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Nota prévia 

 

Cumpre-se a partir da presente nota a justificação relativa à apresentação do texto escrito em 

Língua Portuguesa a respeitar a escrita brasileira no que tange às caraterísticas específicas 

de ordem vocabular, gramatical e de sintaxe. Cumpre-se igualmente a justificação da escolha 

do termo indicativo gaúcha para designar a mulher brasileira nascida no estado do Rio 

Grande do Sul, embora exista a indicação formal de que todos cidadãos nascidos no Rio 

Grande do Sul sejam chamados sul-rio-grandenses, optou-se pela indicação utilizada 

cotidianamente derivada de flexão de gênero do termo gaúcho. 
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Resumo 
 

Este estudo parte de uma observação empírica da alteração de matriz identitária e 

representacional das jovens gaúchas contemporâneas, que vem a assumir cada vez mais uma 

postura contrária aos valores e sistemas do fluxo da circulação cultural estabelecidos durante a 

modernidade. Surgiu, então, a necessidade de compreender o que ainda perdura dos padrões 

representacionais femininos, culturalmente formatados pelas gerações anteriores na 

representação utilizada e aceite pelas mulheres gaúchas da contemporaneidade. Estabeleceu-se 

como base representacional da mulher brasileira moderna a que aparece nos anúncios 

publicitários d’O Anuário das Senhoras.  

Noutro domínio, foram as mulheres gaúchas pós-modernas/contemporâneas inquiridas 

de modo a poder sistematizar um perfil identitário específico que permita responder à questão 

inicial deste trabalho: Qual a relação existente entre a identidade cultural da mulher gaúcha pós-

moderna e a representação da mulher presente nos anúncios publicitários, das edições de 1949-

1954 da publicação Anuário das Senhoras? A discussão teórica estabeleceu-se a partir de três 

pontos fulcrais: cultura, mulher e comunicação publicitária na imprensa feminina com recurso 

a autores como Cuche (1999), Woodward (2009), Butler (2013), Fujisawa (2006), Miguel e 

Rial (2016), Sant’Anna (2016), Arend (2016), Scott (2016), Buitoni (2009) e Pinsky (2016). 

Para além das componentes teóricas, este trabalho estabelece os seguintes objetivos: 

identificar a representação cultural da mulher brasileira moderna nas comunicações 

publicitárias em cada uma das categorias de produtos e serviços anunciados nas edições, a partir 

do estabelecimento da relação texto-imagem; contrastar as representações culturais da mulher 

brasileira moderna presentes nos anúncios analisados com os padrões estabelecidos por Buitoni 

(2009) e Pinsky (2016); comparar os cotidianos delimitados pelos modos de fazer femininos 

veiculados nos anúncios e os modos de fazer indicados pelas mulheres gaúchas contemporâneas 

participantes do inquérito; verificar o nível de identificação das respondentes em relação às 

mulheres representadas nos anúncios disponibilizados via questionário; relacionar os perfis 

apresentados pelas respondentes e o das mulheres representadas nos anúncios; identificar e 

sistematizar os traços gerais e geracionais da identidade cultural da mulher gaúcha pós-

moderna/contemporânea, baseados nas mulheres gaúchas participantes do inquérito.  

A base metodológica utilizada materializa-se numa triangulação que combina a análise 

semiótica dos anúncios publicitários veiculados nas edições estudadas, inspirada em Roland 

Barthes (1990), Silva (2001) e Souza e Santarelli (2008); a análise de conteúdo dos anúncios e 

nas respostas das mulheres gaúchas, inspirada na análise temática proposta em Bardin (2015); 

e na utilização de inquérito via questionário realizado a um conjunto de mulheres 

contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Cultura; Comunicação; Publicidade; Representação Cultural; Identidade 

Cultural; Mulher Gaúcha; Anuário das Senhoras 
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Abstract 
 

This study is based on an empirical observation of the alteration of the identity and 

representational matrix of contemporary young women (gaúchas) from Rio Grande do Sul, 

Brasil, which is increasingly taking a stance contrary to the values and systems of the flow of 

cultural movement established during modernity. The need arose to understand what still 

remains of the feminine representational patterns, culturally shaped by previous generations in 

the representation used and accepted by the gaúchas nowadays. The women that appear in the 

advertisements of Anuário das Senhoras were established as the representational base of the 

modern Brazilian woman. 

In another area, postmodern/contemporary gaúcho women were asked to systematize a 

specific identity profile that would answer the initial question of this work: What is the relation 

between the cultural identity of postmodern gaúcho women and the representation of women 

present in advertisements, from the 1949-1954 editions of the publication Anuário das 

Senhoras? The theoretical discussion was based on three main points: culture, women and 

advertising in the women's press using authors like Cuche (1999), Woodward (2009), Butler 

(2013), Fujisawa (2006), Miguel and Rial (2016), Sant'Anna (2016), Arend (2016), Scott 

(2016), Buitoni (2009) and Pinsky (2016). 

In addition to the theoretical components, this work establishes the following objectives: 

to identify the cultural representation of modern Brazilian women in advertising in each of the 

categories of products and services announced in the editions, based on the establishment of the 

text-image relationship; contrast the cultural representations of the modern Brazilian woman 

present in the ads analyzed according to the standards established by Buitoni (2009) and Pinsky 

(2016); compare the daily life delimited by the feminine ways of doing in the ads and the ways 

of doing indicated by the contemporary gaúcho women participating in the survey; verify the 

level of identification of the respondents in relation to the women represented in the 

advertisements made available through the questionnaire; relate the profiles presented by the 

respondents and the profiles of the women represented in the advertisements; identify and 

systematize the general and generational traits of the contemporary gaúcho women's cultural 

identity, based on the gaucho women participating in the survey. 

The methodological basis used is a triangulation that combines the semiotic analysis of 

the advertisements published in the studied editions, inspired by Barthes (1990), Silva (2001) 

and Souza and Santarelli (2008); the content analysis of the advertisements and the answers of 

the gaúcho women, inspired by the thematic analysis proposed in Bardin (2015); and the use of 

a questionnaire survey of a group of contemporary gaúcho women. 

 

Keywords: Culture; communication; advertising; cultural representation; cultural identity; 

gaúcho woman; Anuário das Senhoras 
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Introdução 

 

 O estudo aqui proposto enquadra-se no campo de investigação dos Estudos Culturais, 

apoiada na vertente latino-americana dos estudos de cultura, que enquadra a comunicação na 

área da Cultura. A posição utilizada como balizadora do desenvolvimento do tema considera a 

relação desestabilizadora entre a os processos culturais globais e as inovações tecnológicas da 

comunicação massiva. As alterações das matrizes simbólicas relativas às mulheres brasileiras 

e sul-rio-grandenses são focalizadas nos dois territórios de estudo centrais da tese. 

 Para compor o perfil de representação cultural da mulher brasileira moderna, primeiro 

território que se pretende explorar no presente estudo, consideram-se os anúncios publicitários 

veiculados em seis edições da publicação da imprensa feminina brasileira, voltada para as 

classes média e alta, Anuário das Senhoras, no período compreendido entre 1949 e 1954. A 

partir do ano de 1946, pode-se afirmar que o Brasil viveu um curto período de democracia 

liberal entre dois períodos de regime ditatorial, o primeiro civil, que teve Getúlio Vargas como 

presidente, e o segundo, civil-militar, no qual foram presidentes os generais indicados ao cargo. 

Segundo Tales Pinto (2018), esse foi o período de maior modernização e industrialização do 

país com o aporte de capital estrangeiro e influência política e cultural norte-americana. A luta 

de classes estava estabelecida como parte do cenário social, de um lado a elite oligárquica e de 

outro os sindicatos de trabalhadores dos mais variados segmentos, apoiados pelas políticas 

presidenciais até o final do período, em 1964, com o golpe militar, dando início ao referido 

segundo período de governo ditatorial civil-militar que se prolongou por 21 anos. O segundo 

território que se pretende explorar com esta tese é o da caracterização da mulher gaúcha pós-

moderna, entendida como a mulher gaúcha contemporânea, que é natural do estado do Rio 

Grande do Sul.  

 Motivada pela percepção da mudança constante entre contextos e papéis femininos na 

sociedade sul-rio-grandense, esta tese busca o entendimento da relação entre o passado e o 

presente, a mulher moderna representada pela publicidade no Anuário das Senhoras e a mulher 

gaúcha contemporânea. Entre os objetivos delineados para o trabalho estão a identificação da 

representação cultural da mulher brasileira moderna a partir dos elementos textuais e imagéticos 

dos anúncios publicitários das edições pesquisadas; a identificação e sistematização das práticas 

cotidianas da mulher moderna representada e da mulher gaúcha pós-moderna/contemporânea; 

e, por fim, a verificação do que a mulher gaúcha contemporânea ainda traz da mulher brasileira 

moderna representada nos anúncios publicitários veiculados nos anuários estudados. Para 



Introdução 

2 

 

construir a base teórica, a fim de dar suporte ao estudo empírico, os principais conceitos são 

trabalhados em capítulos de revisão de literatura de acordo com as grandes áreas de interesse 

como a cultura, a mulher e a comunicação publicitária.   

 No campo das metodologias utilizadas neste trabalho, reforça-se o recurso de uma 

triangulação metodológica: uma análise semiótica com base em Roland Barthes (1990), Eloá 

Silva (2001) e Sandra Souza e Christiane Santarelli (2008); uma análise de conteúdo com base 

em Laurence Bardin (2015) e a administração de um inquérito via questionário aplicado às 

mulheres gaúchas pós-modernas. Os anúncios publicitários veiculados nas seis edições do 

Anuário das Senhoras que compõem o corpus de pesquisa da tese foram trabalhados para se 

obter a representação cultural da mulher brasileira moderna, com a realização de análise 

semiótica de caráter heurístico, a estabelecer principalmente o conteúdo expresso/induzido a 

partir da denotação e conotação apreendidos na relação entre texto verbal e imagem. A análise 

de conteúdo apresentou-se viável a partir da análise temática com a verificação da frequência 

de uso de termos nos textos verbais dos anúncios publicitários. Quanto ao tratamento dos dados, 

recolhidos por meio do inquérito via questionário aplicado às mulheres gaúchas estudadas, este 

procurou revelar o dia-a-dia, a representação geracional e a relação entre as mulheres gaúchas 

da contemporaneidade e a publicidade impressa veiculada na imprensa feminina brasileira no 

período compreendido entre 1949 e 1950. O detalhamento da execução do estudo empírico está 

organizado no quinto capítulo, em quatro etapas: a) enquadramento da questão inicial; b) 

definições metodológicas; c) procedimentos metodológicos referentes aos anúncios 

publicitários analisados; d) procedimentos metodológicos acerca do inquérito às mulheres 

gaúchas contemporâneas. 

 A hipótese central proposta deste trabalho é a de que não existe correspondência entre 

a representação da mulher apresentada nos anúncios publicitários, das seis edições analisadas 

de Anuário das Senhoras (1949-1954) e a identidade cultural das mulheres gaúchas pós-

modernas/contemporâneas participantes do inquérito. As hipóteses secundárias desenvolvidas 

a partir da observação empírica e da revisão bibliográfica são as seguintes: a) as mulheres 

gaúchas contemporâneas não estão voltadas exclusivamente para os cuidados com a casa, os 

filhos e a família; b) a conquista e manutenção da beleza não é identificado pelas gaúchas 

contemporâneas como um ideal feminino; c) a liberdade para tomar as decisões referentes às 

suas vidas (pessoal e profissional) é a base primordial da identidade cultural destas mulheres; 

d) as gerações mais jovens têm menos identificação com a representação da mulher moderna 

nas comunicações publicitárias; e) as gerações mais maduras têm mais identificação com a 
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imagem da mulher moderna e se adequa à presença da normatização das forças governamental, 

religiosa e econômica.  

 A partir dessas propostas, chegou-se à pergunta inicial que orienta todo este trabalho: 

Qual a relação existente entre a identidade cultural da mulher gaúcha pós-

moderna/contemporânea e a representação da mulher moderna brasileira presente nos 

anúncios publicitários, das edições de 1949-1954 da publicação Anuário das Senhoras? Os 

resultados são apresentados no sexto capítulo, em três momentos: a) as análises dos anúncios 

publicitários veiculados nas seis edições do Anuário das Senhoras; b) a sistematização das 

respostas das mulheres gaúchas pós-modernas ao inquérito. Os cruzamentos dos dados e 

discussões embasadas nos conceitos desenvolvidos nos capítulos de revisão teórica, são 

apresentados no sétimo capítulo. Reafirma-se, portanto, a natureza exploratória da pesquisa, 

com o intuito de obter indicações que tornem possíveis potenciais mapeamentos relativos à 

identidade cultural da mulher gaúcha contemporânea como contribuição para novas pesquisas 

que venham a aprofundar, ainda mais, as questões de representação cultural da mulher no 

Brasil. 

 O presente estudo tem como limites a verificação da representação da mulher em 

anúncios publicitários de um número restrito de seis (6) publicações, não tornando possível a 

contemplação de alterações representacionais ocorridas antes e depois do período estudado; a 

amostra de mulheres gaúchas participantes do inquérito formada por duzentas e noventa (290) 

pesquisadas, não permitiu a generalização dos resultados para a totalidade da população 

feminina do estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, os dados recolhidos e os resultados 

obtidos a partir das discussões possibilitadas pelo estudo trazem novas perspectivas de ensino 

e de representação dessa nova matriz simbólica nas campanhas publicitárias realizadas para as 

diferentes classes etárias de mulheres sul-rio-grandenses da contemporaneidade. 
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 Os temas principais abordados nos capítulos deste trabalho foram conceituados, 

desenvolvidos e discutidos em investigações e obras anteriores, que foram pesquisadas e 

selecionadas pela autora no decorrer do processo de composição da tese. A priori houve a 

necessidade de compreender como os temas centrais deste trabalho foram tratados nestas obras 

precedentes, tanto no contexto científico brasileiro como no contexto científico português.  

 Em relação à publicação Anuário das Senhoras, identificou-se uma dissertação de 

mestrado, duas comunicações em evento científico e dois artigos em revista científica sobre o 

Anuário das Senhoras no contexto brasileiro. A dissertação de mestrado de Janaína Garcia, 

“Escola de modelos: três décadas do Anuário das Senhoras (1934-1954)” (2004a), trabalhou 

com as edições publicadas entre 1930 e 1950 com o objetivo de compreender a organização do 

discurso da publicação como uma “escola de modelos” para as leitoras, estabelecendo o fluxo 

de conteúdos de mensagens externas das culturas norte-americana e francesa e dos modelos 

comportamentais indicados nos textos do material editorial analisado.  Das apresentações em 

eventos, a comunicação de Eliane Lopes, “Mulheres em Revista de 1946: Crônicas de uma 

Herança” (2004) apresentada no III Congresso Brasileiro de História da Educação, faz a 

descrição do espólio de revistas que recebeu de herança, nela constando a edição do Anuário 

das Senhoras de 1946, tendo identificado as revistas como fonte complementar de educação 

para as jovens da época. A segunda comunicação, realizada por Cilene Ribeiro, Juliana Silveira, 

Letícia dos Santos e Flavia Auler em 2017, “Anúncios publicitários de alimentos e condutas de 

beleza: uma análise dos conteúdos presentes na revista Anuário das Senhoras” apresentado no 

II Simpósio Internacional de Patrimônio Alimentar, trata da relação entre anúncios publicitários 

do nicho da alimentação e condutas de beleza apresentadas no conteúdo editorial da publicação 

de sete volumes editados entre 1941 e 1957. A investigação salienta o expressivo aumento da 

presença de anúncios de alimentos ultra processados, vendidos como auxiliares na diminuição 

do tempo gasto pela dona de casa no preparo das refeições familiares, além da representação 

dominante da imagem da mulher com corpo magro.  

