mulher, quando são jovens, então, é 
repugnante! 
Mas não tema o baton Tangee.  
Não poderá dar aparência de pintura, pois não é 
pintura! Quando se aplica Tangee, magicamente 
muda a cor para o tom rosado que mais assenta ao 
seu tipo. 
Feito com a base de creme finíssimo, conserva os 
lábios macios e juvenis.  
Também o pó de arroz Tangee é feito com o poder 
mágico de transformar sua cor. Acabe com essa 
aparencia  empoada.” 
 
 
 

“SEM RETOQUE – Labios sem nenhum retoque, 

quase sempre parecem desbotados, envelhece 

o rosto. 

PINTADOS – Labios com pintura parecem 

artficiaes, detestáveis e não agradam aos 

homens.  

TANGEE – apenas intensifica o rosa natural dos 

lábios e acaba com a aparência de pintura.” 
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O anúncio encarna, através da semiose188 verbal e da não-verbal,  o ethos da 

autoridade disciplinar que balizaria a forma de a mulher “honesta” habitar o mundo. 

Neste ponto, chamamos atenção para a importância do tom da enunciação para a 

construção do ethos do enunciador. Conforme Gonçalves (2006, p. 68), do tripé tom, caráter 

e corporalidade, que constitui o ethos discursivo, o tom seria o mais importante, pois deste 

último dependeria a formação do caráter e da corporeidade dos sujeitos do discurso.  

Embora acreditemos que a corporalidade dos sujeitos, num gênero como o anúncio, 

possa ser construída, em alguns casos, principalmente pela representação iconográfica que 

se pode fazer do enunciador (ou do fiador do discurso), admitimos com o autor que, no 

caso da disseminação de regras de civilidade em um suporte, como a revista feminina, o 

tom pode favorecer a incorporação do DC, por exemplo. Vejamos como se combinam 

tom e corporalidade no anúncio. 

Há duas cenografias no texto. A primeira apresenta a cena validada189 de uma 

conversa descontraída entre pai e filha, na qual a imagem da filha, uma das enunciadoras, 

sugere o ethos juvenil. A palavra do pai - que acolhe a filha no braço da poltrona em que 

descansa, soa benevolente, mas sem deixar de revelar a autoridade do homem e da 

própria condição de pai. Como enunciador, o pai demonstra a suposta opinião dos 

homens a respeito do uso de maquiagem pelas mulheres: mulheres não devem se pintar: 

“Sem pintura nos lábios, você é uma menina encantadora!”. Por outro lado, a filha, como 

co-enunciadora, encarna a consumidora ideal para o produto: mulher jovem, bonita, 

descontraída e que sabe escolher um batom que combine com o ethos da moça recatada de 

família, além disso, a enunciadora é autorizada pelo pai a consumir o batom. 

A segunda cenografia investe em um tom autoritário através do qual o enunciador 

expõe a opinião da sociedade a respeito de maquiagem feminina: “Essa aparência de 

pintura se já é horrível em qualquer mulher, quando são jovens, então, é repugnante!”. A 

enunciação segue enfatizando a principal característica do produto: “não é pintura”.  A 

                                                             

188 Semiose seria a ação do signo de determinar um interpretante (SANTAELLA, 1992, p. 50). Em outras palavras, 
seria o processo pelo qual alguma coisa funciona como signo, ou seja, significa.  Esse processo compreenderia o 
signo; o interpretante e o objeto; e o intérprete e o contexto. 
189 Cena já instalada na memória coletiva e que pode servir como modelo ou como antimodelo na 
enunciação. 
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ênfase dada ao fato de o batom oferecido não ser “pintura” explica-se por uma tentativa 

de afastar a imagem do cosmético daquelas mulheres que indicam sua profissão ou sua 

condição social por intermédio da “pintura”, que na cena enunciativa (considerando 

principalmente a cronografia dos anos 1930), é sinônimo de maquiagem pesada, 

exagerada. As prostitutas, pois, seriam essas mulheres. Rago (1991, p. 66) comenta a 

vigilância constante sofrida pelas mulheres “honestas”, a quem era permitido cuidar da 

aparência, mas desde que dentro dos limites do recato: 

Havia sempre por trás dessas recomendações moralistas [daqueles que escreviam 
sobre o comportamento feminino adequado] o espectro da prostituta: embora nem seja 
citada, paira constantemente a ameaça sobre a mulher de ser confundida com a 
“decaída”, se usar muitas jóias ou se pintar exageradamente.(grifos da autora) 

 Na segunda cenografia, o interdiscurso moralizador da Igreja e da medicina 

higienista emerge. Esta última, no intento de higienizar a sociedade, também construiu 

um discurso sobre a prostituição e sobre a oposição entre a mulher honesta e a meretriz 

(ENGEL, 1988). Nesta segunda cenografia, a enunciação assume  um tom didático. A 

formulação, por sua vez, é composta de duas semioses principalmente: pela imagem de 

lábios e pela verbalização da opinião do enunciador, a qual aponta para um consenso 

social a respeito da aparência.  

 Pela própria maneira como é enunciado, o discurso assume, então, o estatuto de 

injunção, de controle de pulsões e comportamento, e cria, ao mesmo tempo, um ethos  e 

dois anti-ethé- uma subversão do ethos, uma corporalidade oposta - para a mulher: a) não se 

deve estar sem retocar os lábios porque se assume um ar envelhecido; b) não se deve estar 

com lábios “pintados” porque eles são “detestáveis” e “não agradam aos homens” e c) 

deve-se usar Tangee porque se assume um tom natural, mesmo estando maquiada. 

 O anti-ethos da mulher envelhecida não se associa à imagem da prostituta. Já o da 

mulher “pintada” faz clara alusão à meretriz (são artificiais, detestáveis e, principalmente, 

não agradam aos homens). Finalmente identifica-se o ethos da fiadora da primeira 

cenografia: uma moça jovem, “de família” (está com o pai) e bela. Através da 

incorporação, que se dá via leitura, a co-enunciadora (leitora do JM), então, identifica-se 

com a movimentação do corpo investido de valores histórico-socialmente especificados 
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da fiadora e do corpo sugerido pelo fiador da segunda cenografia e adere ao universo das 

mulheres que civilizadamente não “se pintam”, usam o produto oferecido.  

 

5.2.2 A boa mãe: o ethos da abnegação 

O papel social de (boa) mãe, de acordo com o que já comentamos no capítulo 2, foi 

se construindo no imaginário brasileiro desde os remotos tempos da colonização. 

Principalmente a Igreja, até o século XVIII, e a Medicina a partir do século XIX, 

enfatizaram a importância da procriação e delinearam as características da mãe ideal. 

Dessa forma,  à “santa mãezinha”190, cujo  modelo de comportamento mais adequado era 

inspirado na piedade marial, cabia instruir e educar cristãmente os filhos e cuidar com 

diligência das coisas da casa. Somaram-se a essas qualidades, a partir do século XIX, 

características da mãe higiênica: aquela que amamentava e que, portanto, fortificava os 

laços familiares, uma vez que o aleitamento materno „estreitava os laços da família e trazia 

alegria ao lar doméstico‟(REIS, apud COSTA, 1979, p. 261). 

Considerando principalmente o fato de a responsabilidade pelo bem-estar da família 

ter passado, em grande medida, para a mãe higiênica – principal aliada dos médicos, no lar 

– uma vez que a ela cabia conferir a nova feição da casa (mais arejada e iluminada, para 

evitar os miasmas causadores de doenças) e a saúde dos filhos, proporcionada pela 

amamentação, é explicável o investimento do DC em gêneros como conselho e em temas 

como o aleitamento, por exemplo. Vejamos um texto que figurou na seção de conselhos 

Evangelho das mães: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

190 Tomamos aqui emprestada uma expressão de Priore (1995). 



206 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

                                 Lactação Materna 

     Motivo de orgulho para a mulher que é mãe, é a lactação um alimento natural 

tomado à temperatura ideal, que é a de seu corpo. Vae, como o sangue, de um 

coração ao outro. Do corpo da mãe para o corpo do filho.  
     Para a mulher representa um bem estar geral e o allivio de certos soffrimentos. 

Os orgãos que concorreram para que a mulher se elevasse ao   nível sublime em que 

estão colocadas as que são mães retornam a seu estado anterior. 