 Dos artigos publicados em revistas científicas, o primeiro foi produzido por Janaína 

Garcia, “Mulheres exemplares: vidas contadas no Anuário das Senhoras de 1953” (2004b), 

publicado na Revista História Hoje, que aborda a forma como as vidas das artistas de cinema e 

mulheres históricas são abordadas nas matérias das edições de 1953 e apresentadas como 

modelos a serem seguidos pelas leitoras brasileiras. A autora destaca as referências femininas 

das mulheres históricas francesas e brasileiras, assim como das atrizes norte-americanas, todas 

a figurar como pontos focais do conteúdo editorial do Anuário das Senhoras. O segundo artigo, 

publicado na Revista Portuguesa de História pela Imprensa da Universidade de Coimbra, é o 
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resultado de um estudo realizado por Maria Cecilia Pilla, intitulado “Mente sã em corpo são: 

exercícios, alimento e saúde nas páginas do Anuário das Senhoras durante o Estado Novo 

Brasileiro (1937-1945)” (2016), e apresenta a relação entre exercícios, alimento e saúde nas 

edições anuais que circularam durante o Estado Novo brasileiro, o regime ditatorial presidido 

por Getúlio Vargas entre 1937 e 1945. Pode-se perceber como se dava a representação 

apresentada no sentido de manter e conservar o corpo feminino saudável por meio da 

alimentação balanceada com momentos de exercício físico e de repouso, indicações dadas às 

mulheres da classe média brasileira da época. Em relação à mulher gaúcha, foram encontradas 

várias referências, com grande parte desses trabalhos a tratar da mulher gaúcha relacionada com 

a imagem da Prenda1. Ela representa o estereótipo de mulher atribuída à mulher sul-rio-

grandense a partir da sistematização de um conjunto de hábitos e produtos culturais referentes 

ao Rio Grande do Sul, que rege a atuação do Movimento Tradicionalista Gaúcho2 (MTG) que 

não se coaduna com a proposta desta tese. Optou-se, portanto, por mencionar as três ocorrências 

consideradas efetivamente relevantes no cenário da tese, em ordem cronológica de publicação. 

A primeira é a comunicação “Nuances de história do início do Movimento de Mulheres: Rio 

Grande do Sul – 1910-1990” realizada por Sonia Vieira (2003) no XXII Simpósio Nacional de 

História na qual a autora apresenta o levantamento historiográfico relativo à busca da mulher 

gaúcha pela sua cidadania a partir dos movimentos femininos, feministas ou não, no Rio Grande 

do Sul.  Vieira destaca que foi a partir da década de 1960 que o movimento se fortaleceu em 

conjunto com os movimentos feministas mundiais e nacionais pelo direito das mulheres e 

igualdade de gênero, através de organizações civis, muitas ainda em atividade. O ponto alto do 

movimento no estado se deu a partir de 1975, com a conquista de espaço efetivo nos mais 

variados campos profissionais e no campo político, e desde então a luta da mulher gaúcha por 

educação, igualdade social, trabalho e participação política se mantém ativa.  

  De seguida, destaca-se a participação de Eloísa Ramos com a comunicação intitulada 

“As mulheres no cotidiano do Rio Grande do Sul Farroupilha” (2008), no painel “Outros 

Olhares sobre a Revolução Farroupilha” promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, abordou a participação das mulheres no cotidiano do estado durante a Revolução 

                                                           
1 Um modelo da Mulher sul-rio-grandense que cultiva as tradições gaúchas a partir dos preceitos do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho, que deve ter como características delicadeza, beleza, simpatia e recato, é a expressão da 

mulher honesta, mulher gaúcha no Tradicionalismo.  
2 O MTG é uma entidade cívica associativa sem fins lucrativos que visa ao resgate, preservação e desenvolvimento 

da cultura gaúcha, que é difundida a partir dos Centros de Tradição Gaúcha (CTG) que estão presentes em mais 

de 500 cidades no estado do Rio Grande do Sul, divididas em Regiões Tradicionalistas (RT). Existem CTG’s 

fundados por gaúchos em diversas cidades brasileiras fora do estado do Rio Grande do Sul, além de entidades 

fundadas em diversas cidades no exterior, inclusivamente há um em Lisboa chamado CTG Pedro Álvares Cabral. 
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Farroupilha (revolução separatista ocorrida entre 1835 e 1845) quando os grandes estancieiros 

do estado se voltaram contra o governo do império para reivindicar a independência da 

República Rio-Grandense. Por meio de registros documentais, literários, midiáticos e 

historiográficos procuraram-se elementos para a construção da imagem das mulheres gaúchas 

nesse período histórico sul-rio-grandense. Ramos defende, com base nos documentos 

publicados nos Anais do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e na literatura sobre o período 

farroupilha, que a participação das mulheres na revolução se deu de variadas formas, como por 

exemplo com a doação de dinheiro e animais para serem abatidos e alimentarem as tropas 

rebeldes, auxílio no despacho de correspondência dos rebeldes, atuação na educação do novo 

país, ocultação e despacho de armamento, venda de propriedades aos rebeldes e espionagem. 

A autora registra uma outra forma de participação feminina na revolução, a influência das 

esposas sobre os maridos e filhos, a convencê-los a apoiar a causa. Algumas mulheres sofreram 

violência durante os dez anos de lutas, como a completa miséria causada pela falta de 

pagamento do soldo do marido (vivo ou morto), o rapto; no que se refere às mulheres escravas 

negras estas eram utilizadas como moeda de troca entre os senhores estancieiros. 

 Por último, o artigo de Flávia Caimi, “Mulheres do século XIX no Rio Grande do Sul: 

uma abordagem metodológica para a história escolar” (2016), publicado na revista científica 

MÉTIS: história & cultura, apresenta o levantamento historiográfico da mulher sul-rio-

grandense do século XIX. A autora focaliza que a sua investigação visa informar às crianças e 

jovens que “coexistiram, no mesmo espaço social e na mesma cronologia temporal, mulheres 

submissas, mulheres rebeldes, mulheres autônomas, mulheres dependentes” e que a vida e a 

presença desses variados perfis levam a uma atitude reconhecimento da “multiplicidade de 

papéis e significados negociados entre homens, mulheres e instituições sociais do seu tempo” 

(Caimi 2008: 101).  A diferença entre as abordagens utilizadas no estudo da história das 

mulheres, permitiu a Caimi organizar a representação das mulheres gaúchas do século XIX 

dividido por períodos.  Até à primeira metade do século, estudos mostram a representação das 

mulheres genericamente como heroínas (com base na literatura e nas mulheres históricas) ou 

como submissas (aos pais, aos maridos ou à Igreja) quando eram brancas e de descendência 

europeia; no que concerne as mulheres negras, estas aparecem ligadas aos cuidados familiares, 

enquanto que as índias são representadas como objetos sexuais dos colonizadores. A condição 

e as funções da mulher foram se alterando no decorrer do século, e nos anos finais as fontes 

jornalísticas da época registravam como deveres da mulher os cuidados com a família e a casa. 

Os documentos da Cúria Metropolitana de Porto Alegre registram a possibilidade do divórcio 

perpétuo solicitado majoritariamente pelas mulheres gaúchas (mais de 85%). Nos documentos 
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do Arquivo Histórico do Estado existem registros da penúria vivida por elas e suas famílias 

durante a Revolução Farroupilha, e a participação das mulheres na revolução em posições de 

resistência e trânsito social ajudou a construir a histórica pluralidade feminina.  

 A análise de anúncios publicitários como ferramenta para capturar impressões sobre as 

representações e arranjos sociais de grupos específicos é um tema complementar, que vem a 

somar-se ao Anuário das Senhoras e às mulheres gaúchas. Por ser o ponto focal de diversos 

trabalhos científicos do campo da comunicação publicitária, tanto na academia brasileira quanto 

na portuguesa, motivou a seleção dos que se aproximam mais desta investigação. No cenário 

português, a investigadora Silvana Mota-Ribeiro na obra Retratos de mulher: Construções 

sociais e representações visuais no feminino (2005) fez a análise de anúncios publicitários que 

incluíam imagens de mulheres. A pesquisa realizada por Mota-Ribeiro teve como objetivo 

identificar a construção social do feminino e explorar as representações visuais deste na mídia 

de massa, enquanto disseminadora da imagem da mulher para grande parte das consumidoras. 

Mota-Ribeiro verifica que a representação feminina nos anúncios analisados traz como padrão 

construído de beleza corpos jovens, magros, de pela clara, classe social elevada, interpretados 

como portadores de vantagens para a representação ideal, porém irreal, do ser mulher.  

 A autora procurou relacionar as representações as sociais e as visuais atuantes na 

formação da autoimagem feminina, afirmando que as imagens trazem efeitos para as que “as 

interiorizam, que se comparam com as mulheres representadas, que agem de acordo com elas, 

e são também resultado de modos de pensar o feminino nas sociedades ocidentais, são 

sedimentações de representações e de estereótipos do feminino vigentes” (Mota-Ribeiro 2005: 

202). Assim, tem-se a mídia de massas e a cultura de massas como as principais engrenagens 

na relação entre a representação feminina ideal e a mulher real na sociedade contemporânea. 

Na mesma esteira vem a investigação de Mafalda Martins, “A representação do corpo feminino 

na publicidade: um estudo de caso na revista Activa” (2016), dissertação de mestrado realizada 

na Universidade de Coimbra, que traçou o mesmo percurso com análise dos anúncios da revista 

Activa. O artigo de Cristina Santos, “A corporeidade feminina na publicidade: algumas 

reflexões sobre representações normativas” (2016), publicado na Revista de Estudos em 

Comunicação da Universidade da Beira Interior, discute a representação da mulher na 

publicidade, reforçando as normas que balizam a imagem da mulher ideal assente na tríade 

beleza, juventude e magreza, a corroborar com constatações da investigação de Mota-Ribeiro 

(2005). Santos defende que a publicidade “apresenta uma dupla faceta, funcionando, 

simultaneamente, enquanto um discurso de reprodução e de transformação” (2016: 239), que 

faz da contemporaneidade a era da corporeidade idealizada, principalmente a feminina, apoiada 
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na tríade já exposta e na negação dos corpos “imperfeitos: idosos, obesos, feios, doentes e com 

deficiência” (2016: 241). 

 Jorge Veríssimo e Francisco Costa Pereira são referências nas pesquisas e publicações 

sobre a relação entre os anúncios publicitários e as representações dos corpos na construção do 

discurso comunicacional das marcas.  Na obra Publicidade: o estado da arte em Portugal 

(2004), os autores apresentam os elementos e o cenário que compõem a narrativa publicitária e 

constroem a significação persuasiva perante o consumidor. A relação entre a publicidade e a 

mulher, a partir da representação do corpo feminino em anúncios publicitários, é o tema da obra 

de Jorge Veríssimo publicada em 2008, O corpo na publicidade, na qual discute, entre outros 

pontos, a forma como os corpos presentes nos anúncios refletem os padrões sociais em vigor e 

aceites como ideais. Veríssimo identificou que os corpos representados nas publicidades 

analisadas podem ser identificados como ícones positivos e objetos de desejo que causam 

identificação das leitoras com aqueles corpos, não com os seus próprios corpos. Essa 

dissonância leva as mulheres à negação do próprio corpo quando não se enquadra no ideal, 

sempre a enfocar o corpo magro, jovem e saudável como imagem de uma suposta perfeição 

feminina; é com certo interesse que se registra a menção do autor à presença de corpos 

masculinos idealmente perfeitos nas comunicações publicitárias voltadas ao público feminino. 

 No âmbito acadêmico brasileiro, a maioria das pesquisas analisam as emissões de 

anúncios publicitários em meios eletrônicos, especialmente o meio televisivo, e aos anúncios 

nos meios impressos, especialmente em revistas para o público feminino. As investigadoras 

Beatriz Velho e Fátima Bacellar  publicaram os resultados da investigação sobre as alterações 

nas fronteiras dos papéis de homens e mulheres nos anúncios publicitários brasileiros. O ensaio 

“Algo de novo no ar: A representação de homens e de mulheres na publicidade” (2003) que 

consta nos Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, apresentava, há 

15 anos, nuances que são confirmados por estudos posteriores, alguns deles mencionados no 

decorrer do texto. Velho e Bacellar indicam que “as mulheres reforçam cada vez mais a 

conquista do seu espaço na esfera pública, a ‘rua’, ainda que nossa cultura esteja longe de 

desligá-la completamente do domínio privado, da ‘casa’” (2003: 15). As alterações acontecem 

lentamente, mas são observáveis nos sinais sociais utilizados na forma de representação da 

relação de gênero na comunicação publicitária das marcas estudadas sob a perspectiva da 

antropologia do consumo, utilizada pelas autoras como ponto de vista analítico. As autoras 

finalizam a afirmar que o século XXI é o cenário para “um momento de profunda transição 

entre o sistema tradicional de papéis sexuais e algo novo que ainda não parece completamente 

definido, mas onde a rigidez da fronteira entre o que significa ser homem e o que significa ser 
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mulher já começou a se desfazer” (Velho e Bacellar 2003: 16). A linearização dos discursos 

publicitários que sirvam para todos os gêneros é a possibilidade vislumbrada pelas 

investigadores para o futuro da comunicação publicitária. 

 Em 2015, Laura Correia e André Mendes publicaram o artigo “Inversão, 

desnaturalização e reforço de práticas de gênero em peças publicitárias” na Revista Intexto, 

abordando a emissão publicitária com anúncios que apresentaram os homens a realizar as 

atividades normalmente atribuídas às mulheres e, a partir dessas peças, discutiram gênero e 

feminismo. Quanto às conclusões acerca da análise das peças do corpus selecionado, ressalta-

se que os personagens apresentados reforçam a representação mais comum nas comunicações 

publicitárias veiculadas no país: pessoa “branca, magra, jovem e heterossexual, além de uma 

forte referência à cultura estadunidense, notável no tamanho e no estilo das casas e cozinhas 

retratadas” (Correia e Mendes 2015: 151). Além disso, os autores confirmam que os comerciais 

contribuem para a desnaturalização do trabalho doméstico feminino ao mostrar os homens a 

fazer algumas atividades; no entanto, a hierarquia de gênero se mantém a mesma, um é o 

provedor e o outro faz o trabalho doméstico. As alterações estão a ocorrer, mas dentro de limites 

estabelecidos socialmente para a garantia da manutenção da ordem social.    

 “A representação do feminino na publicidade da cerveja Devassa” (2017), artigo de 

Alex Silva publicado na Revista Ícone é o trabalho no qual o autor procurou a compreensão da 

produção de sentido relativo à imagem da mulher a partir do discurso publicitário da marca de 

cerveja carioca Devassa no contexto da relação de poder entre a mídia, gênero e poder. Como 

pontos centrais do seu estudo, Silva destaca que “a diferença entre os gêneros e suas 

subjetividades nos leva, também, a refletir os efeitos ideológicos que o discurso publicitário 

produz diante dos sujeitos, já que esses são representações de modelos culturais” (2017: 43). 

Silva conclui que a construção social dos gêneros, apoiada pela mídia e pelo discurso 

publicitário, tem base machista e excludente, além de ainda referenciar majoritariamente a 

diferença entre os perfis ideais da mulher esposa e da mulher objeto sexual.  

 O ensaio da investigadora Milena Oliveira-Cruz, “Representação feminina na 

publicidade: estereótipos, rupturas e deslizes” (2017), publicado na Chasqui Revista 

Latinoamericana de Comunicación, analisa o lento movimento de alteração do estereótipo 

feminino nos spots audiovisuais e a reação do público às peças, consideradas pelo público como 

mensagens de cunho machista. A autora postula a necessidade de “reconfiguração das formas 

de pensar e representar as questões de gênero na comunicação publicitária” (Oliveira-Cruz 

2017: 182), a partir dos resultados de uma investigação de cunho quantitativo realizada em 

níveis nacional e regional. Os resultados alcançados apontaram que “há lugar para representar 
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a mulher com maior autonomia e decisão sobre suas escolhas”, as percepções das entrevistadas 

quanto ao discurso publicitário dos spots audiovisuais revelou as “incongruências 

experimentadas em suas próprias vidas na constituição dos seus papeis sociais” (Oliveira-Cruz 

2017: 198). Compreende-se, portanto, que a relação entre a comunicação publicitária e o 

processo de alteração social se estabelece no momento em que um pode apoiar o outro no 

sentido de evoluir e dar a ver a mudança da relação de gênero já iniciada nas sociedades 

ocidentais.  

  A diferenciação entre a modernidade e a pós-modernidade coloca-se como ponto fulcral 

na análise e formatação dos perfis de mulher brasileira moderna que é representada nos 

anúncios analisados e de mulher gaúcha contemporânea que se quer conhecer. Para os autores 

Steven Connor (1992), Perry Anderson (1999) e David Harvey (2014[1993]), tanto o conceito 

de modernismo quanto o de pós-modernismo, utilizados para nominar movimentos artísticos e 

literários, deram origem aos conceitos de modernidade e pós-modernidade enquanto 

definidores de períodos históricos. Na obra Cultura pós-moderna: Introdução às Teorias do 

Contemporâneo (1992), Connor defende a ideia de que “articular questões de poder e valor na 

pós-modernidade é com frequência identificar princípios centralizadores – do eu, do gênero, da 

raça, da nação, da forma estética – para determinar o que esses centros empurram para suas 

periferias silenciosas ou invisíveis” (1992: 184).  Entende-se que as alterações aconteceram a 

partir dos movimentos marginais das vanguardas literárias, artísticas e arquitetônicas que 

sentiam a necessidade de questionar as posições de poder e valores modernos. Esses 

movimentos podem ser considerados como uma viragem na consciência daqueles princípios 

centralizadores.  Enquanto Anderson em As origens da pós-modernidade (1999) considera o 

pós-moderno como um fenômeno social, não só como uma ideia de grupos de artistas e 

intelectuais sobre uma realidade parcial. Para Anderson (1999) o moderno era ligado ao 

formalismo, enquanto o pós-moderno é ligado à emancipação e liberação dos instintos (1999: 

19). Assim, para a construção do conceito sociológico do pós-moderno como uma realidade 

percebida além do moderno, o autor esclarece que isso aconteceu somente a partir dos anos 

setenta do século passado, embora se estivesse presente em manifestos de movimentos artísticos 

e literários desde a década de 1930 no mundo hispânico, afirma o autor (1999: 9). Já Harvey, 

no livro Condição Pós-Moderna (2014 [1993]), afirma que as relações estabelecidas entre 

modernismo e pós-modernismo são complexas e não podem ser simplificadas a partir de 

comparações antitéticas e sim a partir de discussões e observações conduzidas com cautela e 

sem extremismos. Dessa forma, fortalece a proposta de se ter a pós-modernidade como uma 

condição histórica que permeia a organização sociopolítica, econômica e cultural do mundo 



Capítulo I: Estabelecendo o estado da arte 

13 

 

globalizado que se tem na contemporaneidade, e que ficou evidente, segundo Harvey, a partir 

da década de setenta. O autor descreve: 

 

A experiência do tempo e do espaço se transformou, a confiança na associação entre juízos 

científicos e morais ruiu, a estética triunfou sobre a ética como foco primário de preocupação 

intelectual e social, as imagens dominaram as narrativas, a efemeridade e a fragmentação 

assumiram precedência sobre verdades eternas e sobre a política unificada e as explicações 

deixaram o âmbito dos fundamentos materiais e político-econômicos e passaram para a 

consideração de práticas políticas e culturais autônomas (2014: 293). 

 

O significado e a percepção do tempo e do espaço sofrem alterações e essa variação vem 

a mudar a forma como se estabelecem os valores individuais e os processos sociais fundantes, 

mas esse processo de variação não é exclusividade da relação ou ruptura entre o período 

moderno e o pós-moderno. São considerados como teóricos do movimento pós-moderno o 

filósofo Jean François Lyotard que foi o primeiro a utilizar o termo pós-modernidade na obra 

A condição pós-moderna (1979), na qual defendia a pós-modernidade como reflexo do 

surgimento de uma sociedade pós-industrial, “trata[ndo] a pós-modernidade como uma 

mudança geral na condição humana” (Anderson 1999: 33). Em seguida, Frederic Jameson na 

obra Postmodernism – the Cultural Logic of late Capitalism (1984) considerou a pós-

modernidade como “um reflexo da lógica do capitalismo tardio a ser o sinal cultural de um 

novo estágio na história do modo de produção reinante” (Jameson apud Anderson 1999: 66); 

Jameson classificou a cultura como “segunda natureza” no mundo objetivo baseado na 

experiência do sujeito. As características do período pós-moderno apresentadas por Anderson 

no decorrer de sua obra continuando a ser discutidas durante a contemporaneidade, sendo 

consideradas mais úteis para esta pesquisa as seguintes: perda de qualquer senso de passado; 

dissolução de limites; fronteiras esbatidas; novos padrões de consumo e produção; efemeridade; 

não conhece rigidez social ou identidades fixas; cultura do espetáculo; é dominante, não total 

(Anderson 1999: 101-132). A última característica apresentada por Anderson é mais visível nos 

países em vias de desenvolvimento nos quais a industrialização que deu início ao período 

moderno não foi completa e homogênea, trazendo a alteração entre as características de rigidez 

modernas com a fluidez contemporânea, em sociedades consideradas híbridas em vários 

aspectos como, por exemplo, no aspecto econômico e no cultural.  

 Pesquisadores dos estudos de cultura na América Latina tratam do hibridismo como 

atributo distintivo dos arranjos socioculturais dos países do bloco, do qual o Brasil é o maior 

deles. O argentino Néstor García Canclini e o mexicano Jesús Martín-Barbero são apontados 

por Ana Carolina Escosteguy no seu livro Cartografias dos estudos culturais - Uma versão 

latino-americana (2016), como os principais estudiosos da corrente de estudos de cultura 
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latino-americana, a focalizar as emissões comunicacionais da mídia de massa. Em Canclini na 

obra Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade (2015) encontra-se a 

reflexão sobre a realidade de industrialização díspar entre os países do bloco e os países 

considerados mais desenvolvidos, o que leva à instabilidade nas bases teóricas da modernidade 

e da pós-modernidade fundamentadas na evolução econômica, social e cultural proporcionada 

a partir da primeira revolução industrial. Escosteguy afirma que os estudos culturais hoje 

“compõem uma tendência importante na crítica cultural que questiona o estabelecimento de 

hierarquias entre formas e práticas culturais” (2016: 19), o que vai ao encontro com o propósito 

geral desta tese. 

 A cultura é, pois, a base da reflexão estabelecida ao longo do trabalho e desenvolvida a 

partir do diálogo entre os conceitos relativos à cultura de Denys Cuche (1999) e Kathryn 

Woodward (2009), que se complementam na perspectiva de se ter primeiro um sistema 

partilhado de significações que dá origem à cultura primeira com todas as práticas 

simbolicamente demarcadas pelos membros do grupo. Esse sistema integra a circulação de bens 

e produtos culturais e pode ser entendido a partir do circuito da cultura de Stuart Hall, 

apresentado em Representation: Cultural representations and Signifying Practices (1997). 

Com Roger Chartier na sua obra A História Cultural: entre práticas e representações (2002), 

e José Barros, no ensaio “A Nova História Cultural” (2011), apresenta-se a história cultural e a 

defesa da importância desse campo para o registro da evolução cultural de todos os 

componentes do sistema de significação e o estabelecimento da posição de fala no contexto 

estudado; Clifford Geertz, na obra A Interpretação das Culturas (2015[1973]), apresenta a 

perspectiva da diferenciação do natural e do convencional na projeção da realidade. A 

identidade na contemporaneidade é discutida com Hall em “Quem precisa da identidade?” 

(2009), “A Questão Multicultural” (2011) que trata a dualidade entre identidade e diferença, 

apoiado por Tomaz Silva no artigo “Identidade e diferença: A perspectiva dos Estudos 

Culturais” (2009). A abordagem da representação social de Erving Goffman na obra A 

representação do eu na vida cotidiana (2014) é conjugada com a teoria da construção social do 

cotidiano em Michel de Certeau em A invenção do cotidiano: Artes de fazer (2014) e apoiada 

por Peter Berger e Thomas Luckmann com A construção social da realidade (1986).  

 Discute-se a questão da mulher partindo-se da proposta de heterossexualidade 

compulsória e da questão de gênero desenvolvida por Judith Butler na obra Problemas de 

Gênero (2013). Em Marie Fujisawa (2006), encontra-se a mulher multifuncional do século 

XXI, que tem a vida baseada nas normas sociais, geralmente originárias da sociedade norte-
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americana, e que foram sistematizadas por Barbara Ehrenreich e Deidre English em Para seu 

próprio bem: 150 anos de conselhos de especialistas para mulheres (2003).  

A questão das mulheres na realidade brasileira é um tema abordado maioritariamente 

em estudos de pesquisadoras brasileiras como Raquel Miguel e Carmen Rial em “Programa de 

Mulher” (2016), que apresenta os momentos de lazer; Denise Sant’Anna em “Sempre bela” 

(2016), a relação com o corpo e a beleza; Silvia Arend em “Trabalho, escola e lazer” (2016), o 

dia a dia das meninas; e Ana Scott em “O caleidoscópio dos arranjos familiares” (2016), 

contribui com os arranjos familiares. Especificamente a realidade da mulher brasileira na 

década de cinquenta do século vinte é apresentada através dos levantamentos historiográficos 

de Alda Motta, “Elas começam a aparecer” (2016), sobre as mães e avós, acompanhada por 

Sant’Anna e Miguel e Rial. 

 Para conhecer a mulher representada nos meios de comunicação de massa, como jornais 

e revistas de cunho geral e revistas da imprensa voltada especialmente ao público feminino, 

organizou-se a cronologia e a configuração da produção de conteúdo e difusão cultural na 

imprensa feminina brasileira a partir de Dulcília Buitoni com a obra Mulheres de Papel (2009), 

e Tania Luca em “Mulher em Revista” (2016), e a partir d’A Máscara da Modernidade (2003) 

de Leoní Serpa, , é estabelecida uma relação comparativa entre o conteúdo veiculado na revista 

O Cruzeiro e o Anuário das Senhoras. A representação da mulher na comunicação publicitária 

veiculada pela imprensa feminina brasileira é discutida e sistematizada a partir dos resultados 

de estudos empíricos realizados por Buitoni (2009) e Carla Pinsky, “A era dos modelos rígidos” 

e “A era dos modelos flexíveis” (2016), e enquadrados nos dois períodos estabelecidos por 

Pinsky, a “era dos modelos rígidos” modernos e a “era dos modelos flexíveis” pós-modernos. 

O discurso da comunicação publicitária e seus elementos são abordados com os conceitos 

apresentados por Eloá Silva em “Comunicação publicitária: a linguagem simbólica do 

consumo” (2001). O início histórico dos anúncios publicitários em meio impresso é evidenciado 

com Pyr Marcondes, em Uma História da Propaganda Brasileira (2001) e contextualizado por 

Patrick Wilcken em O Império à Deriva (2005). A partir desse levantamento, verifica-se o 

ineditismo da união entre a investigação da representação da mulher moderna nas comunicações 

publicitárias no Anuário das Senhoras e a identidade cultural da mulher gaúcha pós-

moderna/contemporânea proposta na execução desta tese. 
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Aspectos introdutórios 

 

Acredita-se que, ao início da organização teórica proposta, seja adequado apresentar o 

conceito de Jean-François Lyotard, que em Moralidades Pós-Modernas (1996), considera a 

história como produto das épocas e referente às questões de seu tempo. Essa história, esse 

composto histórico, determina a cultura e as representações de cada organização social, além 

de registrar as alterações ocorridas no decorrer de períodos anteriores. Lyotard exemplifica:  

 

Durante 25 séculos, nenhuma fronteira permaneceu a mesma na Europa. Invejas, raptos, 

estupros, concubinatos, casamentos de conveniência, incestos, hegemonia de um ramo. Todos 

se adoram e se detestam. Não acabou, vocês sabem. Decidiu-se, contudo, pela paz na família. 

Mas, todos os pensamentos com segundas intenções permanecem ali. E culturalmente, vocês 

imaginam? É um monstro. Trinta línguas diferentes, sem contar as minorias linguísticas, todas 

as religiões possíveis saídas das três Revelações, com todos os conflitos de coabitação e de 

vizinhança, confessionais, linguísticos. Sem falar nas etnias, que não correspondem 

forçosamente às línguas. Quanto ao multicultural, a Europa é imbatível. Só há estrangeiros na 

família. A única comunidade real é o interesse, isto é, o capital, o desenvolvimento (Lyotard 

1996: 20). 

 

Considerando-se, então, que a história cultural é produto de sua época, José Barros no 

artigo “A Nova História Cultural” (2011) refere que “a representação cultural está associada a 

um certo modo de ver as coisas, de dá-las a ver, de reconfigurá-las”, também referente à história 

e às práticas culturais aceitas como características de uma sociedade ou de um grupo social 

(Barros 2011: 48). As práticas culturais são organizadas pelo grupo e repetidas rotineiramente, 

sendo que cada uma delas tem o seu próprio significado, que são partilhados, pelo menos, em 

duas dimensões: seu significado no contexto de execução e seu significado dentro do contexto 

geral do grupo. Para Denys Cuche, em A Noção de Cultura nas Ciências Sociais (1999), o ato 

primeiro em todas as sociedades é a existência e estabelecimento da cultura: 

 

Na construção cultural, o que é primeiro é a cultura do grupo, a cultura local, a cultura que liga 

os indivíduos em interação imediata uns com os outros, e não a cultura global. Aquilo a que 

chamam de “cultura global” é o que resulta da relação dos grupos sociais em contato uns com os 

outros e, por conseguinte, da relação que se estabelece entre as suas culturas próprias (Cuche 

1999: 80).  

 

Kathryn Woodward no livro Identidade e Diferença (2009), no capítulo intitulado 

“Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual”, indica que “esses sistemas 

partilhados de significação são, na verdade, o que se entende por cultura” (2009: 41), e estão 

enraizados no modo de operação das relações pessoais e sociais que criam a afinidade e 

identificação com o grupo. Dentro do sistema cultural estão os indivíduos representando papéis 
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a partir das suas identidades culturais, todavia, Stuart Hall no capítulo intitulado “Quem precisa 

de Identidade?” (2009), afirma que  

 

elas surgem da narrativização do eu, mas a natureza necessariamente ficcional desse processo 

não diminui, de forma alguma, sua eficácia discursiva, material ou política, mesmo que a 

sensação de pertencimento, ou seja, a ‘suturação histórica’ por meio da qual as identidades 

surgem, esteja, em parte, no imaginário (assim como no simbólico) e, portanto, sempre, em parte, 

construída na fantasia ou, ao menos, no interior de um campo fantasmático” (Hall 2009: 109). 

 

Por exemplo, quando uma pessoa afirma que é brasileira carrega consigo uma porção 

de representações culturais, muitas moldadas pelo contexto histórico, que a identifica 

culturalmente como brasileira. No entanto, pode haver diferença de compreensão e de projeção 

sobre o que é ser brasileiro, tanto entre brasileiros de diferentes regiões do país quanto entre 

pessoas de outros países que nunca estiveram no Brasil, conforme foi apresentado por Lúcia 

Murat no documentário Olhar Estrangeiro (2005). Essa diferença entre pontos de vista não é 

exclusividade dos brasileiros ou das pessoas de outros países que nunca foram ao Brasil, e sim 

a diferença nos sistemas partilhados de significação, a partir de qual sistema cultural observa-

se a realidade. Woodward esclarece que:  

 

Cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela construção de 

sistemas classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao 

mundo social e construir significados. Há, entre os membros de uma sociedade, um certo grau 

de consenso sobre como classificar as coisas a fim de manter alguma ordem social (Woodward 

2009: 41). 

 

Neste contexto, acredita-se que a história cultural, assim como a organização social e as 

representações culturais e sociais do eu, tem como objetos de investigação o que era deixado 

de lado pelas outras disciplinas ou, ao menos, desenvolve-se em uma linha de raciocínio 

diferente das demais. A observação de si mesmo ou de outrem dentro de um contexto qualquer 

prescinde do entendimento de que “todo contexto ou campo cultural tem seus controles e suas 

expectativas, bem como seu ‘imaginário’; isto é, suas promessas de prazer e realização”, o que 

leva a crer que “toda prática social é simbolicamente marcada” (Woodward 2009: 33). Assim, 

pretende-se estabelecer os preceitos teóricos que permitem a observação da expressão das 

projeções das identidades culturais das leitoras do Anuário das Senhoras3, a partir da 

representação cultural do eu constante nos anúncios; além da representação cultural e da 

                                                           
3 Publicação da mídia impressa brasileira voltada para o público feminino, com periodicidade anual, lançada e 

disponibilizada para venda ao final do ano precedente. Foi publicada ininterruptamente de 1934 ao final da década 

de 1950. São utilizadas como corpus desta tese as edições do período compreendido entre 1949 e 1954. 
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identidade cultural das mulheres do sul do Brasil, e sua identificação com aquelas mulheres da 

publicação.  

Molda-se, então, a proposta de procurar por pistas com os olhos da época da emissão 

das mensagens publicitárias, confrontá-las com o olhar feminino sobre si mesma na atualidade, 

a fim de encontrar, ou não, resquícios de repetição de padrões culturais e suas motivações. A 

possibilidade de buscar e compreender as relações que compõem o circuito da cultura (Hall 

1997) partindo-se da mensagem publicitária voltada ao público feminino, no meio impresso, do 

final da década de 1940 até meados da década de 1950, nos contextos históricos que levam à 

identidade cultural e à representação cultural é o início do caminho, o objetivo deste capítulo.  