     A lactação materna representa, também, para a mulher que é mãe, uma inegável 

satisfação moral. 

     A mulher que vê seu filho alimentado por outra tem forçosamente que 

experimentar um grande desgosto. 

     Alimentada com o leite de sua mãe, a criança está constantemente sob seus 

desvelos, que jamais poderão ser substituídos.  

(JM,14/04/1934) 

 A cenografia do discurso evoca a de um aconselhamento dado por alguém que 

conhece os reveses da saúde feminina, bem como a moral de uma mãe “desvelada”. O 

propósito comunicativo do texto não é apenas o de expressar um juízo de valor sobre 

algo, mas também o de fazer agir a co-enunciadora, destacando a imagem da boa mãe, da 

mãe higiênica. O interdiscurso da Medicina marca a heterogeneidade do texto: “Para a 

mulher representa um bem estar geral e o allivio de certos soffrimentos. Os orgãos que 

concorreram para que a mulher se elevasse ao  nível sublime em que estão colocadas as 

que são mães retornam a seu estado anterior.”. O enunciador - investido da autoridade 

conferida a ele pelo próprio lugar em que a enunciação se realiza na materialidade do 

suporte, a seção de conselhos, em um tom de sapiência, descreve a imagem da mãe ideal e 

constrói, dentro de sua própria enunciação, uma outra corporalidade: a da boa mãe, 

aquela que cuida da própria saúde (os órgãos do aparelho reprodutor feminino voltam 

para o lugar durante o aleitamento) e também da própria moral: “A lactação materna 

representa, também, para a mulher que é mãe, uma inegável satisfação moral”. Um caráter 

também é atribuído a essa imagem construída, visto que a mãe que amamenta, segundo o 

enunciador, é responsável e não experimenta tristeza. 

 A escolha lexical nos dá pistas sobre a imagem, sobre essa outra corporalidade e 

sobre esse outro caráter sugerido na argumentação do enunciador. Os termos e 

expressões usados para fazer referência à mãe sugerem (todos carregados de afetividade 

positiva) com clareza essa imagem:  “orgulho para a mulher”; “de um coração ao outro”; 

“nível sublime”; “desvelos”.  Assim, o enunciador, que expressa opinião em cada uma das 

asserções, sugere o ethos da abnegação e do cuidado para a (boa) mãe: “Alimentada com o 
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leite de sua mãe, a criança está constantemente sob seus desvelos, que jamais poderão ser 

substituídos”.  

Embora, neste caso, a incorporação do ethos do enunciador pela co-enunciadora não 

seja aquilo que favoreça a propagação da civilidade feminina, não se pode descartar a 

propagação do DC, assim como não se pode deixar de admitir a incorporação, via leitura, 

de comportamentos socialmente valorizados. Nessa circunstância específica, a norma 

sugerida é a de amamentar e, por conseguinte, abolir a contratação de amas-de-leite191, 

hábito muito comum no século XIX e que ainda perdurou durante boa parte da primeira 

metade do século XX. Neste caso, a incorporação via leitura não coincidiria, pois, com a 

noção de incorporação que se estabeleceria no discurso. A assimilação de uma maneira de 

habitar o mundo se daria, na verdade, por meio do alcance da leitura como objeto 

cultural. 

Numa outra formulação do DC, em um anúncio que também trata da alimentação 

infantil (reproduzido logo mais à frente), mostra-se, por outro lado, outro 

comportamento maternal: dá-se por estabelecido o fato de a mãe ter que amamentar e 

sugere-se uma alternativa à falta do leite materno. Essa opção seria um leite artificial. 

No anúncio, figuram duas semioses: as imagens (da mãe com o filho no colo e a 

imagem do produto) e a fala do enunciador. Assim, duas cenografias são construídas. A 

primeira, uma seqüencia dialogal, iniciada por uma pergunta  do enunciador, que se 

materializa em uma tipografia que difere do restante do texto (o tipo e o tamanho das 

letras diferentes da tipografia usada no “corpo” do anúncio”). A pergunta (“A senhora 

gosta do seu filhinho?”), embora do ponto de vista da estrutura formal do texto lembre 

um título, funciona, na verdade como um convite a co-enunciadora para participar da 

                                                             

191 A extirpação do serviço de escravas que desempenhavam a função de amas-de-leite foi uma das 
grandes lutas dos higienistas no século XIX e XX (nesta época não mais escravas, mas mulheres negras ou 
mestiças pobres). Era comum os senhores coloniais mandarem os filhos de suas escravas (que às vezes 
eram deles mesmos) para a Casa dos Enjeitados ou Casa da Roda ou simplesmente “roda”, uma 
instituição pública que recebia filhos rejeitados pelos pais, para que as escravas fossem alugadas como 
amas-de-leite. Os higienistas combateram com veemência esse costume, numa tentativa de proteger os 
filhos das classes abastadas - já que muitas das amas eram acometidas por diversas moléstias (tais como 
sífilis e tuberculose) que eram transmitidas às crianças -, e também de manter a mulher de classe 
privilegiada presa ao ambiente doméstico. 
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enunciação. A retoricidade da pergunta confirma-se quando o enunciador comenta sua 

própria enunciação (“Que pergunta inútil!”) e pela resposta que o próprio enunciador dá à 

pergunta, na primeira linha do texto: “Todas as mães adoram os seus filhos e todas 

estariam dispostas a sacrificar a vida por elles.”.  

Ao interpelar a co-enunciadora, o enunciador assume um tom afetivo e maternal, 

confirmado pelo  próprio termo usado para nomear a criança: filhinho. O ethos da 

afetividade é confirmado pela imagem de uma mulher que segura uma criança no colo, 

olhando-a alegre e ternamente. Logo após a interpelação, o enunciador se volta para sua 

própria enunciação e, sem abandonar o tom afetivo, alude à importância da alimentação 

da criança e ao aleitamento materno. O fiador assume, então, a necessidade de 

amamentação da criança, mas admite que podem existir mães que não o fazem :“A 

natureza deu-lhes o leite que convém: o leite materno. Mas, na falta delle, é preciso 

recorrer a uma alimentação adequada e lógica.”. A interdiscusividade com o discurso da 

Medicina se configura com a alusão indireta à mortalidade infantil, também combatida 

pelos higienistas: “Da escolha dessa alimentação depende a saúde e, muitas vezes, a vida 

das crianças.” 

O DC evoca a dedicação, o cuidado e abnegação como características da boa mãe. A 

incorporação do ethos afetivo e dedicado do enunciador, à semelhança da imagem da mãe 

que ele quer construir no e pelo discurso,  se daria, via leitura e na medida em que a co-

enunciadora se identificaria com a corporalidade “mostrada” e a corporalidade dita192 e 

com o tom da enunciação. 

                                                             

192 A corporalidade mostrada corresponderia à própria imagem do enunciador; já a corporalidade dita 
corresponderia à maneira de o enunciador se expressar e, assim, na enunciação construir sua imagem por 
meio do discurso. 
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Imagem 33: Anúncio Leite Condensado Moça (JM, 21/05/1936) 

 

5.2.3 A eficiente dona-de-casa: o ethos da dedicação 

O lar plácido, guardado pelas bênçãos do matrimônio, era o refúgio do marido e o 

ninho dos filhos. A responsabilidade de mantê-lo em harmonia e, por conseguinte, fazer 

feliz aos filhos e ao consorte também era responsabilidade da mulher. Portanto ela 
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precisava saber como cuidar desse lugar ideal. Eram muitas as tarefas da boa dona-de-

casa: polir objetos de alumínio, limpar baralhos, escolher tipos de chás,  combinar cores 

de almofada, saber escrever a correspondência digna de uma senhora (carta de pêsames, 

convites, cartas pessoais, cartões de agradecimento), administrar o orçamento doméstico, 

entre outras importantes trivialidades. Entre essas obrigações, entretanto, estavam aquelas 

ligadas ao controle de afetos e pulsões. No discurso da civilidade feminina, havia, assim, 

espaço para todos esses temas.  Vejamos o conselho a seguir: 

     A mulher deve sempre esmerar-se para embellezar seu lar. 
Tratar de fazer ditosos aqueles que a rodeam, evitando questões 

a toda hora, descontentamento por tudo o que fazem os demais 

e contendo as palavras rudes que queiram dizer seus lábios em 
momentos de contrariedades que lhe proporcionem. 