 

 2.1 História cultural – relações possíveis 
 

A proposta da perspectiva da História Cultural, legado do antropólogo Franz Boas, 

segundo Cuche (1999), traz novas nuances, novas categorias de análise pouco utilizadas até o 

século XIX, que por serem ricas em informações contextuais mostram-se importantes fontes 

primárias na reconstrução dos contextos de emissão dentro de determinado fluxo cultural. 

Como demonstra Roger Chartier em A História Cultural (2002), 

 

daí a emergência de novos objetos no seio das questões históricas: as atitudes perante a vida e a 

morte, as crenças e os comportamentos religiosos, os sistemas de parentesco e as relações 

familiares, os rituais, as formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento escolar, etc. 

– o que representava a constituição de novos territórios do historiador através da anexação dos 

territórios dos outros (Chartier 2002: 14). 

 

Todas as possibilidades colocadas são utilizadas nas investigações científicas, em 

termos de história cultural, observando-se os escritos deixados em documentos e livros 

estudados nos períodos compreendidos entre o século IX e o XIX. A partir dessas análises, 

tornou-se possível apreender e entender como as sociedades organizavam-se, quais eram as 

alterações que aconteciam ao longo do tempo, suas possíveis causas e os novos comportamentos 

ou organizações sociais resultantes. Para Barros (2011), “examinar tanto os objetos culturais 

produzidos, os sujeitos produtores e receptores de cultura, como também os processos que 

envolvem a produção e a difusão cultural, os sistemas que dão suporte a estes processos e 

sujeitos”, faz parte do tema das práticas e representações enquanto foco central dos estudos da 

história cultural. Ressalta-se que “as normas a que se conformam as sociedades através da 

consolidação de seus costumes” no decorrer do período analisado também é constituinte do 

campo da história cultural (Barros 2011: 38). 
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Segundo Chartier (2002: 16), a história cultural tem como principal objeto a 

identificação de “como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler”. Para o autor, essa identificação pode ser realizada de várias 

formas diferentes, geralmente relacionadas às “classificações, divisões e delimitações que 

organizam a apreensão do mundo social como categorias fundamentais de percepção e 

apreciação do real”. As categorias são “variáveis consoante as classes sociais ou os meios 

intelectuais, são produzidas pelas disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo”, 

tornando-se necessário conhecer o grupo, sua formação, pontos de união dos indivíduos 

enquanto grupo, pois são “estes esquemas intelectuais incorporados que criam as figuras graças 

às quais o presente pode adquirir sentido, o outro torna-se inteligível e o espaço seja decifrado” 

(Chartier 2002: 16-17).  

A visão antropológica coloca-se como formadora desse novo viés do estudo das relações 

da e na sociedade, já que “a contribuição maior da Antropologia para a Nova História Cultural 

tem sido a de proporcionar uma nova abordagem que remonta ao que, na Antropologia, 

denomina-se ‘descrição densa’. Atenção aos detalhes, e o empenho de, através deles, atingir 

questões sociais mais amplas”, verificáveis nos grupos estudados como características comuns 

aos seus participantes (Barros 2011: 39). Em consonância, Clifford Geertz (2015) afirma que 

“não existem de fato homens não modificados pelos costumes de lugares particulares, nunca 

existiram e, o que é mais importante, não o poderiam pela própria natureza do caso” (2015: 26). 

Dessa forma, a descrição densa proposta por Barros (2011) vai ao encontro dos homens, sua 

história e seus costumes para identificar, a partir dos detalhes, o que pode ser considerado 

comum, e a partir do comum, as alterações ocorridas em determinadas situações.  

Ao considerar a riqueza histórica e cultural, pode-se “traduzir uma cultura diferente por 

um código mais claro ou familiar” (Ginzburg 1991: 212), desde que mantenham a maioria dos 

pontos em comum, ou pelo menos uma visão semelhante de mundo e das relações sociais. Para 

Barros, o pesquisador  

 

pode-se beneficiar particularmente desta interação de culturas, por vezes explorando com igual 

proveito também da mútua iluminação proporcionada pelos momentos de não-comunicação 

entre as duas culturas. Comunicar é produzir cultura, e, de saída, isto já implica na duplicidade 

reconhecida entre Cultura Oral e Cultura Escrita – sem falar que o ser humano também se 

comunica através dos gestos, do corpo, e da sua maneira de estar no mundo social, isto é, do seu 

modo de vida (Barros 2011: 42). 

 

O grupo social, na realidade, sempre é mais de um, e no caso do presente estudo, que 

busca aproximações entre a identidade cultural da mulher gaúcha a e a mulher representada nos 

anúncios do Anuário das Senhoras, tem-se vários grupos em cada contexto. Serge Berstein 
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(1998) considera que a cultura política constitui “um conjunto coerente em que todos os 

elementos estão em estreita relação uns com os outros, permitindo definir uma forma de 

identidade do indivíduo que dela se reclama” (1998: 350). A organização político-social do 

grupo que recebe a mensagem transmitida pelo discurso publicitário, considera a possibilidade 

de que se trata da possibilidade  

 

de uma leitura comum e normativa do passado histórico com conotação positiva ou negativa com 

grandes períodos do passado, uma visão institucional que traduz no plano da organização política 

do Estado os dados filosóficos ou históricos precedentes, uma concepção da sociedade ideal tal 

como a vêem os detentores dessa cultura e, para exprimir o todo, um discurso codificado em que 

o vocabulário utilizado, as palavras-chave, as fórmulas repetitivas são portadoras de significação, 

enquanto ritos e símbolos desempenham, ao nível do gesto e da representação visual, o mesmo 

papel significante (Berstein 1998: 351). 

 

As dimensões que compõem a realidade vivida e retratada são várias, todas estão 

sobrepostas, inter-relacionadas e influenciam-se simultaneamente. Por esse motivo, afirma-se 

que o interesse da história cultural se apresenta na cultura política quando busca “compreender 

as motivações dos atos dos homens num momento da sua história, por referência ao sistema de 

valores, de normas, de crenças que partilham, em função da sua leitura do passado, das suas 

aspirações para o futuro, das suas representações da sociedade, do lugar que nele têm e da 

imagem que têm da felicidade” (Berstein 1998: 263). Assim, torna-se imprescindível que exista, 

“para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem 

os utiliza” (Chartier 2002: 17). A partir do conhecimento e domínio do código utilizado pelos 

produtores, o receptor compreende e apreende a mensagem e os – novos ou não – 

comportamentos referidos nos textos e anúncios publicitários da imprensa feminina que, afirma 

Barros, “também pode ser relacionada como uma agência produtora e difusora de cultura” 

(2011: 42). 

As editorias e colunas de opinião das publicações têm por intuito trazer ou apresentar a 

sociedade para a sociedade para que as leitoras consigam identificarem-se com as mulheres 

representadas nos textos. Para que se estabeleça a relação leitora-publicação tanto do Anuário 

das Senhoras (objeto desta investigação) quanto da revista O Cruzeiro (base comparativa de 

controle), elas precisam sentir a necessidade de aplicação dos conselhos, receitas, fórmulas de 

felicidade, de bem viver e outros assuntos abordados em cada edição. A relação com a 

factualidade está mais presente na publicação de O Cruzeiro (semanal) do que no Anuário 

(anual), que servia como guia de consulta para todo o ano – provavelmente por esse motivo, a 

primeira página apresente sempre o calendário do ano em questão. Nesse sentido, Chartier 

assinala que “as percepções do social não são, de forma alguma, discursos neutros: produzem 
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estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa 

de outros” (2002: 17). Complementando a definição de política social de Berstein (1998), surge 

a noção de cultura política, apresentada por Karina Kuchnir e Leandro Carneiro (1999), que se 

refere “ao conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado a um 

processo político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o 

comportamento de seus atores” (Kuchnir e Carneiro 1999: 45). O discurso oferecido pelas 

publicações pretende usar o leitor ou a leitora como operadores da autoridade “a legitimar um 

projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas” 

(Chartier 2002: 17), a difundir e institucionalizar crenças e comportamentos que venham a 

garantir a ordem social.  

No final da década de 1940 e primeiros anos da década de 1950, o rádio estava na 

chamada época dourada e os modelos de beleza eram importados da cultura norte-americana, o 

sonho de Hollywood, a cooperação entre os governos norte-americano e brasileiro, a criação 

do personagem do Zé Carioca de Walt Disney, as forças econômicas e financeiras estavam 

impostas. A televisão foi introduzida no mercado midiático brasileiro primeiro em São Paulo, 

em setembro de em 1950, com a fundação da TV Tupi, e em seguida no Rio de Janeiro, em 

janeiro de 1951, com a TV Tupi Rio de Janeiro; ambas propriedade do empresário Assis 

Chateubriand. Com o cenário da comunicação de massa a se expandir e aumentar a difusão dos 

produtos da indústria cultural estrangeira, pode-se considerar que “as lutas de representações 

têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais 

um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, 

e o seu domínio” (Chartier 2002: 17). O american way of life introduzia-se na sociedade 

brasileira, colocando-se no dia a dia dos lares das classes médias e altas, através da chegada dos 

eletrodomésticos que prometiam facilitar a vida da dona de casa, que assim teria mais tempo 

para cuidar-se. 

Barros considera que “a reinterpretação dos discursos e das propagandas pelas pessoas 

comuns, bem como as suas formas de escolhas e reapropriações em relação ao repertório de 

produtos que é oferecido pela indústria e pelo comércio inscrevem-se em operações criadoras” 

(2011: 42), seja de hábitos ou de novos padrões a serem identificados, aceitos e replicados pelo 

público leitor. Assim, as novas atitudes e comportamentos são apreendidos no contexto social 

de cada grupo “que não fazem dos indivíduos comuns nem consumidores passivos nem 

espectadores alienados de propagandas” (Barros 2011: 42). Considera-se que a consciência do 

consumo, com suas benesses e consequências, seja clara, embora muitos leitores consumidores 

prefiram, deliberadamente, ignorar um ou outro perante seu grupo social de referência por meio 
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da negação da influência da publicação na tomada de decisão de compra, ou ao não aceitar os 

benefícios atribuídos ao produto como justificativa de consumo, por exemplo.    

O sistema de representação hegemônico vê-se construído a partir da noção de realidade 

dos grupos, principalmente dos que têm poder e autoridade para gerir e estruturar as 

representações sociais aceitáveis e reproduzíveis em determinada estrutura social organizada. 

A investigadora Maria Manuel Baptista (2009) apresenta a ideia de que para possibilitar a 

compreensão da realidade dos grupos sociais faz-se necessário o estudo dos “aspectos culturais 

da sociedade, isto é, de tomar a cultura como prática central da sociedade e não como elemento 

exógeno ou separado, [...] mas como algo que está presente em todas as práticas sociais e é ela 

própria o resultado daquelas interações” (2009: 455). As práticas culturais são criadas e 

recebidas como a realidade, cristalizadas enquanto representação coletiva e, para Barros, pode 

ter-se enquanto práticas culturais “também os modos como, em uma dada sociedade, os homens 

falam e se calam, comem e bebem, sentam-se e andam, conversam ou discutem, solidarizam-

se ou hostilizam-se, morrem ou adoecem, tratam seus loucos ou recebem os estrangeiros” 

(Barros 2011: 47). Essas práticas culturais estão colocadas enquanto padrões de conduta 

aceitáveis como normais (normatizados) e institucionalizados pelo próprio grupo, representadas 

por meio dos discursos, sejam orais, escritos, imagéticos ou televisuais. Dessa forma Chartier 

reafirma a importância de se ter consciência do jogo de interesses identificado numa  

 

história cultural do social que tome por objeto a compreensão das formas e dos motivos – ou, 

por outras palavras, das representações do mundo social – que, à revelia dos atores sociais, 

reduzem as suas posições e interesses objetivamente confrontados e que, paralelamente, 

descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, ou como gostariam que fosse (Chartier 2002: 

19). 

 

Ao recorrer-se à representação de uma sociedade, ou da sua sociedade, como se gostaria 

que fosse, tanto os leitores quanto os anunciantes e publicitários, envolvidos na concepção e 

produção dessa realidade colocam-se enquanto criadores do ideal de mulher, mãe, filha, esposa 

a partir de um ponto de vista ou interesse de outros grupos, além da tríade leitor-anunciante-

publicitários. Todo esse fluxo é que constitui a concepção de realidade (percebido ou não) 

colocada à disposição dos leitores a partir das publicidades que vendem novas formas de ver 

antigos problemas, ou de sentir-se parte do grupo e da sociedade da época.  

Cada grupo, leitor, publicação e autor dá a compreender a sua realidade comunicada, 

mas a realidade apreendida por cada leitor não se sabe exatamente qual será, pois depende dos 

filtros individuais; é, portanto, uma construção individual, que pode ser ou não transmitida ao 

coletivo. A forma como os leitores e leitoras vivem e fazem uso do discurso publicitário de cada 

anunciante de uma publicação “são [constituintes das] práticas culturais que, além de gerarem 
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eventualmente produtos culturais no sentido literário e artístico, geram também padrões de vida 

cotidiana (cultura no moderno sentido antropológico)” (Barros 2011: 48). A publicidade pode 

ser entendida como representação da realidade social ou como instrumento para que essa seja 

alterada e transformada, a partir do ideal presente em cada elemento apresentado como 

componente do anúncio, o título, o texto, a imagem (fotografia ou ilustração), o produto 

oferecido e o slogan. Configura-se, assim, a possibilidade de incerteza relativa à realidade e 

suas projeções, uma vez que “essa circunstância faz com que seja extraordinariamente difícil 

traçar uma linha entre o que é natural, universal e constante no homem, e o que é convencional, 

local e variável” (Geertz 2015: 27). 

Tanto para as pesquisas com um longo período de análise quanto para aquelas que 

abrangem um período curto, a representação vem a ser a forma com a qual mais se tem contato 

a partir das fontes utilizadas, sejam livros instrutivos, códices, romances, publicações 

periódicas, pois é apreendida a partir do que está relatado, a partir da realidade presente em 

cada texto. De acordo com Chartier, a apreensão da realidade representada pode se dar de duas 

diferentes formas: “por um lado, a representação como dando a ver uma coisa ausente, que 

supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado; por outro, 

a representação como exibição de uma presença, como apresentação pública de algo ou de 

alguém” (2002: 20).  

As duas formas de representação tratadas são passíveis de identificação nos anúncios 

presentes nas edições do Anuário das Senhoras, e também na investigação com estudo de caso 

da revista O Cruzeiro realizado por Leoní Serpa em A Máscara da Modernidade (2003), pois 

usa-se a representação como “instrumento de um conhecimento mediato que faz ver um objeto 

ausente através da sua substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em memória e de 

o figurar tal como ele é” (Chartier 2002: 20). A memória da leitora, estimulada pelo texto, pela 

imagem ou pelo conjunto, é capaz de formar o repertório individual de representações pessoais, 

mas a personagem imaginada a partir da memória dificilmente será a mesma proposta pelo 

autor, assim como a relação entre a leitora e o anúncio publicitário necessitará da condução 

textual e imagética do redator e do diretor de arte, para que imagine a sua vida melhor com o 

uso de determinado produto.  

Argumenta Chartier que “uma relação compreensível é, então, postulada entre o signo 

visível e o referente por ele significado – o que não quer dizer que seja necessariamente estável 

e unívoca” (2002: 21), uma vez que o referente pode vir a ser diferente em cada grupo, ou em 

cada cultura, ou que, dependendo da origem do leitor, a sua leitura pode ser diferente da dos 

outros membros da família. Geertz acrescenta que, “as formas da sociedade são a substância da 
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cultura” (2015: 20), e a história cultural dessa sociedade é que pode trazer à tona quais são as 

suas formas para que se compreenda os fluxos e práticas culturais que guiam as representações 

e identidades culturais dos formadores do grupo ou sociedade. 