     A mulher que assim procede é a que verdadeiramente 

cumpre sua missão na vida. 

(JM, 16/04/1936) 

 O texto, que apresenta extensão pequena, evoca uma única cenografia. Em um 

tom de autoridade, o enunciador interpela a co-enunciadora explicitamente a submeter-se 

ao autocontrole feminino. À dona-de-casa cabe controlar as emoções para que a placidez 

do lar se perpetue e para aqueles para quem ela vive – marido e filhos – nunca sejam 

desagradados ou incomodados por “questões a toda hora”.  

A assimetria entre enunciador e co-enunciadora é marcada pela distância traduzida 

pelo uso de verbos no imperativo. Na enunciação constrói-se a imagem do lar adequado e 

da dona-de-casa dedicada. A escolha lexical aponta as características dessa mulher. Os 

verbos, por exemplo, sugerem ações que implicam obrigação e esforço: esmerar-se, tratar de 

fazer. Da enunciação surge a imagem de uma mulher com quem a leitora deve ser capaz de 

se identificar e a quem deve imitar. Da enunciação, também surge uma outra 

corporalidade e um outro caráter que devem ser assimilados pela co-enunciadora. Mesmo 

não se tratando do ethos do enunciador, neste caso, acreditamos que há incorporação da 

representação da mulher dedicada, visto que a co-enunciadora pode passar, por 

intermédio da leitura, a aderir ao universo a que pertenceria essa mulher.  

A partir do conselho analisado, pode-se ainda acrescentar uma nuance à análise. 

Haveria o que se chama de pró-ethos, que o enunciador procuraria imitar ao criar a imagem 
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da mulher dedicada. A noção de pró-ethos é proposta por Gonçalves (2006, p. 288). 

Segundo o autor, o pró-ethos seria uma imagem favorável que o co-enunciador capturaria 

de seu enunciador, ao mesmo tempo em que a reduplicaria; seria um ethos “a favor de”. A 

fim de explicar o fato de pró-ethos ser uma tentativa de captação do ethos de outros 

discursos pelo enunciador para, assim, seu discurso ser acolhido e assimilado pelos co-

enunciadores, Gonçalves (2006, p. 288) apresenta uma elucidativa explicação: 

O próprio ethos, na verdade, pode revelar a procura de identidade dos atores 
dentro do grupo social de que fazem parte. É a identidade social e discursiva 
formada pela identidade do outro, em que, nesse processo, cada um revela sua 
idiossincrasia identitária. Nesse sentido, o pró-ethos é constitutivo de todo 
discurso, porque os indivíduos estão sempre envolvidos em representações 
identitárias compartilhadas, lutando para enquadrar-se em modelos 
estabelecidos e valorizados social, cultural e historicamente. 

 Não é nossa intenção aqui levantar firulas teóricas, até porque este capítulo 

constitui um complemento dentro da totalidade deste trabalho. No entanto, cremos que é 

possível, a partir do exame que fazemos, apontar algumas interpretações que ampliam 

alguns conceitos. Sendo assim, no conselho em análise, acreditamos que o enunciador 

busca um pró-ethos feminino, já valorizado no interdiscurso da Igreja, por exemplo, e 

atribui esse pró-ethos não a si próprio, mas a imagem da mulher representada em seu 

discurso.  

Vejamos agora a civilidade da dona-de-casa em uma outra formulação discursiva, 

um conto. Neste exemplo, optamos por reproduzir integralmente a materialidade da 

página do suporte para que pudéssemos comentar a iconografia que acompanha o texto 

(cf. Imagem 34, mais adiante) e termina por auxiliar na apreensão da cenografia e dos 

próprios ethé das enunciadoras.  

A cenografia do discurso, cuja cena englobante é a literária, evoca a cena validada (e 

por isso mesmo socialmente negociada e legitimada) de uma conversa entre duas 

amigas193. O texto constrói-se inteiramente numa seqüência dialogal194 em que os 

                                                             

193 O texto, na verdade,  pode conduzir a mais de uma leitura. A iconografia que o acompanha sugere ser 
uma conversa entre marido e mulher. Entretanto o nome da personagem que corresponderia ao marido é 
um nome feminino. Sendo assim, optamos pela cenografia da conversa entre duas mulheres, e não entre 
um homem e uma mulher. 
194 A seqüência dialogal, conceito de Jean-Michel Adam, seria “o componente principal dos gêneros 
textuais mais característicos da comunicação humana: a conversação e suas variantes(entrevista, 
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enunciadores são as próprias personagens. As duas enunciadoras assumem tons diferentes 

em seus discursos, embora a afetividade seja comum a ambas. A conversa tematiza o 

orçamento doméstico e a administração de valores por cada uma das mulheres. Uma das 

moças, num tom de inocência pergunta à amiga, Mollly, sobre como poderia gerir o 

orçamento de forma que o dinheiro fosse suficiente para as contas domésticas e para seus 

gastos pessoais. Molly, por seu turno, num tom didático e condescendente, lhe dá uma 

“aula” de economia, na qual ao mesmo tempo descreve suas próprias obrigações como 

dona-de-casa e seus prazeres pessoais (passagens [para se deslocar para o local de lazer, 

supostamente], alimentação [da família], hipoteca da casa) e  ensina  como fazer para ter 

dinheiro para comprar algo importante, como o vestido que a amiga tanto deseja e que 

constitui o mote para a discussão. 

Na enunciação, as corporalidades, os tons e os caracteres ditos remetem a um ethos 

(a moça econômica, que sabe gerir as finanças adequadamente)  e a um anti-ethos (a moça 

que não aprendeu a importante qualidade da uma boa  dona-de-casa, o comedimento 

financeiro). Essa última corporifica a mulher pouco habilidosa na administração de 

valores (“Parece que tu [Molly] sempre tem dinheiro suficientte para comprar, por 

exemplo, um chapeo, se, por acaso, vês um que te agrade irresistivelmente. Mas tenho de 

resistir nesses casos. Como é que te arrumas?”)195, é perdulária (“Mas não é terrivelmente 

difficil guardar o dinheiro que a alguem sobra da semana?”)196.  

                                                                                                                                                                                              

conversação telefônica, debate etc.)”. O diálogo seria poligerado, isto é, “uma unidade formada, 
necessariamente, por mais de um interlocutor, podendo estes interlocutores ser personagens, quando uma 
seqüência está inserida em um gênero de ficção”. (BONINI, 2005, p.215). 
195 (5º parágrafo) 
196 (9º parágrafo) 
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 Imagem 34: Conto “ O vestido sonhado” (JM, 16/01/1936) 
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Além disso, Moly, que assume o tom de sapiência, ao ensinar como se pode 

economizar e equilibrar o orçamento, sugere o caráter dela e da outra enunciadora: elas 

são fúteis (preocupam-se com fios puxados das meias, comprar presentes, roupas e 

chapéus) e dependentes financeiramente (são sustentadas pelo marido, a quem não 

podem incomodar pedindo mais dinheiro do que já dispõem). A segunda enunciadora, 

além disso, é imatura. Por isso mesmo, Molly se dirige a ela como se ela fosse uma 

menina, e não uma mulher (“Se o fizeres, verás como quando tudo tiveres gasto, se 

rompe o fio das meias novas ou como te lembras de repente de que no dia seguinte faz 

annos a tua melhor amiga”)197; (“Verás [se aprender a gerir o orçamento doméstico e 

pessoal] como teu maridinho ficará encantado quando não tiveres de ir mais com a eterna 

cantillena de que o dinheiro acabou, ou de que não chega o que elle te dá.”)198. 

O investimento do DC em um gênero da cena literária favorece a incorporação do 

ethos da enunciadora, Molly, e a refutação do anti-ethos  da segunda enunciadora, uma vez 

que nessa cena genérica é possível criar representações do mundo que, muitas vezes, 

podem levar o co-enunciador a perceber esse espaço fictício e os valores nele revelados 

como correspondentes ao mundo real. Dessa forma, a leitora do JM é interpelada a saber 

gerir seu gastos, como a segunda enunciadora; ou, se não souber,  procurar os “sábios” 

conselhos de alguém que saiba administrar com eficiência as contas domésticas e, dessa 

forma, agradar o marido e promover a paz doméstica. 

A iconografia que acompanha o conto confirma a cenografia de um lar apaziguado e 

em que o marido acolhe a dona-de-casa dedicada. A partir da imagem, é possível construir 

a representação do lar sossegado, no qual o casal calmamente conversaria.  Na imagem, a 

mulher aconchega-se no ombro do marido que, por sua vez (pela posição em que está 

sentado na poltrona ou por ser mais alto que a mulher), olha-a de uma perspectiva 

superior. A sugestão da imagem combina com os ethé do homem e da mulher numa 

sociedade misógina: o homem corporifica a superioridade e a mulher, a submissão. Nesse 

caso, a ênfase seria para o acolhimento que recebe a mulher, se souber conduzir as 

despesas da casa e fazer o dinheiro que o marido lhe dá render. A civilidade é reafirmada 

                                                             

197 (12º parágrafo) 
198 (14º parágrafo) 
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quando, repetindo um enunciado do discurso, cria-se uma outra enunciação para 

acompanhar a imagem: “Verás como teu maridinho ficará encantado”. 

 

5.2.4 A conveniente esposa: o ethos da submissão e da saúde 

Uma outra função determinada para a mulher e que conjugava com o papel de mãe 

e de dona-de-casa era a de esposa. A ela, cabia o equilíbrio do lar, lugar feminino por 

excelência.  A ela, cabiam os cuidados para manter o casamento, uma vez que dela  

dependiam, por exemplo, a paz doméstica e o bem-estar do marido. Para que a mulher 

pudesse desempenhar bem este papel conselhos de beleza e de comportamento eram 

sempre bem-vindos. O DC investia, pois, nesse gênero. 

Vejamos um conselho em que mais de uma enunciação se configura justamente para 

conferir maior argumentatividade ao próprio discurso. 

O QUE DEVE FAZER A MULHER PARA 
CONSERVAR O INTERESSE DOS HOMENS 

 
As mulheres que queiram manter vivo o interesse 

dos homens por ellas devem preocupar-se com certos 
pequenos detalhes. Esta é a declaração que um grupo de 
actrizes de Holywood deu á publicidade recentemente. 
Cada uma delas indicou um detalhe, que, embora pareça 
insignificante lhes tem servido para reter o affecto e 
interesse do sexo masculino.O grupo aludido é composto 
por Gladys George, Joan Crawford, Mary Carliste, Ida 
Lupino e Eleonore Whitney. Seus conselhos são os 
seguintes: 

Gladys George: – Não seja curiosa. 
Joan Crawford: – Não faça esperar os homens. 
Mary Carliste: – Não procure acariciar um homem 

desconsolado. 
Eleonore Whitney: – Não se exihba deante dos 

homens sem estar bem arranjada. 
Ida Lupino: – Acaricie-o quando estiver enfermo. 
Gladys George acrescenta: – A mulher que queira 

bem a seu marido deve preocupar-se com insignificantes 
detalhes, que, ás vezes, são muito importantes. Não ha 
nada que irrite tanto a um homem como que lhe façam 
explicar suas ausências. O melhor é acceitar suas 
explicações como artigo de fé. Contém muita verdade o 
rifão: “olhos que não vêem, coração que não sente”.  

 

Carole Lombard confessa que um dos 
pecadilhos mais prejudiciaes é o de fazer esperar os 
homens. 

 “Os homens – diz a encantadora atriz – se 
rebelam contra a falta de pontualidade tão corrente 
entre as mulheres. Attribuem o facto de que uma 
mulher chegue tarde a seus encontros como á falta de 
interesse neles e detalhes como este, parecendo sem 
importância, são os que causam os divórcios”.  

 “Quando um homem está de mal humor 
incommodam-lhe as caricias. O melhor é deixa-lo em 
paz até que haja passado a nuvem. A que tenha graça 
deve procurar-lhe a existência para que se esqueça 
depressa de suas preocupações.”  

Sem embargo – assegura Ida  Lupino – quando 
um homem está enfermo, gosta que o acariciem. 
Prodigalizem-lhe as attenções e cuidados de maneira 
que não lhe falte o affecto com que tanto conta nos 
momentos de sofrimento. 

Eleanore Whitney está convencida da 
importância das apparencias. 

O conservar vivo o interesse de um homem é 
uma tarefa árdua – diz  Eleanore – mas é possível 
leva-a a cabo, com um pouco de attenção e previsão. 
A mulher não se deve exibir deante de um homem 
quando esteja mal arranjada ou quando entregue á sua 
toillete  e tenha o rosto cheio de pomada. Não há 
nada que cause tanta decepção a um homem. 

(JM, 21/01/1937) 
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O texto revela a constituição primordialmente dialógica do discurso. Nesse caso, a 

formulação do discurso da civilidade se constrói por meio de regras que emanam de várias 

vozes e que conversam entre si. O enunciador abre espaço para outras enunciações, as 

quais provêm de enunciadoras que, por causa de seu próprio ethos (são mulheres belas e 

desejáveis), conferem autoridade ao discurso. O enunciador avisa: não são mulheres 

comuns, são atrizes de Hollywood199 que dizem como agradar os homens: “As mulheres 

que queiram manter vivo o interesse dos homens por ellas devem preocupar-se com 

certos pequenos detalhes. Esta é a declaração de um grupo de actrizes de Holywood deu à 

publicidade recentemente. Cada uma delas indicou um detalhe, que, embora pareça 

insignificante, lhes tem servido para reter o affecto e interesse do sexo masculino.”200. 

Configura-se então uma cenografia que evoca os manuais de civilidade e em que as 

enunciadoras, chamadas à cena pelo enunciador do conselho, encarnam a mulher bem-

sucedida em seus relacionamentos com os homens. Essas enunciadoras, investidas de 

autoridade, proferem um discurso marcado pela assimetria de quem sabe e que fala para 

alguém que não sabe e que quer (ou precisa) aprender. Por intermédio da formulação de 

regras e da metadiscursividade, sugerem-se comportamentos adequados para mulheres e o 

devido controle de pulsões pressuposto por alguns desses comportamentos.  A cenografia 

do discurso reportado, em que se manifesta a heterogeneidade do discurso, sugere uma 

movimentação do corpo feminino através de vozes femininas referendadas socialmente.  

O ethos das enunciadoras é construído por intermédio de prescrições e proscrições 

(as mulheres devem ser submissas, vaidosas, gentis e não devem ser indiscretas, 

impontuais), através das quais as fiadoras do discurso expressam suas opiniões a respeito 

de condutas de “mulheres que queiram manter vivo o interesse dos homens”. 

Construídos em um discurso de civilidade, os ethé das enunciadoras terminam por sugerir 

seus próprios caracteres e a própria forma de as mulheres estarem no mundo. Assim, a 

partir de um conjunto de traços, de uma corporalidade coletiva (de todas as atrizes que 

                                                             

199 Todas as atrizes mencionadas no texto fizeram sucesso entre as décadas 1930 e 1940. 
200 (1º parágrafo) 



217 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 

 

 

enunciam) e de um tom comum a todas é construída a imagem de uma boa esposa: 

discreta, submissa, vaidosa e pontual. 

A discrição é sugerida na regra formulada por Gladys George: “Não seja curiosa”201. 

No metadiscurso em que se reformula e se explica a asserção, agrega-se a submissão 

como um outro traço do caráter da mulher: “Gladys George acrescenta:- A mulher que 

queira bem a seu marido deve preocupar-se com insignificantes detalhes, que, ás vezes, 

são muito importantes. Não ha nada que irrite tanto a um homem como que lhe 

façam explicar suas ausências. O melhor é acceitar suas explicações como artigo 

de fé. Contém muita verdade o rifão: „olhos que não vêem, coração que não 

sente”202. 

A alusão à pontualidade (“um dos pecadilhos mais prejudiciaes é o de fazer esperar 

os homens.”)203, feita pela voz de Carole Lombard, é reformulada e, na reformulação da 

proposição, atribui-se à impontualidade da mulher uma das causas dos divórcios. Tanto 

essa regra quanto a que alude à submissão feminina traduzem o propósito comunicativo 

de controlar afetos.  