A cultura pode, então, ser vista em dois polos, sendo que “tanto os objetos culturais 

seriam produzidos entre práticas e representações, como os sujeitos produtores e receptores de 

cultura circulariam entre esses dois polos, que de certo modo corresponderiam respectivamente, 

aos modos de fazer e aos modos de ver” (Barros 2011: 46). Tanto os modos de fazer quanto os 

modos de ver são determinações socioculturais, enquanto a relação de representação é, para 

Chartier, “entendida, (...) como relacionamento de uma imagem presente e de um objeto 

ausente, valendo aquela por este, por lhe estar conforme – modela toda a teoria do signo que 

comanda o pensamento clássico” (2002: 21). O princípio argumentativo utilizado na 

comunicação publicitária analisada nesta tese obedece majoritariamente esse preceito da teoria 

do signo, a partir dos elementos que compõem cada anúncio. Barros sustenta que o jogo entre 

as práticas e as representações apresenta fronteiras esbatidas: “as práticas relativas geram 

representações, e as suas representações geram práticas, em um emaranhado de atitudes e gestos 

no qual não é possível distinguir onde estão os começos – se em determinadas práticas, se em 

determinadas representações” (Barros 2011: 49). O autor acrescenta ainda que o campo das 

representações pode incluir  

 

tanto as representações produzidas ao nível individual (as representações artísticas, por 

exemplo), como as representações coletivas, os modos de pensar e de sentir (a que se referia a 

antiga noção de mentalidades), certos elementos que já fazem parte do âmbito do imaginário e, 

com especial importância, os símbolos, que constituem um dos recursos mais importantes da 

comunicação humana. As representações podem ainda ser apropriadas ou imbuídas de uma 

direção socialmente motivada, situação que remete a outro conceito fundamental para a História 

Cultural, que é o de ideologia (Barros 2011: 53). 

 

A desvinculação do discurso publicitário da ideologia que o subjaz parece não ser 

possível. Por isso, adota-se o conceito de Barros, no qual a ideologia resulta da “interação de 

subconjuntos coerentes de representações e de comportamentos que passam a reger as atitudes 

e as tomadas de posição dos homens nos seus inter-relacionamentos sociais e políticos” (2011: 

53) que complementam e guiam as formas de representação presentes dentro dos grupos sociais 

e colocados enquanto representantes da sociedade como um todo. Assim, “aparece como um 

projeto de agir sobre determinado circuito de representações no intuito de produzir 

determinados resultados sociais” (Barros 2011: 53). A ideologia vigente passa a corresponder 

a uma forma determinada “de construir representações ou de organizar representações já 

existentes para atingir determinados objetivos ou reforçar determinados interesses” (Barros 
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2011: 54). Como exemplo, é de refletir que a construção da representação da mulher e seus 

papéis sociais culturalmente criados e aceitos difere a cada edição do Anuário das Senhoras, de 

forma sutil e alinhada com o contexto encontrado em cada período.  

 O sentido historicamente produzido pelo sucessivo ato representativo de determinada 

realidade, conveniente às instâncias do poder e da organização social – pretendida como ideal 

e que não trará problemas à ordem vigente – constrói-se pela sucessiva representação do dia a 

dia das mulheres nas publicações femininas, com o passo a passo da vida ideal, correta e aceita. 

A conjunção entre a realidade da leitora, o conjunto de textos e imagens presentes nos anúncios 

publicitários, a projeção futura da leitora com sua vida mais fácil e simples, sempre perfeita e 

feliz com o uso do produto proposto, faz com que “a apropriação, tal como entendemos, [cria] 

uma história social das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que 

são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as conduzem” 

(Chartier 2002: 26). 

Os sentidos que são reconhecidos em uma sociedade ou por um grupo social são, 

portanto, construídos com o passar dos anos, levando em conta os interesses, as vantagens e 

necessidades políticas dos grupos dominantes, assim como das diretrizes religiosas tomadas por 

ideais em cada momento histórico, em cada realidade percebida pelo ator social. No trabalho 

de interpretação cultural que instrumentaliza a organização de uma história cultural existe, 

segundo Geertz, “a tarefa essencial da construção teórica [que] não é codificar regularidades 

abstratas, mas tornar possíveis descrições minuciosas; não generalizar através dos casos, mas 

generalizar dentro deles” (2015: 18).  

Pode-se perceber que, ao revisitar e reconstituir a representação da imagem da mulher 

enquanto mãe, esposa e dona de casa a partir dos anúncios publicitários presentes no Anuário 

das Senhoras, apresenta-se uma forma de restituição singela da trama complexa da história do 

papel da mulher na sociedade brasileira, que traz ainda na contemporaneidade um traço cultural 

que é herança presente dos Diálogos com Rafaella4, códice comportamental feminino do final 

do século XV. Ao relacionar a mulher brasileira dos anúncios publicitários à mulher gaúcha da 

contemporaneidade entende-se que a sociedade brasileira, sua cultura e suas diversas 

subculturas tem suas bases sobre as quais é organizada e dá-se a ler. Frisa-se que mesmo 

parecendo estranho considerar a cultura brasileira e a subcultura gaúcha separadamente em 

algum momento, entende-se que um sistema é parte do outro, que eles coexistem e se 

                                                           
4 A referida obra propõe as regras de conduta e comportamento para as jovens da corte de Florença, na Itália. 



Capítulo II: Cultura, identidade e representação 

28 

 

autorregulam (ou são reguladas) a partir da evolução contínua das bases de significação e das 

representações dos papéis sociais, principalmente dos atribuídos às mulheres.   

 2.2 Identidade cultural 

 

A partir da sistematização das práticas culturais e sistemas de significações do passado 

histórico de uma sociedade ou grupo social, tem-se a organização da história cultural dessa 

sociedade ou grupo social. Assim, torna-se possível a verificação da identidade cultural e da 

função de cada uma das personagens e seus papéis dentro e fora do grupo, além das diferenças 

representacionais para cada contexto específico das práticas culturais, rotineiras ou 

extraordinárias. Esses pontos fazem parte de um todo que se altera e se rearranja com o decorrer 

do tempo, sejam horas, dias, anos, séculos ou milênios. Para Ana Carolina Escosteguy em 

Cartografias dos estudos culturais – Uma versão latino-americana (2010), a partir da 

modernidade a questão da identidade cultural passa a ser foco de um debate teórico, quando 

começa a ser verificável a possibilidade de a identidade estar sujeita a “mudanças e inovações”: 

 

Esse tema está relacionado com a discussão sobre o sujeito e sua inscrição no mundo; sobre os 

indivíduos e suas identidades pessoais – como nos constituímos, percebemo-nos, interpretamos 

e nos apresentamos para nós mesmos e para os outros; sobre o deslocamento do indivíduo do 

seu lugar na vida social e de si mesmo. Esses movimentos e questionamentos acabam gerando 

tensões, instabilidade e ameaça aos modos de vida estabelecidos, consequentemente, a 

identidade cultural torna-se foco de questionamento (Escosteguy 2010: 145). 

 

No artigo “Quem precisa de identidade?”, Stuart Hall enfatiza que “as identidades estão 

sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em processo de mudança e 

transformação” (2009: 108), e esse processo leva as sociedades e grupos sociais sempre em 

frente, com a evolução a partir da alteração registrada das mudanças das práticas e suas 

significações culturais. As relações entre a sociedade na qual se vive e a cultura vigente, 

enquanto padrão relacional e de aprendizado, regulam os modos de vida e interação entre os 

seus membros, e se alteram ou evoluem a cada fato novo que acontece e é compartilhado. A 

partir da consciência do indivíduo em relação ao seu papel e seu lugar na sociedade, se faz 

necessária a demarcação do seu lugar em relação ao lugar dos outros e assim se estabelece, a 

partir de Hall, que  

 

as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora ‘sabendo’, sempre, 

que elas são representações, que a representação é sempre construída ao longo de uma ‘falta’, ao 

longo de uma divisão, a partir do lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser 

ajustadas – idênticas – aos processos de sujeito que são nelas investidos (Hall 2009: 112). 
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O indivíduo, então, tem a consciência de que sua identidade naquele momento é 

estabelecida dentro do contexto em questão, e que não é imutável, posto que é uma 

representação que atua em parceria com o outro, aquele, em específico; caso o outro seja 

alterado por um novo interlocutor existe a possibilidade da alteração da representação e de 

traços da sua identidade. Acontece, portanto, praticamente em todos os momentos, nas 

interações sociais, face a face, ou interações imaginadas, a alteração de registro identitário a 

fim de adaptar-se ao contexto representativo. Esse processo também é verificável em termos de 

identidades de grupo, quando parte da identidade individual é normatizada pelas práticas 

culturais do grupo. O registro inicial é alterado e tanto a cultura quanto a sociedade absorvem 

a mudança e torna a identidade, no decorrer do tempo, pertencente à norma geral de conduta 

aceita pelo grupo, como afirma Woodward, “a afirmação das identidades nacionais [e não 

somente delas] é historicamente específica” (2009: 11). 

Essa alteração de registro aconteceu, também, com a relação entre os nativos brasileiros 

e as missões religiosas que aportaram no Brasil e são registradas, por exemplo, a partir das 

observações apontadas pelo padre José de Anchieta que, na Carta XLII, escreve o seguinte 

sobre os costumes dos nativos da tribo Tupinambá: 

 

O terem respeito às filhas dos irmãos é porque lhes chamam filhas e nessa conta as têm, e assim 

neque fornicarie as conhecem, porque têm para si que o parentesco verdadeiro vem pela parte 

dos pais, que são agentes; e que as mães não são mais que uns sacos. Em respeito dos pais, em 

que se criam as crianças, e por esta causa os filhos dos pais, posto que sejam escravas e contrárias 

cativas, são sempre livres e tão estimados como os outros; e os filhos das fêmeas, se são filhos 

de cativos, os têm por escravos e os vendem, e às vezes matam e comem, ainda que sejam seus 

netos, filhos de suas filhas, e por isto também usam das filhas das irmãs sem nenhum pejo ad 

copulam, mas não que haja obrigação e nem o costume universal de as terem por mulheres 

verdadeiras mais que as outras, como dito é (Anchieta apud Moreau 2003: 108). 

 

Os costumes descritos no relato de Anchieta sobre a organização social do povo 

Tupinambá podem ilustrar o olhar do outro sobre as práticas já determinadas, instituídas e 

aceitas como normativas a serem seguidas pela totalidade da nação nativa, que se identifica 

como Tupinambá. Pode-se entender que a identidade do indivíduo encontra-se, 

indubitavelmente, relacionada com as identidades coletivas pois “a vida individual está sempre 

incrustrada em contextos culturais e é somente dentro destes que suas ‘escolhas livres’ fazem 

sentido” (Hall 2011a: 77). A tendência à patrilinearidade e a maior importância social do 

masculino pode ser considerada, portanto, anterior ao período colonial, e vem a ser fortalecida 

pela cultura europeia também patriarcal trazida pelos colonizadores. Essa organização familiar 

e social é observável como componente das práticas culturais com significação ativa na 

organização sociocultural do Brasil na contemporaneidade. A validade dessa tendência 
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patriarcal está a ser discutida atualmente na sociedade brasileira contemporânea, quando 

praticamente 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres5. Esse percentual pode 

indicar um movimento evolutivo das práticas sociais e culturais que leva à identificação do pai 

ou da mãe como líder familiar, não exclusivamente no Brasil, mas na maioria das sociedades 

contemporâneas. A alteração pode ser considerada uma comprovação empírica da afirmação de 

Hall: a vida individual significativa está sempre incrustrada em contextos culturais e é somente 

dentro do contexto específico que suas “escolhas livres” fazem sentido (Hall 2011a: 77). As 

“escolhas livres” são, na realidade, escolhas disponíveis dentro de um sistema de valores 

socioculturais do grupo ao qual se pertence, uma vez que a escolha de ser mulher e chefe de 

família no Brasil contemporâneo não possa ser chamado, por vezes, de uma escolha e sim do 

resultado de uma situação social de separação ou abandono.  

O contexto cultural de uma sociedade pode ser considerado, então, ao mesmo tempo, 

como influenciador das práticas culturais e sua rede de significados, e também influenciado 

pelas práticas culturais de seus participantes que as vão alterando com o tempo. No processo 

de reflexão relacionado com os conceitos e significações de cultura, faz-se necessário o 

esclarecimento referente às duas dimensões da cultura: a subjetiva e a objetiva. Para Isabel 

Ferin,  

 

as definições variam na medida em que se coloca a tônica sobre a dimensão subjetiva da cultura, 

ou sobre a presença do aspecto referente aos valores, modelos de comportamento, critérios 

normativos interiorizados (modos de pensar, sentir, crer; orientações estandardizadas; 

mecanismos de regulação do comportamento, etc.), ou ainda sobre o carácter, por assim dizer 

objetivo, que as formas culturais assumem enquanto memória coletiva ou tradição codificada e 

acumulada no tempo (hereditariedade social, depósito do saber, das técnicas, composto de 

história, superfície geográfica) (2002: 33). 

 

As construções dos modelos mentais presentes nas dimensões referidas pela autora vêm 

da evolução sócio-histórica e comportamental, desde antes da chegada das primeiras incursões 

de navegadores e da criação dos primeiros núcleos populacionais no, hoje considerado, 

território brasileiro. De acordo com Siziane Koch em Rio Grande do Sul: Espaço e Tempo 

(2014), no Rio Grande do Sul, território também povoado primeiramente por etnias nativas, a 

dimensão cultural subjetiva sobre o papel da mulher na organização social pode ser identificada 

em alguns costumes mantidos ou replicados até a contemporaneidade. Por exemplo, as 

mulheres nativas eram as responsáveis por cuidar da família, da plantação e da colheita, pela 

educação das crianças e organização das atividades do grupo (Koch 2014: 116). As atividades 

                                                           
5 Vetorazzo, Bruno; Villas Bôas, Bruno (2015). Cresce o número de mulheres chefes de família no Brasil. Internet. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714906-proporcao-de-familias-chefiadas-por-

mulheres-chega-a-40-em-2014.shtml (consultado em 13 de setembro de 2016). 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714906-proporcao-de-familias-chefiadas-por-mulheres-chega-a-40-em-2014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714906-proporcao-de-familias-chefiadas-por-mulheres-chega-a-40-em-2014.shtml
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relativas ao cuidado com a família e a educação das crianças ainda é considerada de 

responsabilidade feminina, a partir de práticas culturais adaptadas ao tempo transcorrido.  

Koch afirma que a partir dos séculos XVI e XVII, com a chegada de missionários 

religiosos espanhóis aos territórios brasileiro e sul-rio-grandense, e posteriormente, um 

programa de povoação do sul do Brasil promovido pela Coroa Portuguesa, estabeleceram-se os 

modelos de culturais do patriarcado europeu, o que suscitou alterações de algumas práticas 

culturais a fim de adaptar-se às novas posições e significações culturais trazidas pelos migrantes 

(Koch 2014: 117). A caracterização diaspórica dos territórios colonizados, como o brasileiro e 

o sul-rio-grandense encontra-se em Hall (2011b), que explica:  

 
Compreendida em seu contexto global e transcultural, a colonização tem transformado o 

absolutismo étnico em uma estratégia cultural cada vez mais insustentável. Transformou as 

próprias “colônias”, ou mesmo grandes extensões do mundo “pós-colonial”, em regiões desde já 

sempre “diaspóricas”, em relação ao que se poderia imaginar como suas culturas de origem. A 

noção de que somente as cidades multiculturais do Primeiro Mundo são diasporizadas é uma 

fantasia que só pode ser sustentada por aqueles que nunca viveram nos espaços hibridizados de 

uma cidade “colonial” do Terceiro Mundo (Hall 2011b: 117). 

 

Em Tomaz Silva (2009), encontra-se a indicação de que “a diferença é parte ativa da 

formação da identidade” (2009: 84), o que pode ser verificado tanto na formação da identidade 

brasileira quanto na formação da identidade sul-rio-grandense, ambas consideradas híbridas. O 

investigador argentino Néstor García Canclini, na obra Culturas Híbridas, escrita em 1997, 

apresenta o hibridismo cultural como a principal característica das sociedades latino-

americanas, quando defende que a “afirmação do regional ou do nacional não tem sentido nem 

eficácia como condenação geral do exógeno: deve ser concebida como capacidade de interagir 

com as múltiplas ofertas simbólicas internacionais a partir de posições próprias” (2015: 354). 

Isso acontece, segundo Hall (2011a), porque as comunidades “migrantes trazem as marcas da 

diáspora, da ‘hibridização’ e da différance em sua própria constituição. Sua integração vertical 

a suas tradições de origem coexiste com vínculos laterais estabelecidos com outras 

‘comunidades’ de interesse, prática e aspiração, reais ou simbólicos” (Hall 2011a: 79). As 

migrações em massa realizadas para o território brasileiro ao longo de praticamente cinco 

séculos provocaram diversas alterações, abandonos e reorganizações das práticas culturais e 

das relações entre identidade cultural e suas várias formas de representação.  