A vaidade, presente no discurso de Eleanore Whitney, também é um dos traços 

dessa mulher afetivamente bem-sucedida: “Eleanore Whitney está convencida da 

importância das apparencias.”204. A enunciadora também atribui à mulher o desinteresse 

dos homens. Segundo ela, a ausência de vaidade desagradaria os homens: “O conservar 

vivo o interesse de um homem é uma tarefa árdua – diz  Eleanore – mas é possível leva-a 

a cabo, com um pouco de attenção e previsão. A mulher não se deve exibir deante de um 

homem quando esteja mal arranjada ou quando entregue á sua toillete  e tenha o rosto 

cheio de pomada. Não há nada que cause tanta decepção a um homem.”205. 

A eficiência do discurso se dá, cremos, porque o investimento no gênero conselho e 

sua formulação pautada na heterogeneidade mostrada (discurso direto) - através de que a 

voz das enunciadoras se concretiza na própria enunciação -, e no metadiscurso, por 

                                                             

201 (2º parágrafo) 
202 (7º parágrafo) 
203 (8º e 9º parágrafos) 
204 (11º parágrafo) 
205 (12º parágrafo) 
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intermédio do qual as enunciadoras redizem ou explicam suas proposições, tornam o 

texto extremamente argumentativo. A co-enunciadora é convidada a aderir, e adere, a esse 

universo de que participam mulheres que simbolizam beleza e sedução. Numa atitude 

responsiva, a enunciadora, então, incorpora o ethos de submissão e as outras formas de 

estar no mundo da esposa conveniente. 

Em uma outra cena genérica, um anúncio (cf. Imagem 37), também encontramos  

outra face do ethos da esposa conveniente: o ethos da saúde. No anúncio de um 

medicamento para a “saúde íntima”, cria-se a representação de um mundo em que uma 

mulher de classe alta viveria. Destacam-se os desejos realizados por “Madame Sampaio”. 

Duas cenografias se configuram.  

Numa manifestação de heterogeneidade marcada206, na primeira cenografia tem-se 

uma pequena narrativa, intitulada “Os três sonhos que realizou madame Sampaio”, a 

enunciadora da cena criada é a própria madame Sampaio. Antecedido por uma imagem 

que reproduz a cena validada de uma mulher de classe abastada que possui uma bela casa, 

um carro de luxo, dispõe de motorista, se veste elegantemente e tem filhos saudáveis, o 

relato de madame Sampaio, destacado por aspas, menciona seus sonhos realizados numa 

linha de tempo: o primeiro foi casar com um “príncipe moderno”; o segundo, fazer uma 

viagem à Europa e o terceiro, realizado apenas muito depois dos outros, tornar-se uma 

mulher saudável. Como se vê a seguir:  

                                                             

206 Heterogeneidade mostrada corresponderia a uma presença destacável de um discurso ao longo do 
texto. Esse tipo de “conversa entre discursos”, por sua vez, pode ser marcado (ou explícito) ou não 
marcado implícito. A heterogeneidade marcada é aquela em que as “formas marcadas são assinaladas de 
maneira unívoca. Pode-se tratar de discurso direto, indireto, de aspas, de glosas, que indicam a não-
coincidência do enunciador com o que ele diz.” (MAINGUENEAU, 1998, p. 79, grifos do autor). 
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                Imagem 35: Anúncio “ Fandorine” (JM, 13/10/1938) 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% das senhoras, sofrem 

na sua saúde intima. A 

experiência revelou que, 

em cada 10 casamentos 

infelizes, 9 o são devido á 

saúde da esposa.●A 

Fandorine é a maravilha da 

opotherapia moderna. 

Idealmente pratica, 

extraordinadiriamente 

efficaz, reune n’uma 

combinação magistral: 

extractos de plantas e de 

glândulas, cujos efeitos 

são: calmantes, 

descongestionantes, 

estimulantes e 

reguladores. ● A Fandorine 

é receitada por mais de 25 

mil médicos do mundo 

inteiro, é usada por 

milhões de moças e 

senhoras do mundo 

inteiro, de todas as idades 

(13 a 55 anos) que tiveram, 

graças a ela, suas vidas 

radicalmente 

transformadas. A 

Fandorine favorece a 

formação, cura  

immediatamente as regras 

irregulares ou dolorosas, 

suprime as complicações 

da idade critica e evita 

todas as doenças da 

mulher. 

“Os 3 sonhos da minha vida, foram realizados... 
Acabo de voltar de uma viagem maravilhosa: Paris, Londres, Vienna, 
Veneza, Roma... e os meus olhos se extasiaram... 
O primeiro sonho de minha mocidade romantica já se tinha tornado 
realidade; casei-me com um moderno “príncipe encantado” e tive 
filhos robustos, saudáveis, encantadores... 
No entanto, só agora, há poucos mezes, é que pude gozar a minha 
incrível felicidade de mulher a quem a vida nada recusou... 
Sempre fizera tentativas para restabelecer minha saúde, gravemente 
comprometida, desde muito moça, solteira ainda. Passava, sem 
exagero, dez dias por mez na cama, ou então me encerrava n’um 
quarto escuro, impossibilitada de me mover, de ler, de fallar, de ver 
até a luz do dia... 
Melhorava uma semana e o meu martyrio periódico recomeçava peior 
ainda... 
Só a sua Fandorine, fada encantada, que usei depois de muito ouvir 
fallar, fez de mim a mulher que sou...” 
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A enunciadora encarna a mulher bem-sucedida de acordo com os padrões da época: 

casada, com filhos, e provavelmente com um marido que lhe proporcione uma vida de 

luxo. No entanto, como qualquer outra mulher ela, sofria com os “males da saúde 

feminina”. O ethos da enunciadora combina a corporalidade da mulher “moderna”, que 

viaja, se diverte, mas valoriza a família e aspira ao ideal romântico de casamento (“O 

primeiro sonho de minha mocidade romantica já se tinha tornado realidade; casei-me com 

um moderno „príncipe encantado‟ e tive filhos robustos, saudáveis, encantadores...”), com 

a corporalidade da mulher antiga, a que era enfermiça e que, por isso prejudicava sua vida 

e a de sua família (“Sempre fizera tentativas para restabelecer minha saúde, gravemente 

comprometida desde muito moça, solteira ainda. Passava, sem exagero, dez dias por mez 

na cama, ou então me encerrava n‟um quarto escuro, impossibilitada de me mover, de ler, 

de fallar, de ver até a luz do dia...”). Um tom alegre e jovial acompanha o ethos da mulher 

moderna; um tom lamurioso, o ethos da mulher antiga. 

Na segunda cenografia, o enunciador tece comentário a respeito das doenças ligadas 

ao aparelho reprodutor feminino e, em um tom científico, atribui às enfermidades da 

mulher as causas para o fracasso dos casamentos: “90% das senhoras, sofrem na sua 

saúde intima. A experiência revelou que, em cada 10 casamentos infelizes, 9 o são devido 

á saúde da esposa.”. Novamente é retomado o ethos da mulher enfermiça. O interdiscurso 

da Medicina é usado para expor as qualidades do produto e para mostrar que a 

corporalidade feminina pode ser transformada com o uso do produto. A incorporação 

pela enunciadora é feita pela assimilação do ethos da mulher moderna e saudável. 

 

5.2.5 A vigilante educadora: o ethos da sapiência 

Após a Proclamação da República, no final do século XIX, uma outra função foi 

dada à mulher: a de educadora de futuros cidadãos. Da educação que as crianças e jovens 

recebiam dependia o futuro do País. Em função disso, a própria educação da mulher 207 se 

modificou para que assim ela pudesse desempenhar melhor seu papel de educadora dos 

filhos. Foi-lhe permitido  passar mais anos na escola e estudar disciplinas como Ciências, 

                                                             

207
 Conferir 2.3. 
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por exemplo. A função de educadora dos filhos da pátria era propagada nos discursos 

dirigidos à mulher, inclusive no discurso da civilidade. Observemos os dois artigos de opinião 

que seguem. 

Fugindo á sagrada missão 
Por muitos signaes claríssimos, penetrantes e innegaveis, a Natureza creou a mulher 

para a sublime e importantíssima e insubstituível missão de enlevo e protectora dos paes 

e anjo do lar, assim como preparadora capaz e paciente, capaz e docil dos cidadãos de 

amanhã, atribuindo-lhe ainda confortar e encorajar o marido na luta pela vida. 

Nenhuma outra missão se lhe eguala. É a mais bela e a mais nobre. 

De uns annos para cá, porem, em certos paizes onde predominam o egoísmo e o interesse, e 

onde os dois sexos vivem uma guerra odiosa surgiu a idea de que a mulher também podia 

pelejar ao lado do homem na conquista do dinheiro, devia fatigar-se e soffrer com elle 

nas guerrilhas do commercio, da burocracia e das demais actividades humanas. 

Assim é que naquelles paizes, e nos que acharam bonito imital-os, muitas moças deixaram 
o remanso feliz do Lar, mesmo quando não tinham nenhuma necessidade de ganhar a vida 

pelas suas próprias mãos...e pernas, e viéram para as ruas disputar os logares que dantes eram 

disputados pelo sexo feio...Fugindo á... que se torna feio nas canseiras, contrariedades e 
desillusões do ganha-pão. 

Mesmo nas classes mais favorecidas, as jovens hoje não passam mais as horas no teclado 

do piano suave, nas paginas illustres dos livros; não se destráem mais nos delicados trabalhos 

de agulha, de pincel, e outros que outr’ora tanto as dignificavam, e julgam desairoso pisarem 
no chão da cosinha para preparem um café!... 

Vão empregar-se, esfalfam-se e envelhecem cêdo num trabalho que não foi inventado 

para ellas e que biologicamente tanto lhes abala a saúde, na opinião dos médicos, como 

ainda faz com que sua prole seja mais e mais rachitica. Aliás, muitas pretendem evital-a 

por todos os meios, ou, quando a têm, entregam-na a uma criada incompetente e 

desinteressada. Que é que poderão dar esses tristes pintos de chocadeira? 
 O peor do problema é que, sem habilidade e sem tempo de cuidarem das costuras 

da familia, ellas são obrigadas a comprar tudo, por preços elevados, e ainda que, por uma lei 

da natureza omnipotente, toda aquella que foge á primordial, sagrada e respeitabilíssima 

missão da Maternidade, paga esse crime como uma enorme desordem do organismo e uma 
vida desditosa, alem de não fruir dos encantos que os filhinhos dão ao instincto feminino. 

(JM,28/05/1936, grifos nossos) 

A cenografia do escrito evoca um texto de opinião no qual o enunciador, já a partir 

do próprio título, aponta para aquilo que vai defender: “Fugindo á sagrada missão”. O 

tema do texto é o trabalho feminino. O enunciador posiciona-se contra o “novo 

costume” de as mulheres “pelejarem ao lado do homem” em “guerrilhas do comércio, da 

burocracia e das demais atividades humanas”. Na cena genérica configurada, o que nos 

chama atenção é a representação da mulher pelo enunciador: ao expor seus argumentos, o 

enunciador pouco a pouco vai construindo um perfil da mulher ideal para a cena 

enunciativa em que o artigo se inscreve, cuja cronografia é os anos 1930 e a topografia é o 

Brasil.  
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Em um tom de autoridade, o enunciador desenha a imagem da mulher referendada 

socialmente: aquela que desempenha funções no âmbito do espaço privado, mas que 

revela extrema importância na construção do futuro do País, a de educadora de futuros 

cidadãos e sustentáculo da pequena nação que é a família : “a Natureza creou a mulher 

para a sublime e importantíssima e insubstituível missão de enlevo e protectora dos 

paes e anjo do lar, assim como preparadora capaz e paciente, capaz e docil dos 

cidadãos de amanhã, atribuindo-lhe ainda confortar e encorajar o marido na luta pela 

vida.”208. 

O interdiscurso da medicina higienista e positivista209 é a base dos argumentos para 

que a mulher permaneça em casa e desempenhe sua “sublime e importantíssima e 

insubstituível” tarefa sem prejudicar a prole, que pode ficar “raquítica”, pode ser evitada 

ou pode ser mal-criada ou mal-educada, visto que será cuidada por uma outra mulher, a 

ama: “Vão empregar-se, esfalfam-se e envelhecem cêdo num trabalho que não foi 

inventado para ellas e que biologicamente tanto lhes abala a saúde, na opinião dos 

médicos, como ainda faz com que sua prole seja mais e mais rachitica. Aliás, 

muitas pretendem evital-a por todos os meios, ou, quando a têm, entregam-na a uma 

criada incompetente e desinteressada. Que é que poderão dar esses  tristes pintos de 

chocadeira?”210. 

O último enunciado do excerto que acabamos de analisar: “Que é que poderão dar 

esses  tristes pintos de chocadeira?”, acrescenta à voz do enunciador um tom de crítica 

ácida, que chega aos limites do desrespeito a mulheres que trabalham. A incorporação, 

neste caso, não se dá em relação ao ethos do enunciador, mas em relação à aversão a 

condutas femininas socialmente criticadas e que são capazes, por exemplo, de gerar 

discursos tão críticos. De qualquer forma, o discurso participa dessa assimilação da 

corporalidade e do caráter femininos representados pelo enunciador e apreendidos via 

leitura. Observemos agora uma segunda formulação do discurso da civilidade. 

                                                             

208 (1º parágrafo) 
209 Os positivistas acreditavam que a inteligência feminina era inferior à masculina, mas como reconheciam 
seu papel de educadora dos filhos da pátria reivindicavam para ela educação mais cuidada, para que sua 
“menor capacidade intelectual” não prejudicasse a de sua prole. Sobre essa perspectiva, conferir o item 2.3 
deste trabalho. 
210 (6º parágrafo) 
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O valor das mulheres 

No progresso humano, cabe papel relevante à mulher, que acompanha, desde o 

berço, com desvelo, amoldando os caracteres, os filhos que serão os futuros cidadãos 

dirigentes da Pátria, reflexos das virtudes e defeitos dos progenitores. 

Quando um povo conta com mulheres stoicas que, accima das ridículas frivolidades, 

collocam os sagrados princípios da honra e do patriotismo, é certo ser esse povo o poderoso e 

adeantado como Sparta, heroica e famosa na antiguidade pelo destemor das admiraveis  filhas. 
A França pagou indemnização de guerra exigida pelos allemães, em 1870, graças ao 

poderoso auxilio das mulheres que se privaram até da joias, caras relíquias vinda dos 

antepassados, afim de cobrir o pesado tributo imposto pelos vencedores. 

A Allemanha também chegou á alta perfeição e cultura, tendo commercio intenso, 

habilidade na táctica guerreira, grande na vitoria e na derrota, porque as patrícias 

ensinam aos filhos, com orações quotidianas o culto fervoroso do amor á Patria. 

O Japão, esse colosso que assombra o mundo pelo patriotismo mystico dos 

habitantes, pela indomável coragem nos combates e pela resignação nas adversidades, 

deve ás mulheres os nobres ensinamentos de virtudes cívicas e morais que obram tantos 

prodígios na forte raça. 
Ellas, apesar da fraqueza, vêm se salientando como estadistas, parlamentares, guerreiras, 

escriptoras, commerciantes e eximias educadoras. 

A Historia esta cheia de exemplos de figuras femininas que dirigiam, com mãos firmes e 
rara sabedoria, os destinos das nações. 

No Brasil, temos provas eloquentes da competência do bello sexo, em todos os ramos das 

sciencias e demais actividades humanas. 

Lembremos as heroinas das lutas coloniaes, das guerras com os visinhos paizes. 
Recordemos o famoso episodio dos Emboabas, no qual as esposas obrigaram os maridos a 

vingar a derrota, sob pena de não serem recebidos por ellas. 

As mulheres gauchas, com energia e enthusiasmo, incutem aos filhos os princípios da 
honra, patriotismo e bravura. 

O Brasil será respeitado e rico, no futuro, se contar com mulheres dispostas a incutir nos 

flhos o amor á Patria, a altivez, os rasgos de independência, a dedicação aos estudos e o culto 
a Deus. 

(JM, 26/12/1935, grifos nossos) 

No segundo texto, também se investe na cenografia de uma enunciação opinativa, 

no entanto, ao contrário daquele que acabamos de comentar, neste, o enunciador conduz 

sua argumentação construindo uma imagem positiva para a mulher. O tema do texto é a 

função feminina de educadora dos filhos e sustentáculo da nação: “No progresso 

humano, cabe papel relevante à mulher, que acompanha, desde o berço, com desvelo, 

amoldando os caracteres, os filhos que serão os futuros cidadãos dirigentes da 

Pátria, reflexos das virtudes e defeitos dos progenitores”211. O tom do texto é elogioso. 