Pode-se considerar tanto a realidade brasileira quanto a sul-rio-grandense como 

multicultural, uma vez que apresentam as características indicadas por Hall (2011a), sendo 

formadas por “diferentes comunidades culturais [que] convivem e tentam construir uma vida 

em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade ‘original’. [...] as sociedades 
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multiculturais são, por definição, culturalmente heterogêneas” (2011a: 50). Existem pontos 

específicos de atividades consideradas como parte da identidade cultural rio-grandense que são 

de origem nativa, outras de origem alemã, outras de origem italiana e assim sucessivamente. 

Devido a essa multiplicidade de influências, as “generalizações se tornam extremamente 

difíceis diante dessa complexidade cultural” (Hall 2011a: 64), mas, mesmo assim, empreende-

se o esforço de definir através de traços considerados comuns, uma cultura brasileira e uma 

cultura gaúcha (referente ao Rio Grande do Sul), contudo, constantemente a considerar que  

 

as fundações racionais e constitucionais [do estado do Rio Grande do Sul] ganham significado e 

textura de vida através de um sistema de representação cultural. Elas se sustentam nos costumes, 

hábitos e rituais do dia a dia, nos códigos e convenções sociais, nas versões dominantes de 

masculino e feminino, na memória socialmente construída dos triunfos e desastres nacionais, nas 

imagens, nas paisagens imaginadas e distintas características [regionais] que produzem a ideia 

de [“gauchidade”] (Hall 2011a: 75).  

 

O entendimento do fluxo de significados internos de todos os elementos apresentados 

no contexto, na conjuntura, no tempo, nas regras e normas vigentes em cada grupo social 

(observado, descrito e estudado) não é possível sem que se tenha o domínio do código de 

símbolos e representações apreendidos a partir da comunicação da cultura em questão. Ao dar 

segmento ao argumento apresentado por Hall (2011a) e aceito nesta tese, concorda-se ainda 

com a afirmação de que é  

 

somente dentro da cultura e da representação que a identificação com esta “comunidade 

imaginada” pode ser construída. Todos os Estados-nação liberais combinam a chamada força 

cívica racional e reflexiva de aliança do estado com uma aliança intuitiva, instintiva e étnica à 

nação. Essa formação heterogênea [ser gaúcha] (...) funde [o estado do Rio Grande do Sul], a 

entidade política, como uma “comunidade imaginada” (Hall 2011a: 74-75). 

 

O ordenamento de um sistema cultural que seja validado socialmente e mantido em 

constante evolução só é possibilitado com base no registro do passado, da sua inscrição na sua 

dimensão de tempo e espaço. Assim, os erros e falhas do passado podem ser evitados no futuro, 

ou as experiências equivocadas em outros tempos, repetidas de forma consciente no agora para 

verificação da possibilidade de validade em outra realidade espaço-temporal. Concorda-se com 

Woodward (2009), que afirma ser “essa redescoberta do passado [...] parte do processo de 

construção da identidade que está ocorrendo neste exato momento e que, ao que parece, é 

caracterizado por conflito, contestação e uma possível crise” (Woodward 2009: 12). A crise de 

identidade referida pela autora também é verificada, entre outros autores que tratam da 

contemporaneidade, como em Hall (1997) e Canclini (2015), que confirmam a ocorrência da 

quebra das identidades unívocas e a construção de identidades múltiplas, multifacetadas e 
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adaptáveis, em um sistema mais flexível, motivado pelos movimentos de globalização de 

sistemas culturais dominantes, como o norte-americano, por exemplo.  

Essa construção de novas identidades em novos campos de significantes culturais pode 

se dar a partir da lógica e do conceito da différance, estabelecido por Jacques Derrida (1963), 

que tem sua lógica relacional com a identidade cultural e seus campos de significado explicados 

por Hall (2011a) como um sistema no qual  

  

o significado/identidade de cada conceito é constituído(a) em relação a todos os demais conceitos 

do sistema em cujos termos ele significa. Uma identidade cultural particular não pode ser 

definida apenas por sua presença positiva e conteúdo. Todos os termos da identidade dependem 

do estabelecimento de limites – definindo o que são em relação ao que não são (Hall 2011a: 81). 

 

  O autor apresenta as discussões entre as ideias de Laclau e Mouffe (1985), Butler (1993) 

Hall (1996) e Laclau (1996) e, a partir de todos os argumentos expostos, pode-se entender que 

o sujeito afirma o que/quem é invariavelmente partindo-se do que/quem não é. O contexto para 

esse jogo da formação identitária entre “eu” e o “outro” é a vida cotidiana, que se apresenta 

para Peter Berger e Thomas Luckmann (1986) como “uma realidade interpretada pelos homens 

e subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente” 

(1986: 35). O processo de produção, reprodução e evolução identitária faz-se a partir da 

comparação eu/outro, utilizando como contexto a realidade individual em consenso com a 

realidade coletiva. Dessa forma, “a identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. 

Elas não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural 

e social. [...] [A] identidade e a diferença são criações sociais e culturais” (Silva 2009: 76).    

 Partindo-se do pressuposto explicitado acima, a partir de Silva (2009), evidencia-se a 

diferença entre as posturas essencialista e não-essencialista em relação às culturas e seus 

sistemas de identidades e significados. Com base em Woodward (2009), enquanto na primeira 

atitude pressupõe-se a existência de “um conjunto cristalino e autêntico de características” que 

todos os indivíduos do grupo partilham e são inalteráveis ao longo do tempo; na postura não-

essencialista, verifica-se a atenção focalizada nas características diferentes entre os membros 

do grupo, assim como as comuns, além de dar atenção às formas pelas quais essas definições 

culturais de identidade alteram- se ao longo do tempo. A interpretação do simbólico nas culturas 

de sociedades e nações é focalizada por Geertz, que aponta ser a “humanidade tão variada em 

sua essência como em sua expressão” (2015: 27) e, por causa disso, considera que “as formas 

da sociedade são a substância da cultura” (2015: 20). Em complementação, vêm as proposições 

de Woodward de que “a identidade é relacional [...], é marcada por meio de símbolos [...], [e] 

a construção da identidade é tanto simbólica quanto social” (Woodward 2009: 9-10), e, além 
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disso, indica que a “classificação simbólica está intimamente relacionada à ordem social” 

(Woodward 2009: 46). Assim, percebe-se a interligação e dependência entre a classificação 

simbólica cultural e a manutenção da ordem social, que pode ser certificada a partir dos esforços 

empreendidos pelas forças dominantes para a normatização social a partir de sistemas de 

representação cultural, geralmente difundidos pelas mídias de massa através dos produtos da 

indústria cultural. Para estreitar a relação entre o social e o simbólico, recorre-se ainda a 

Woodward (2009) para afirmar que 

 

o social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada um deles é necessário 

para a construção e manutenção das identidades. A marcação simbólica é o meio pelo qual damos 

sentido a práticas e a relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é 

incluído. É por meio da diferenciação social que essas classificações da diferença são ‘vividas’ 

nas relações sociais (2009: 14). 

 

A relação entre o simbólico e o social deu início a novos estudos, escolas e correntes 

teóricas que muito contribuem até a contemporaneidade com a pesquisa e as formas de pensar 

outra relação, a relação estabelecida entre a cultura e a comunicação. Segundo Santana (2006) 

e Ferin (2002), em 1924, foi criada, na Alemanha, a Escola de Frankfurt, que teve como 

fundadores os filósofos Max Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, e seus estudos 

e ensaios críticos, inicialmente com raiz na teoria Marxista, trouxeram os termos indústria 

cultural e cultura de massas para apresentar as suas visões do embricamento entre a produção 

cultural e o sistema capitalista – que foram as bases para a vertente estruturalista e para os 

estudos culturais.  

Os Estudos Culturais caracterizam-se como uma tradição na investigação do campo 

interdisciplinar da cultura, que inicialmente congregou pesquisadores de diversas áreas no 

Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS), da Universidade de Birmingham. Foi 

fundada no Reino Unido, em 1964, e procurava “corresponder a uma ‘viragem cultural’ das 

ciências sociais e humanas e [...] contribuiu, igualmente, para desestabilizar as fronteiras de 

disciplinas já com longa tradição acadêmica” (Baptista 2009: 452). Os teóricos fundadores 

foram, conforme Escosteguy (2010: 27), Richard Hoggart, Raymond Williams e E.P. 

Thompson, no mesmo ano Stuart Hall é convidado por Hoggart a fazer parte do grupo.  É então, 

a partir dos Estudos Culturais, que as análises que envolvem cultura são realizadas considerando 

o contexto da produção cultural e as conexões possíveis dentro dele, sem anular ou abstrair a 

localização histórica do tempo analisado. Assim, tornaram-se objeto de estudo e discussão a 

“contestação dos limites socialmente construídos (por exemplo, de classe, gênero, raça, etc.) 

nas mais diversas realidades humanas, [além da] naturalização dessas categorias [que] tem sido 
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precisamente objeto de grande contestação” (Baptista 2009: 452) dos pesquisadores dedicados 

à essa vertente do campo da pesquisa em cultura. 

Como pano de fundo em alguns dos estudos em cultura, em especial no contexto latino-

americano, a indústria cultural levou à padronização de bens culturais em todo o mundo, mas 

aumenta o número de consumidores que busca uma alternativa à cultura de massas. O sistema 

que é colocado como origem da cultura de massas tem o cinema, o rádio e as revistas e, mais 

tarde a televisão e  internet, como pontos fulcrais de difusão dos produtos culturais, em uma 

proposta que disponibiliza os produtos culturais, antes considerados como pertencentes 

somente ao círculo da elite sociocultural, à grande parte da população. Em Escosteguy (2010), 

encontra-se a indicação de que, para os estudos em cultura na América Latina, “o ponto de 

partida não é apenas a comunicação e seus efeitos na cultura e identidade nacional, mas, 

também, a própria problemática da identidade nacional e de outras identidades culturais, e qual 

a importância que as práticas relacionadas à comunicação têm na sua constituição” (Escosteguy 

2010: 145), pois a escola latino-americana “considera a comunicação na cultura e se associa 

aos estudos culturais” (2010: 53).  

Para Theodor Adorno e Max Horkheimer (2002), a partir da teoria crítica da Escola de 

Frankfurt, a indústria cultural colocou-se para, a partir da disponibilização do entretenimento, 

alienar a massa popular, eliminando os indivíduos pensantes, uma vez que os que não se 

tornaram parte da massa controlada pela ideologia propagada pela mídia, configuraram-se 

como intelectuais, pontos de resistência. Refere-se com certo interesse que na presente tese não 

se concorda totalmente com a função alienante da mídia de massa, mas com a função normativa 

exercida por ela, especialmente nas sociedades híbridas latino-americanas, nas quais em termos 

culturais pode ser considerado, a partir de Canclini (2015), que 

 

a interação crescente entre o culto, o popular e o massivo abranda as fronteiras entre seus 

praticantes e seus estilos. Mas essa tendência luta contra o movimento centrípeto de cada campo, 

em que os que detêm o poder fundamentado em retóricas e formas específicas de dramatização 

do prestígio supõem que sua força depende de preservar diferenças. A dissolução das divisórias 

que os separam é vivida pelos que hegemonizam cada campo como ameaça a seu poder. Por 

isso, a reorganização atual da cultura não é um processo linear. De um lado, a necessidade de 

expansão dos mercados culturais populariza os bens de elite e introduz as mensagens massivas 

na esfera ilustrada. Contudo, a luta pelo controle do culto e do popular continua sendo travada, 

em parte, mediante esforços para defender os capitais simbólicos específicos e marcar a distinção 

com relação aos outros (Canclini 2015: 360). 

 

Torna-se interessante perceber que se a maior parcela dos consumidores começarem a 

buscar alternativas, as mídias poderão perder paulatinamente o seu poder normatizador, e outras 

instituições poderão assumir esse locus enunciatário, o lugar de onde se fala, para o 

estabelecimento de um novo sistema de significação cultural. O jogo entre individual e coletivo, 
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particular e generalizado, vem a entremear todas as propostas de definições conceituais de 

cultura e da comunicação necessárias para que o contexto ou sistema exista e seja concreto. 

Assim, na linha da ação social e construção social da realidade, tem-se a afirmação de Berger 

e Luckmann (1986) de que a “realidade da vida cotidiana é admitida como sendo a realidade” 

(1986: 40), que é regida pelos sistemas culturais, compreende-se que a complexidade do 

conceito de cultura e da sua relação com o homem e a sociedade fica cada vez mais evidente. 

Os autores ressaltam ainda que “os processos simbólicos são processos de significação que se 

referem a realidades diferentes das pertencentes à experiência da vida cotidiana” (1986: 131), 

o que justifica a ressalva feita por Hall (2009) ao afirmar que as identidades nunca serão 

idênticas, no processo de representação interna e externa, pois a realidade simbólica é diferente 

da realidade experienciada no cotidiano.  

No campo da cultura das práticas cotidianas, Certeau afirma que a análise do fazer 

cultural constitui-se em um “pesado aparelho que procura captar a dispersividade e a 

plasticidade dos enunciados ordinários, combinações quase orquestrais de partes lógicas 

(temporalização, modalização, injunções, predicados de ação)”, encontrados nas observações 

de terreno e “cujas dominantes são sucessivamente determinadas pela circunstância e pela 

urgência conjuntural” (Certeau 2014: 42). Por outro lado, Tomaz Silva (2009) apresenta uma 

argumentação baseada na relação entre a normatização da realidade e o jogo 

identidade/diferença para a fixação identitária na cultura das práticas cotidianas. O autor 

entende que 

 

fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de 

hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis 

pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença.  Normalizar significa 

eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as 

outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. (...) [Ao] atribuir a essa identidade todas as 

características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser 

avaliadas de forma negativa. A identidade normal é “natural”, desejável, única. A força da 

identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente 

como a identidade (Silva 2009: 83). 

 

Em complemento ao argumento apresentado por Silva, entende-se que a cultura das 

práticas cotidianas é também influenciada pelos produtos da indústria cultural que circulam por 

meio das mídias de massa e encontram-se à disposição da maioria da população dos países 

latino-americanos, como o Brasil. Sob a perspectiva de Canclini (2015), “a democratização da 

cultura cotidiana e da cultura política ocorrida na segunda metade do século XX foi propiciada, 

sobretudo, pelos meios eletrônicos de comunicação e por organizações não-tradicionais – 

juvenis, urbanas, ecológicas, feministas que intervêm nas contradições geradas pela 
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modernização” (2015: 352). A identidade cultural constrói-se com base em fluxos culturais 

normatizados e estabelecidos como naturais, a compor a cultura das práticas cotidianas, 

geralmente de fácil observação, e executadas com pouca consciência, uma vez que, se são 

consideradas normais, entram para o campo do automatismo.  

Esse automatismo que toma conta do cotidiano e, por consequência, das atividades e 

representações individuais no todo social, pode levar a distorções identitárias. O automático 

não dá espaço para a criatividade, a solução diferenciada e para a reorganização do fluxo de 

significações culturais. Woodward faz lembrar que “as posições que assumimos e com as quais 

nos identificamos constituem nossas identidades” (Woodward 2009: 55), mas elas poderão não 

ser conscientes e coerentes no automatismo cotidiano, o que poderia acarretar a falta de fluidez 

necessária na identidade cultural dos indivíduos da contemporaneidade, enfatizada por Hall. 

Dessa forma, para Woodward, ao “ver a identidade como uma questão de ‘tornar-se’, aqueles 

que reivindicam a identidade não se limitariam a ser posicionados pela identidade: eles seriam 

capazes de posicionar a si próprios e de reconstruir e transformar as identidades históricas. 

Herdadas de um suposto passado comum” (Woodward 2009: 28). O “suposto passado comum”, 

do qual se herdam as identidades históricas, é colocado como uma comunidade imaginada 

amplamente difundida socialmente por produtos da indústria cultural disponibilizados pela 

mídia de massa, que vem a balizar os fluxos de significações culturais das relações sociais, 

identidades e representações culturais. Em Silva, encontra-se a importância da relação entre a 

representação cultural, a identidade e a diferença como uma triangulação necessária para a 

manutenção do fluxo de produção cultural: 

 

A identidade e a diferença são estreitamente dependentes da representação. É por meio da 

representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentido. É por meio 

da representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Representar 

significa, neste caso, dizer: “essa é a identidade”, “a identidade é isso” (Silva 2009: 91). 

 

 A representação cultural passa a ser colocada como ponto de início e de fim do processo 

de estabelecimento e reconhecimento da identidade cultural, a partir de um passado 

reconstituído pela história cultural da sociedade e do povo, levando em consideração o contexto 

no qual as trocas acontecem. O desenvolvimento dos conceitos e focos de discussão dos 

pesquisadores da representação cultural, em específico, são apresentados no subcapítulo que 

segue. 
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2.3 Representação cultural 

  

Pode-se afirmar que todas as relações estabelecidas entre componentes de um grupo 

social têm sempre um ponto de partida, geralmente dentro de um sistema já estudado e 

previamente estabelecido e, para Hall (1997), a ligação entre a representação, circulação e 

formação de significados vem do circuito da cultura. Na perspectiva pós-estruturalista, Silva 

(2009) apresenta a indicação de que na contemporaneidade 

  

a representação não aloja a presença do ‘real’ ou do significado. A representação não é 

simplesmente um meio transparente de expressão de algum suposto referente. Em vez disso, a 

representação é, como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição de sentido. 

Como tal, a representação é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e 

estreitamente ligado a relações de poder (Silva 2009: 91). 

 

A diferenciação entre culturas dá-se em relação às funções vitais, pois “a maneira de 

satisfazê-las varia de uma cultura para a outra. É esta grande variedade na operação de um 

número tão pequeno de funções que faz com que o homem seja considerado um ser 

predominantemente cultural” (Hall 1997: 01). Sendo assim, todos os seus comportamentos não 

podem ser considerados biologicamente determinados. A cultura é o referente para as 

representações das identidades culturais dentro e fora dos grupos, e a definição apresentada por 

Antonio Cabello (2011) relaciona-se com esse fluxo, sendo “o conjunto de conteúdos mentais 

aprendidos que vivem nas relações sociais, tornando-as significativas, e que se solidifica em 

toda uma série de práticas e fatos” (2011: 53). A complementação do autor faz-se necessária, 

continuando o raciocínio sobre as práticas e os fatos, que “permitem regular nossa conduta e 

adquirimos [os conteúdos mentais] no decorrer da nossa vida no chamado processo de 

socialização” (2011: 54). Já que se aprende a cultura durante o processo de socialização e no 

decorrer da vida, percebe-se irrevogável o caráter de construção contínua e 

mutação/alteração/evolução da cultura em relação à sociedade ou civilização a qual se refere, 

e, para Hall (2009), esse contexto social pode ser determinante para a identidade e a 

identificação do eu, pois “as perspectivas que teorizam o pós-modernismo têm celebrado, por 

sua vez, a existência de um ‘eu’ inevitavelmente performativo” (Hall 2009: 103). 

  Na comunicação publicitária, por exemplo, precisa-se conhecer o público para 

estabelecer exatamente essa relação: sabe-se o que ele quer, quais suas possíveis reações e 

constrói-se a argumentação e a estética de cada peça a partir da reação que se deseja sugerir – 

a compra do produto. E essa organização faz-se essencial, de acordo com Erving Goffman 

(2014), porque a “informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os 

outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem 
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esperar. Assim informados, saberão qual a melhor maneira de agir para dele obter uma resposta 

desejada” (Goffman 2014: 13). Para ser estabelecida a relação entre a cultura e a comunicação 

na cultura (conforme a diretriz dos estudos em cultura latino-americanos em Escosteguy 2010), 

deve-se fixar nas constantes alterações nos modelos representacionais, pois na 

contemporaneidade existe, para Woodward,  

 

uma diversidade de posições que nos estão disponíveis – posições que podemos ocupar ou não. 

Parece difícil separar algumas dessas identidades e estabelecer fronteiras entre elas. Algumas 

dessas identidades podem, na verdade, ter mudado ao longo do tempo. As formas como 

representamos a nós mesmos – como mulheres, como homens, como pais, como pessoas 

trabalhadoras – têm mudado radicalmente nos últimos anos (Woodward 2009: 31). 

 

Em relação a essas alterações nos registros de significação, cada vez mais rápidos, em 

Certeau (2014), encontra-se a ideia de que “de um lado, a análise mostra antes que a relação 

(sempre social) determina seus termos, e não o inverso, e que cada individualidade é o lugar 

onde atua uma pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas determinações 

relacionais”. Mas, “de outro lado, e sobretudo, a questão tratada se refere a modos de operação 

ou esquemas de ação e não diretamente ao sujeito que é o seu autor ou veículo”, e os referidos 

modos de operação ou esquemas de ação são equivalentes às práticas que geram as 

representações utilizadas como approach criativo nos anúncios da comunicação publicitária de 

forma universal (Certeau 2014: 37). Compreende-se, dessa forma, que os argumentos textuais 

e visuais dos anúncios publicitários são balizados pelas relações e estatutos sociais da época de 

emissão, e demonstram, a partir das imagens e textos dos produtos oferecidos, de que forma 

esses produtos devem ser inseridos no dia a dia do consumidor. O contexto cultural guia a 

emissão a partir das práticas que gerarão a representação, e a seguir, novas práticas virão, iguais 

ou não às primeiras práticas que deram origem à representação. O uso frequente dos 

estereótipos para referir modelos representacionais nos anúncios, por meio da imagem e do 

texto, além do contexto apresentado nas matérias que rodeiam o anúncio, constituem-se em 

fontes de credibilidade acerca do assunto tratado e do produto oferecido. Faz-se, portanto, a 

relação análoga entre a teoria da representação social de Goffman e o sistema de significação 

publicitária com o trecho que segue: 

 

Para pessoas presentes, muitas fontes de informações são acessíveis e há muitos portadores (ou 

“veículos de indícios”) disponíveis para transmitir a informação. Se o indivíduo lhes for 

desconhecido, os observadores podem obter, a partir de sua conduta e aparência, indicações que 

lhes permitam utilizar a experiência anterior que tenham tido com indivíduos aproximadamente 

parecidos com este que está diante deles ou, o que é mais importante, aplicar-lhe estereótipos 

não comprovados. Podem também supor, baseados na experiência passada, que somente 

indivíduos de determinado tipo são provavelmente encontrados em um dado cenário social. 

Podem confiar no que o indivíduo diz de si mesmo ou em provas documentadas que exibe, 

referentes a quem é e ao que é, se conhecem o indivíduo ou estão informados a respeito dele, em 
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virtude de uma experiência anterior à interação podem confiar nas suposições relativas à 

persistência e generalidade dos traços psicológicos, como meio de predizer-lhe o comportamento 

presente e futuro (Goffman 2014: 13).  

 

Além do fluxo estabelecido no contexto da representação social de Goffman, existe o 

fluxo da representação em um sistema cultural ilustrado em Hall (1997), que prevê a inter-

relação entre cinco polos, o da representação, o da identidade, o da produção, o do consumo e 

o da regulação. A ordem do fluxo não é totalmente pré-determinada e existe a relação entre 

todos os polos, apenas observando-se que a relação primária dá-se na ordem do círculo e as 

secundárias acontecem na interação entre os polos dependendo das demandas contextuais. O 

início do processo dependerá da posição ocupada pelo observador dentro do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Circuito da Cultura 

Fonte: Adaptado de Hall (1997: 01) 

Acredita-se na importância vital do circuito do fazer representativo da identidade para 

fomentar a produção de uma cultura, que é consumida pela mesma sociedade que a produz e a 

regula. Esse é o fluxo (consciente ou não) do dia a dia de todas as relações sociais estabelecidas 

e vividas pelo indivíduo, seja no grande grupo social representante da nação, à qual se vê ligado 

e identificado enquanto cidadão, seja no grupo familiar no qual foi criado. Assim, Goffman 

defende que: 

 

Sabendo que o indivíduo irá, certamente, apresentar-se sob uma luz favorável, os outros podem 

dividir o que assistem em duas partes: uma, que o indivíduo facilmente manipulará quando 

quiser, constituída principalmente por suas afirmações verbais, e outra, em relação à qual parece 

ter pouco interesse ou domínio, oriunda principalmente das expressões que emite. Os outros 

podem então usar os aspectos considerados não governáveis do comportamento expressivo do 
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indivíduo como uma prova da validade do que é transmitido pelos aspectos governáveis. 

Demonstra-se nisso uma assimetria fundamental no processo de comunicação, pois o indivíduo 

presumivelmente só tem consciência de um fluxo de sua comunicação, e os observadores têm 

consciência deste fluxo e de um outro (Goffman 2014: 19). 

 

  Retomando-se a analogia entre Goffman e o sistema publicitário, percebe-se que as 

instâncias “governáveis” da representação da marca por meio do anúncio são materializadas a 

partir das referências textuais e imagéticas, somadas às representações públicas da marca 

relativamente a outras comunicações publicitárias para além das mídias impressas. Aos leitores, 

é facultado ter a consciência da emissão da marca e também das emissões de pessoas referentes 

aos seus grupos de influência que vivenciaram experiências positivas ou negativas com a marca 

anunciante. Com essa perspectiva, “podemos apreciar a importância capital da informação que 

o indivíduo inicialmente possui ou adquire a respeito dos companheiros participantes, já que é 

com base nesta informação inicial que o indivíduo começa a definir a situação e a planejar 

linhas de ação [representacional], em resposta” (Goffman 2014: 23). A congruência do discurso 

da marca com a relação leitor-publicação-anunciante estabelece uma comunicação na qual 

todos têm pretensões de obter informações sobre o outro, e a informação inicial aparece nessa 

relação, no mesmo intento e formato presente na proposta de Goffman (2014).  

E, com a teia relacional estabelecida a cada dia, para cada membro dos grupos dos quais 

se é também participante, conforme o argumento base de Certeau (2014), “resta então encontrar 

o meio para ‘distinguir maneiras de fazer’, de pensar ‘estilos de ação’, ou seja, fazer a teoria 

das práticas” (Certeau 2014: 19). Nota-se que, para Certeau, a conexão entre representação e 

cultura dá-se através da partilha de significados pressuposta pela cultura por meio da linguagem, 

uma das formas de expressão pela qual são transmitidos e partilhados os valores culturais das 

práticas cotidianas e,  

 

com esse intuito, a análise se ordena em três níveis: as modalidades de ação, as formalidades das 

práticas, os tipos de operação especificados pelas maneiras de fazer. [...] esta análise das práticas 

“vai e vem, cada vez novamente captada [...], brincalhona, protestatária, fujona”, à imagem da 

realidade móvel que procura captar (Certeau 2014: 20). 

 

O autor ainda observa que se coloca como viável a ideia de considerar duas propostas 

identificáveis em estudos de culturas, sendo a primeira “as relações mantidas por uma 

racionalidade com um imaginário (que é no discurso o indicador de seu lugar de produção)”, 

observável a partir do polo de produção; a segunda trata da “diferença entre os tateios, astúcias 

pragmáticas e táticas sucessivas, que escalonam a investigação prática e, de outro lado, as 

representações estratégicas que são oferecidas aos destinatários como o produto final dessas 

operações” (Certeau 2014: 50). Pode-se compreender, a partir do exposto, que a primeira 
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representação se inicia no polo de produção, e visa dar origem aos padrões culturais ou serem 

deles derivados a fim de sedimentar as normas e regras sociais. Por exemplo, dentro do contexto 

de estudo da presente tese, é possível a verificação de que alguns padrões culturais identificados 

na sociedade brasileira das décadas de 1940 e 1950 vêm dos padrões norte-americanos e 

franceses e podem ser encontrados como referências nas representações veiculadas na imprensa 

de massa, principalmente na voltada ao público feminino. Em termos de estruturação e 

estratificação social, constata-se que a mobilidade social, ou a falta de, nos grupos sociais dos 

quais os receptores da comunicação de massa fazem parte, e os que almejam alcançar em uma 

projeção futura, são pontos importantes no processo de representação social. O assunto é 

desenvolvido por Goffman no trecho a seguir, que trata das engrenagens do sistema de 

representação social, que leva à imagem de si mesmo e do grupo ao qual acredita pertencer: 

 

A sociedade está organizada tendo por base o princípio de que qualquer indivíduo que possua 

certas características sociais tem o direito moral de esperar que os outros o valorizem e o tratem 

de maneira adequada. Ligado a este princípio há um segundo, ou seja, de que um indivíduo que 

implícita ou explicitamente dê a entender que possui certas características sociais deve de fato 

ser o que pretende que é. Consequentemente, quando um indivíduo projeta uma definição da 

situação e com isso pretende, implícita ou explicitamente, ser uma pessoa de determinado tipo, 

automaticamente exerce uma exigência moral sobre outros, obrigando-os a valorizá-lo e a tratá-

lo de acordo com o que as pessoas de seu tipo têm direito de esperar. Implicitamente também 

renuncia a toda pretensão de ser o que não aparenta ser e, portanto, abre mão do tratamento que 

seria adequado a tais pessoas. Outros descobrem, então, que o indivíduo os informou a respeito 

do que é e do que eles devem entender por “é” (Goffman 2014: 25).  
 

Seja em qual frente se esteja a projetar as representações, estará ligada a algum papel 

determinado representado pelo ator social naquele momento, ou no papel que mais seja 

necessário ou importante dentro do contexto apresentado. Refere-se que a intenção de quem 

representa, por vezes, pode ser diferente da intenção de quem contracena, no mesmo cenário 

social. Para cada cenário e situação, estão à disposição do indivíduo algumas opções de papel 

social a ser representado, dependendo do objetivo que se pretende alcançar. Na presente tese, 

optou-se pela definição de Goffman, e entende-se como papel social a  

 

promulgação de direitos e deveres ligados a uma determinada função social, podemos dizer que 

um papel social envolverá um ou mais movimentos, e que cada um destes pode ser representado 

pelo ator numa série de oportunidades para o mesmo tipo de público ou para um público formado 

pelas mesmas pessoas (Goffman 2014: 28). 

 

As representações dos papéis que são de cada indivíduo não necessariamente são 

totalmente sinceras, francas e abertas todo o tempo. Existem nuances expostas e outras ocultas, 

que preservam o eu “verdadeiro”, que muitas vezes não seria aceito e adequado nas interações 

sociais mais fortemente normatizadas. O que se mostra e o que não é permitido mostrar varia 

em função do contexto cultural e social envolvido no processo de comunicação, pois as 
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significações de cada ato podem variar em grande amplitude. Goffman traz a ressalva e a 

diferenciação entre o interior e a fachada: 

 

Será conveniente denominar de fachada a parte do desempenho do indivíduo que funciona 

regularmente de forma geral e fixa com o fim de definir a situação para os que observam a 

representação. Fachada, portanto, é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional 

ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação (Goffman 2014: 34).  

 

Assim como as representações diárias nas relações sociais, pode-se afirmar que na 

comunicação de massa as marcas anunciantes também fazem uso desse subterfúgio para 

entrarem em contato com a fachada do consumidor. Para os indivíduos, as fachadas mudam a 

cada contexto, na relação com cada um dos grupos sociais dos quais faz parte. Por exemplo, as 

promessas e as apresentações dos produtos que são feitas a partir da comunicação publicitária 

geralmente acontecem em algum cenário específico, que traz o clima necessário à compreensão 

da proposta de valor e à representação pertinente da fachada mais adequada ao público. Assim, 

“primeiro há o ‘cenário’, compreendendo a mobília, a decoração, a disposição física e os outros 

elementos do pano de fundo que vão constituir o cenário e os suportes do palco para o desenrolar 

da ação humana executada diante, dentro ou acima dele” (Goffman 2014: 34). O cenário pode 

ser compreendido pelos elementos que constituem o ambiente da ação no qual decorrem as 

práticas culturais e representativas e, portanto, 

 

se tomarmos o termo “cenário” como referente às partes cênicas de equipamento expressivo, 

podemos tomar o termo “fachada pessoal” como relativo aos outros itens de equipamento 

expressivo, aqueles que de modo mais íntimo identificamos com o próprio ator, e que 

naturalmente esperamos que o sigam onde quer que vá. Entre as partes da fachada pessoal 

podemos incluir os distintivos da função ou da categoria, vestuário, sexo, idade e características 

raciais, altura e aparência; atitude, padrões de linguagem, expressões faciais, gestos corporais e 

coisas semelhantes (Goffman 2014: 36). 