O enunciador enumera qualidades e exemplos de mulheres que contribuem ou que 

contribuíram para a afirmação e o progresso de inúmeros países.  

                                                             

211 (1º parágrafo) 
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A cronografia do entre guerras (1935) permite, inclusive, enaltecer qualidades 

patrióticas das alemãs: “A Allemanha também chegou á alta perfeição e cultura [...] porque 

as patrícias ensinam aos filhos, com orações quotidianas o culto fervoroso do amor à 

Pátria.”;  e das japonesas: “O Japão, esse colosso que assombra o mundo pelo patriotismo 

mystico dos habitantes[...] deve ás mulheres os nobres ensinamentos de virtudes cívicas e 

morais que obram tantos prodígios na forte raça.”212. 

Neste artigo, o enunciador constrói uma imagem feminina, também valorizada 

socialmente, segundo a qual a mulher efetivamente determinaria a manutenção e o futuro 

de uma nação. Se é possível admitir, no discurso, um outro ethos, que não o do 

enunciador, poder-se-ia considerar que a imagem da mulher reproduzida sugere um ethos 

de sapiência e de fortaleza e que essa corporalidade e esse caráter são construídos no 

metadiscurso através do qual se explicam as ações de mulheres que participaram da 

história da humanidade. Entre os exemplos elencados está o das espartanas, cuja 

primordial função era dar ao Estado filhos fortes e sadios e uma das principais 

características, segundo o enunciador seria a rigidez de princípios: “Quando um povo 

conta com mulheres stoicas que, accima das ridículas frivolidades, collocam os sagrados 

princípios da honra e do patriotismo, é certo ser esse povo o poderoso e adeantado 

como Sparta, heroica e famosa na antiguidade pelo destemor das admiraveis  

filhas”213. 

Novamente temos não a incorporação do ethos do enunciador, mas da imagem 

construída da mulher e das condutas sociais e do controle de afetos decorrentes dessa 

imagem. A co-enunciadora é interpelada a aderir ao discurso do enunciador por 

intermédio do mundo e da maneira de estar no mundo que ele cria. Essa representação, 

pautada em um tom eminentemente elogioso, permite à co-enunciadora não apenas ler, 

mas sentir o elogio e o convite a aderir a esse universo das mulheres estóicas e cuidadoras 

da prole e, por conseguinte, da Pátria. 

                                                             

212 (4º e 5º parágrafos) 
213 (2º parágrafo) 
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 Com esta última análise, encerramos esta seção.  Tivemos como objetivo 

apresentar a convergência das teorias com que trabalhamos, assim como empreender uma 

análise, acreditamos, ainda não operada sobre o suporte Jornal das Moças e sobre o discurso 

da civilidade. Deixamos, por outro lado, as considerações finais para a próxima seção. 
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A TRAMA E AS CORES DO TECIDO TERMINADO 

 

Tecido pronto. Trama composta. Tempo de olhar, pegar, sentir a textura e admirar 

as cores do tecido findo. Fiandeira e tecelã, unidas em uma só voz, redizem da produção 

da sua obra. 

Na construção de nosso tecido, trabalhamos com a confluência de várias disciplinas 

e de cada uma delas tiramos fios que ajudaram a deixar a trama, em que se envolvem 

leitura, civilidade e educação femininas, mais apreensível. Dessa forma, assumimos a 

perspectiva da História da Leitura e, por sua via, da História da Educação, aportamos na 

Sociologia e dela trazemos a noção de civilidade. Casando civilidade e leitura e educação, 

fomos buscar um suporte textual que se prestasse a civilizar – e para nós agora também a 

educar – a mulher.  

O Jornal das Moças, “Revista semanal ilustrada” ou “Semanario Illustrado e literário”, 

como indecisamente chamavam seus editores – para nós uma revista feminina –, foi 

aquele que escolhemos no universo das leituras para moças e senhoras das décadas de 30 

e 40 do século XX. No JM, examinamos como uma leitura de fruição, ao contrário do 

que se supõe a partir de seu propósito comunicativo mais explícito – entreter –, pode 

disseminar regras e injunções.  Analisamos, assim, o contexto de circulação do suporte, 

seu projeto editorial e suas leitoras previstas.  

A própria construção da noção de civilidade e a abrangência da circulação do 

conceito nos levaram a supor a existência de um discurso da civilidade. Dessa forma, 

analisamos um dos arquivos de texto presentes no JM, caracterizamos esse discurso e 

examinamos o investimento do DC em gêneros como conto, conselho, anúncio publicitário e 

artigo de opinião. Essa análise foi feita com base na Análise do Discurso de linha francesa e 

teve como eixos principais o exame da cenografia, do ethos e do interdiscurso. Da noção 

de ethos deriva a de incorporação, conceito que, sob nosso ponto de vista, termina por 

estabelecer uma interseção entre História da Leitura, Análise do Discurso, civilidade e 
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educação. Essa é, pois, uma das contribuições trazidas por este trabalho. Falando em 

contribuições, façamos agora um breve retrospecto de nosso percurso teórico e de nossa 

análise, comentando resultados e descobertas. 

A descrição e análise do Jornal das Moças nos permitiram entrever a existência de um 

“projeto de educação” feminina (aqui vista como formação) subjacente aos textos de 

fruição; aos moldes de roupas, tapeçarias e bordados; às fotos de eventos sociais e de 

atores e atrizes estrangeiros e nacionais; aos conselhos para moças e senhoras; às orações 

e às partituras; aos anúncios de cosméticos, medicamentos e utensílios domésticos. No 

JM, as funções femininas de mãe-dona-de-casa-esposa-educadora eram reafirmadas na escolha 

dos temas e nos conteúdos dos textos. Isso, no entanto, não quer dizer que o suporte, 

aqui e ali, não estabelecesse certa ruptura com, por exemplo, o fato de as mulheres 

desempenharem apenas funções da esfera do privado; ou com o fato de algumas delas 

quererem/poderem procurar formas de ter menos filhos; ou ainda não impedia a Revista 

de acanhadamente noticiar o sucesso de mulheres ligadas à luta pelos direitos femininos à 

época, tais como Berta Lutz. 

A importância da descrição e análise do suporte verificou-se nas constatações que 

puderam ser feitas a partir do que as pistas deixadas nos escritos revelam sobre suas 

leitoras. Esses rastros de leitura podem nos dizer das práticas de leitura e das 

sociabilidades em que algumas mulheres do passado estiveram envolvidas. A circulação 

do JM, cujo alcance chegava inclusive a pequenas cidades do interior das regiões Norte e 

Sul do Brasil, por exemplo, sugere o alcance da divulgação do projeto de educação 

feminina subliminar à Revista. Retomando alguns aspectos da análise, destacamos, então, 

como a civilidade feminina era propagada e como, via leitura, poderia ser assimilada pelas 

leitoras. 

O JM, como um exemplo prototípico de revista feminina, ocupava-se de assuntos 

mundanos, domésticos e frívolos e divulgava condutas femininas pautadas na imagem da 

mulher moderna de classes dominantes. Esses comportamentos, por sua vez, incluíam a 

preocupação com o lar e com a sociedade. Dentre as responsabilidades femininas no 

espaço doméstico, estava o cuidado com a casa, com a prole e com o marido. Do desvelo 
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e da obstinação femininas dependiam, pois, a estabilidade da família, o futuro dos filhos e, 

conseqüentemente o futuro da nação.  

Os anúncios, artigos, conselhos, contos, poemas, as frases, piadas, partituras, lições 

de bordar e de francês, os vários gêneros do discurso, de uma forma ou de outra, 

sugeriam normas de civilidade. Sendo assim, é possível confirmar que houve migração 

dessas normas dos manuais de conduta para outros suportes, tais como a revista feminina. 

As regras, por sua vez, deixaram de ser formuladas como prescrições ou proscrições 

explícitas e passaram a figurar, pelo próprio propósito do suporte, de maneira mais 

indireta e difusa. 

O conjunto de normas e comportamentos femininos a que estavam expostas as 

leitoras do JM não se dava, no entanto, apenas por intermédio das leituras que eram 

proporcionadas às mulheres, acontecia também pelas leituras que eram ditadas a elas. 

Com efeito, a revista também ditava leituras às senhoras, senhoritas e, esparsamente a 

meninas. Essa indicação se dava, principalmente, pelo anúncio da Biblioteca das Moças: 

uma coleção de livros, escolhidos pelos editores da Companhia Editora Nacional, 

destinada a moças e senhoras. Em anúncios que circularam durante quatro anos 

consecutivos (no corpus analisado) eram sugeridos romances da chamada “literatura cor 

de rosa” que, segundo os editores, eram especialmente indicados para moças e que 

retratavam histórias românticas de amores impossíveis e finais felizes.  

Essa ocorrência de tutela de leitura dentro do JM mostra uma nuance do paradoxo 

da leitura, segundo o qual o leitor experimentaria a liberdade de construir sentidos, mas 

essa mesma liberdade se daria dentro de condicionamentos que pretenderiam contê-la. 

Sendo assim, a escolha feita pelo leitor seria, na verdade, uma liberdade relativa. No caso 

da Biblioteca das Moças, isso fica bastante evidente: o editor reunia um conjunto de livros 

previamente escolhidos por ele e que atendiam primeiramente aos seus interesses, 

rotulava esse conjunto e disponibilizava para as leitoras, que, por sua vez, exerciam a 

“liberdade de escolha” dentro do já previsto para elas selecionarem. Some-se a isso o fato 

de instituições tutelares da leitura, como a Igreja e a Escola, também recomendarem as 

obras da BM às mulheres. 
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Analisada a civilidade no suporte, empreendemos a um exame que, em nossa 

opinião, estabelece uma interseção entre a História da Leitura, a civilidade, a educação e a 

Análise do Discurso: analisamos o discurso da civilidade. A admissão da existência do DC se 

deu pelo fato de constatarmos a existência de um conjunto de enunciados que marcavam 

uma posição enunciativa a respeito das normas de conduta sociais produzidas por um 

conjunto de enunciadores, entre os quais estavam, dependendo do contexto histórico-

social em que se propagaram essas regras: filósofos, Igreja, Medicina, aristocracia, 

burguesia, padres, médicos, professores, pais, editores, autores, entre outros. Essas 

enunciações, por sua vez, se deram durante longos períodos de tempo: na Europa dos 

séculos XVI a XIX, no Brasil dos séculos XVII a XX, por exemplo; e em um arquivo 

composto de um grande número de gêneros (regras, anúncios, conselhos, artigos de 

opinião, contos, fábulas etc.) que, por seu turno, circulavam em suportes variados 

(manuais, revistas, livros etc.). 

O DC, por seu turno, caracteriza-se pelo viés da autoridade (entre seus 

interlocutores há sempre uma relação assimétrica em que alguém que sabe falar a outro 

que não sabe); da pedagogia (o intuito dos enunciadores é ensinar a viver de acordo com 

valores positivos socialmente reconhecidos) e da prescrição (determinam-se normas e 

injunções aos co-enunciadores).  Acreditamos também que a topografia e a cronografia 

desse discurso o diferenciam de outros que também podem agregar essas três 

características (autoridade, pedagogia e prescrição) tal como o discurso pedagógico e o 

religioso, por exemplo. Os dois últimos apresentam enunciadores institucionais muito 

marcados: a Igreja e a Escola. O DC, por outro lado, além de não ter um enunciador 

institucional tão delimitado, dependendo da topografia e da cronografia, muda de 

enunciador e co-enunciador. Tem-se, por exemplo, no século XVI, a enunciação feita na e 

para uma classe social. Mais à frente, a Igreja (católica e reformada) passa a enunciar, 

depois disso, a própria família, os editores e, assim, de acordo com as novas 

sociabilidades, o discurso e seus enunciadores vão se re-configurando. 

 Interessa-nos agora chamar atenção para um dos aspectos da análise do discurso 

da civilidade que, em nossa opinião faz, como já afirmamos, convergir História da Leitura, 

Análise do Discurso e civilidade: a noção de incorporação. Esse é um conceito que tanto 

é evocado na HL, quanto na AD. Na primeira, a incorporação se daria porque a leitura 
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seria uma forma de apropriação de condutas sociais. Já na segunda, a incorporação seria o 

fenômeno que explica a assimilação pelo co-enunciador do ethos do enunciador. Nesta 

última, a incorporação marcaria o sucesso do discurso, visto que o co-enunciador aderiria 

à forma de estar no mundo, sugerida pelo enunciador. 

 Ora, pelo que se pode perceber, tanto na perspectiva da HL quanto na da AD, a 

incorporação só pode acontecer na própria enunciação. A leitura, como uma forma de 

incorporação, intermediaria a assimilação pelo co-enunciador de uma corporalidade e de 

uma forma de movimentar-se e de estar no espaço social, sugerida no discurso pelo 

enunciador, que fala a partir de uma cronologia e de uma topografia e que, por sua vez, 

são marcadas por condições sócio-históricas específicas. Em nossa opinião, a 

incorporação, via leitura, não se daria apenas pela assimilação do ethos do enunciador, mas 

pela adesão às idéias enunciadas e pela adesão a representações de outros atores sociais 

evocadas no discurso. Teríamos, assim, a imbricação do conceito da AD e da HL. 

Temos consciência do fôlego e de problemas de natureza teórica que possam vir a 

ser suscitados a partir do ponto de vista que acabamos de assumir. No entanto, 

arriscamos tal assunção porque cremos que, embora não tenhamos mais espaço neste 

ponto do trabalho para empreender uma discussão mais acurada sobre a hipótese que 

levantamos, ela surge aqui em função de descobertas que experimentamos ao final de 

nossa investigação.  É exposta, portanto, para que, no espaço de discussão que um 

trabalho de tese deve proporcionar, possamos dividir com nossos interlocutores a 

possibilidade que, embrionariamente, trazemos desde o início da feitura deste trabalho: 

estabelecer um espaço de interseção entre a História da Leitura, a Sociologia e a Análise 

do Discurso. Ainda das contribuições trazidas, podemos dizer do alargamento e da 

aplicação do conceito de civilidade a outros contextos, naturalmente não pensados, mas 

possíveis a partir da teoria elisiana e das interpretações que dela foram feitas quando se 

fala em leitura. 

Agora que damos por findo o tecido, pedimos permissão para contemplá-lo e para 

dizer que muitos fios não foram cortados e que, tal qual uma tecelã que sente prazer em 

urdir e em reinventar novas geometrias e cores para a trama, podemos voltar e continuar 
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a tecer porque é assim que se constrói o discurso da ciência, é assim que damos cores e 

vida aos discursos, às leituras, ao mundo: tecendo, tecendo, tecendo sempre.  
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ANEXO A - Fotos intentona comunista 

 

 

 

 

 

(JM, 05/12/1935) 
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(JM, 05/12/1935) 

     

ANEXO B - Agentes atrasados 

 

(JM, 23 /07/1936) 
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(JM, 18/06/1936) 

ANEXO C – Capa colorizada dos anos 1940 
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(JM, 09/03/1944) 

ANEXO D - Anúncio Jornal da Mulher (texto inteiro) 
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(JM, 23/07/1936) 

ANEXO E – CABEÇALHO 
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(JM, 21/11/1935) 

ANEXO F- Seções Caixa e Expediente 
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(JM, 28/01/1937) 

ANEXO G - Seção Cantinho das crianças 
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(JM, 29/03/1934) 

 

ANEXO H - Seção Evangelho das mães 
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(JM, 20/08/1936) 

ANEXO I - Seção Cartilha social 



250 
Jornal das Moças: Leitura, civilidade e educação femininas (1932-1945) – Nukácia Meyre Araújo de Almeida 
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ANEXO J - Anúncio Jornal das Moças/Jornal da Mulher 

 

(JM, 05/12/1935) 
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ANEXO K- Capa do Jornal da Mulher 

 

(JM, 29/07/1943) 
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ANEXO L- Seção Troças e traços 

 

(JM, 05/09/1940) 
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ANEXO M - Seção Radioatividades 

 

(JM, 13/11/1941) 
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   ANEXO N - Modelos para ocasião  

 

(JM, 14/01/1937) 
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ANEXO O - Modelos por tipo de tecido 

 

(JM, 30/04/1942) 
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ANEXO P – Seção Jornal das Crianças 

 

(JM, 20/01/1938) 
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ANEXO P – Continuação 

 

(JM, 20/01/1938) 