 

A fachada pessoal é o que o indivíduo permite aos seus pares tomarem contato em cada 

interação social, e essas interações, permissões e negações são determinadas pelo código de 

significações culturais considerado pelos participantes da interação social, naquele cenário 

específico. Assim, faz-se necessária, para a efetivação da comunicação fachada-fachada que 

“os observadores, então só precisam estar familiarizados com um pequeno vocabulário de 

fachada, de fácil manejo, portanto, e saber como responder a elas a fim de se orientarem numa 

grande variedade de situações” (Goffman 2014: 38-39).  

Outra função exercida pelos elementos escrutináveis da fachada do indivíduo em 

interação social é a credibilidade, também constituída pelos elementos de fachada incluídos nos 

elementos representacionais utilizados, como, por exemplo, os gestos e padrões de fala. 

Todavia, “como solução intermediária, a gama inteira das diferenças é cortada em alguns 
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poucos pontos capitais, sendo que todos os indivíduos situados num dado grupo têm permissão 

para, ou são obrigados, a manter a mesma fachada social em certas situações” (Goffman 2014: 

39). Existe, portanto, um código representacional estabelecido de forma velada e 

institucionalizada para cada situação que se verifica como culturalmente usual em cada grupo 

social. Dessa forma, afirma o autor que “a fachada torna-se uma ‘representação coletiva’ e um 

fato, por direito próprio” (Goffman 2014: 39). Cada grupo que divide as mesmas situações 

sociais e os mesmos cenários assume uma linha de representação coletiva, facilmente 

identificável pelos outros membros do grupo, mas nem sempre identificável pelos indivíduos 

externos ao grupo. Caso esses elementos indicativos não estejam presentes, os significados da 

representação podem ficar em suspenso, desprovidos de indicativos externos de credibilidade.  

Todos os elementos tratados a partir de Goffman (2014) são constituintes das 

representações ao nível de cultura popular, que, para Certeau (2014), é diferente de cultura 

formal, uma vez que “a ‘cultura popular’ se apresenta diferentemente, assim como toda uma 

literatura chamada ‘popular’: ela se formula essencialmente em ‘artes de fazer’ isto ou aquilo, 

isto é, em consumos combinatórios e utilitários” (2014: 41). Então, o agir cotidiano, por vezes 

automático, o modo normal a partir do qual se vive e se encaixa na sociedade à qual se pertence, 

com a qual se identifica, prevê um conjunto de práticas que, assinala o autor, “colocam em jogo 

uma ratio ‘popular’, uma maneira de pensar investida numa maneira de agir, uma arte de 

combinar indissociável de uma arte de utilizar” (Certeau 2014: 41), é social e culturalmente 

estruturado. Essa arte de utilizar, que é proposta nas interações sociais, que marca as estruturas 

corporais e vestimentas utilizadas, tem caráter distintivo, embora muitas vezes se queira dar um 

ar de requinte e sofisticação identificados de forma especial como da alta cultura, inclusive a 

partir de elementos externos ou detalhes na imagem projetada de objetos decorativos para os 

cenários. Nesses casos, é possível verificar na prática a ideia de Goffman (2014) de que “sem 

dúvida, em ocasiões de grande cerimônia, o cenário, a maneira e a aparência podem ser únicos 

e específicos, usados somente para representações de um único tipo de prática, mas este uso 

exclusivo do equipamento de sinais é a exceção, não a regra” (Goffman 2014: 42).   

Como a representação social geralmente toma forma a partir da representação cultural, 

e as identidades culturais e sociais também estão ligadas aos valores e significados do sistema 

cultural vigente, torna-se possível a verificação da execução do que Goffman (2014) trata como 

representação de desempenhos idealizados, referentes aos símbolos de status das classes mais 

altas em relação à massa populacional. Defende-se a ideia de que: 

 

Uma das fontes mais ricas de dados sobre a representação de desempenhos idealizados é a 

literatura sobre mobilidade social. Na maioria das sociedades parece haver um sistema principal 
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ou geral de estratificação e em muitas sociedades estratificadas existe a idealização dos estratos 

superiores e uma certa aspiração, por parte dos que ocupam posições inferiores, de ascender às 

mais elevadas. Deve-se ter cuidado de compreender que isto implica não apenas no desejo de 

uma posição de prestígio, mas também o desejo de uma posição junto ao centro sagrado dos 

valores comuns da sociedade. Verificamos habitualmente que a mobilidade ascendente implica 

a representação de desempenhos adequados e que os esforços para subir e para evitar descer 

exprimem-se em termos de sacrifícios feitos para a manutenção da fachada. Uma vez obtido o 

equipamento conveniente de sinais e adquirida a familiaridade na sua manipulação, este 

equipamento pode ser usado para embelezar e iluminar com estilo social favorável as 

representações diárias do indivíduo (Goffman 2014: 48-49).  

 

A representação de desempenhos idealizados é identificável nos papéis culturais de 

esposas elegantes, mães zelosas, cavalheiros alinhados, homens trabalhadores de sucesso, 

maridos que precisam descansar quando chegam em casa, e tudo mais que pode representar o 

lar ideal. A diferença entre a realidade vivida, as práticas culturais cotidianas e a vida imaginada 

faz-se cada vez mais distante para parte da população que sucumbe ao ritmo acelerado das 

alterações sociais e culturais da contemporaneidade. E, para Goffman, nesse contexto cada vez 

mais fugaz, flexível e de fronteiras esfumadas, “talvez a peça mais importante do equipamento 

de sinais associado à classe social consista nos símbolos do status, mediante os quais se exprime 

a riqueza material” (Goffman 2014: 49). Símbolos esses que são utilizados para suscitar o 

desejo pela ascensão social, pela aparência de “ser elegante” que passa por ter os produtos que 

são apresentados pela mídia de massa como símbolo de status, e acaba por sê-lo mediante a 

insistência da representação.  

Mesmo que o contexto contemporâneo apresente o caráter da reinvenção do cotidiano, 

das relações sociais e das representações culturais dessas relações, contudo, “mediante todos 

estes meios a superioridade natural do macho fica demonstrada e confirmado o papel inferior 

da mulher” (Goffman 2014: 52). As discussões estão em pauta há muitos anos, a partir de 

diferentes perspectivas, mas é na contemporaneidade e no seu cotidiano que ganham cada vez 

mais força, quando as mulheres não mais aceitam a fachada institucionalizada e optam por 

expressar o que antes deveria ser ocultado. Exemplifica-se a partir do papel de “cordatas” 

representado pelas esposas no texto apresentado como conteúdo editorial da edição de 1954, 

que traz o texto Consêlhos às esposas inteligentes, do qual se reproduz abaixo um excerto:  

 

Muitos homens vivem a se queixar de que a mulheres não devem tagarelar tanto, causando-lhes 

quasi sempre impaciências mal contidas. Um jornal francês ofereceu às senhoras casadas uma 

série de conselhos sobre como e quando devem ficar caladas. São os seguintes: 1) Quando seu 

marido estiver contando um caso e você achar que a história está mal contada, não o interrompa 

tomando a palavra ou procurando esclarecer este ou aquele detalhe. Os homens não gostam disso. 

[...] 7) Quando seu marido chegar em casa e disser que está cansado e vai repousar, deitando-se 

ou ficando na poltrona favorita, não fique perguntando por que ele está cansado. Se julgar 

necessário, ele contará. [...] Naturalmente é dificílimo para algumas mulheres seguir estes 

conselhos, os quais não limitam seus direitos de igualdade com os homens. Apenas apontam um 

caminho de bom senso (Anuário das Senhoras 1954: 140). 
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Ao voltar novamente a atenção ao circuito da cultura e ao processo de representação, 

soma-se ainda Certeau que afirma: “a presença e a circulação de uma representação (ensinada 

como um código da promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou por 

vulgarizadores) não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários” (2014: 39). A 

representação decodificada de ações, objetos e fazeres serão conhecidos somente pelos próprios 

atores participantes do contexto, sendo “ainda necessário analisar a sua manipulação pelos 

praticantes que não a fabricam. Só então é que se pode apreciar a diferença ou a semelhança 

entre a produção da imagem e a produção secundária que se esconde nos processos de sua 

utilização” (Certeau 2014: 39). Para Goffman a capacidade de simbolização é o que mantém a 

cultura geral da humanidade e suas necessidades mais básicas e práticas generalizadas, pois 

“dificilmente haverá uma representação, em qualquer área da vida, que não conte com o toque 

pessoal para exagerar o caráter de ineditismo das transações entre ator e plateia” (2014: 63).   

 Uma vez que a exigência do conhecimento mínimo do código vigente também é 

salientada, observa-se que quanto maior o domínio que o indivíduo tem do código cultural do 

grupo ao qual se integra, maior será o poder que ele terá em relação aos outros indivíduos com 

domínio menor. O conhecimento da cultura é fator determinante para a articulação do indivíduo 

tanto no grupo quanto fora dele, e Certeau frisa que o ideal seja “existir um mínimo de 

participação do indivíduo na pauta de conhecimento da cultura a fim de permitir a sua 

articulação com os demais membros da sociedade” (Certeau 2014: 44), sempre a buscar a 

coerência entre ato o simbólico imaginado e as práticas cotidianas. A complementar a  ideia de 

Certeau, Goffman (2014) afirma que “estamos também dispostos a perceber que em cenas de 

nossa própria cultura que envolvem personagens eminentes em ações simbolicamente 

importantes a coerência será também exigida” (Goffman 2014: 66). A busca dessa coerência e 

aceitação, por meio de interações sociais culturalmente marcadas, entre ter e ser a partir de 

marcas (que ocupam o lugar do personagem eminente, de Goffman 2014) e dos produtos e 

objetos que devem ser colocados dentro da casa como símbolo de status social, apresentam-se 

dentro do circuito da cultura proposto por Hall (1997). A representação pode, então, com base 

em Silva, ser entendida e exercida em duas dimensões: “a representação externa, por meio de 

sistemas de signos como a pintura, por exemplo, ou a própria linguagem; e a representação 

interna ou mental, a representação do ‘real’ na consciência” (Silva 2009: 90). 

A partir dessa perspectiva, a representação social dá-se por meio dos aparatos 

representacionais disponibilizados pelo fluxo de significações culturais e utilizados pelo 

indivíduo, que faz uso deles para representar (ser) cada um dos papéis em diversas situações ou 
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contextos. Entende-se, portanto, que cada um dos papéis com as características e valores 

desejáveis a partir das normas gerais estabelecidas pelos fluxos comunicacionais na cultura, 

formam projeções dos produtos culturais que são utilizadas para a (re)produção cultural de um 

padrão estabelecido pelo sistema político vigente. Esses papéis e práticas sistematizados no 

contexto dos produtos culturais são considerados coerentes com os valores sociais dominantes 

a partir das emissões da mídia de massa. 

Enfim, em termos de práticas, símbolos e representações culturais faz-se importante 

salientar que “o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes 

comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança 

cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura” (Laraia 2005: 68). As 

diferenças percebidas entre as culturas são variações de um mesmo padrão cultural, por 

exemplo, a forma de vestir-se quando solteira, noiva ou casada. A existência de um padrão de 

comportamento traz possibilidade de controle social, pois como defende Certeau, “todos 

necessitam saber como agir em determinadas situações e, também, como prever o 

comportamento dos outros” (2014: 44). A análise do cotidiano geralmente acontece por 

comparação da cultura do observador em relação a do observado, o que representa o vestir-se 

em cada situação, em cada fazer cultural, em cada polo, se de emissão ou recepção e qual é o 

agente regulador de todo o sistema – de todos esses fatores dependerá o sentido dos fluxos do 

circuito em questão. Concorda-se com Woodward quando esta salienta que as “culturas 

fornecem sistemas classificatórios, estabelecendo fronteiras simbólicas entre o que está incluído 

e o que está excluído, definindo, assim, o que constitui uma prática culturalmente aceita ou 

não” (Woodward 2009: 49). As culturas oferecem aos indivíduos componentes da sociedade 

como as ferramentas necessárias para viverem em comunidade, dentro dos padrões 

estabelecidos nas suas fronteiras simbólicas, cada vez menos claras no mundo globalizado da 

contemporaneidade.
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Aspectos introdutórios 

 

Este capítulo visa caracterizar a mulher enquanto ser social, além de contextualizar as 

alterações da sua função sociocultural no decorrer dos séculos. O questionamento de Judith 

Butler (2016) acerca da definição do “ser mulher” é o guia para as discussões e interlocuções 

entre as autoras que são apresentadas neste capítulo. Para a autora a questão-chave é: “ser 

mulher constituiria um ‘fato natural’ ou uma performance cultural, ou seria a ‘naturalidade’ 

constituída mediante atos performativos discursivamente compelidos, que produzem o corpo 

no interior das categorias de sexo e por meio delas?” (Butler 2016: 9). A questão da mulher, do 

“ser mulher”, é complexa e não se pretende esgotá-la e sim delineá-la a partir das informações, 

dados e investigações apresentadas nas obras selecionadas. A representação e a identidade de 

gênero estão intimamente ligadas; é a partir do padrão estabelecido culturalmente dentro do 

grupo social de cada indivíduo que se define o que se espera de características da identidade 

feminina e masculina e como devem ser as representações ideais para cada um. Assim, para 

Butler, não se tem como comprovar o ponto de origem das categorias de identidade, uma vez 

que “são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e 

difusos” e, geralmente, trazem como “instituições definidoras o falocentrismo e a 

heterossexualidade compulsória” (Butler 2016: 10). 

Vê-se como primordial, também, esclarecer desde já que há a crença, defendida por 

Marie Fujisawa, de que “as mulheres do século XXI herdaram o reconhecimento oriundo do 

início da luta pela libertação feminista do século anterior, conquistando o respeito e o espaço 

no mercado de trabalho; com isso, elas passaram a assumir a dupla jornada de trabalho” 

(Fujisawa 2006: 15). Esse regresso parcial às funções femininas que eram comuns na idade 

média, quando as mulheres eram responsáveis por fazer e coordenar toda a produção dos itens 

consumidos em casa, formata uma realidade por vezes frustrante, pois a maioria das brasileiras 

trabalhadoras o fazem para um terceiro para obter meios financeiros para ajudar a suprir as 

necessidades familiares. Ela continua responsável pela provisão, mas através do ato da compra 

dos produtos prontos, transformando-se na consumidora que decide quais as marcas e os 

produtos que vão fazer parte do dia a dia da família. A normatização social e cultural da função 

do feminino sofreu discretas alterações, Barbara Ehrenreich e Deidre English destacam que, ao 

longo dos tempos,  

 

os machos eram os inovadores, sempre se pondo à prova no duro ambiente, enquanto as fêmeas 

passavam adiante qualquer material hereditário que recebessem. Os homens produziam as 

variações, as mulheres apenas as reproduziam. A partir daí foi apenas um pulo, um salto para 
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uma teoria das diferenças sexuais do homem contemporâneo. Os homens eram propensos a 

“variar”, isto é, cumprir uma série de funções na divisão social do trabalho. As mulheres, sendo 

mais primitivas, eram invariáveis e sempre iguais na função evolutiva – que era reproduzir. A 

mulher representava a antiga essência da espécie e o homem, suas possibilidades ilimitadas de 

evolução (Ehrenreich e English 2003: 132). 

 

Essa relação entre a função masculina da “variação” e a feminina de “reprodução”, seja 

no sentido hereditário ou no de continuar a fazer o que se pede em termos de práticas e 

representações, não trouxe liberdade para as mulheres. Trouxe sim, através dos tempos, a 

acumulação de funções e papéis, a jornada duplicada ou triplicada, na ânsia de ser várias em 

múltiplos papéis a cada dia, de conseguir dar conta do universo doméstico, sem perder o espaço 

profissional conquistado fora de casa. Para Butler, a relação representativa entre os papéis de 

homens e de mulheres confirma que 

 

a noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura exclusiva em que essa 

especificidade pode ser reconhecida, mas de todo modo a “especificidade” do feminino é mais 

uma vez totalmente descontextualizada, analítica e politicamente separada da constituição de 

classe, raça, etnia e outros eixos de relações de poder, os quais tanto constituem a “identidade” 

como tornam equívoca a noção singular de identidade (Butler 2016: 22). 

 

Para que a ordem seja mantida, para que “as coisas continuem nos seus devidos lugares”, 

os papéis são normatizados pela ordem política, econômica e social vigentes em cada período 

de tempo. Ou seja, as alterações acontecem no ritmo do decorrer do tempo histórico, diferente 

em cada sociedade e com interpretações variáveis, dependendo do ponto de partida do olhar do 

observador, tanto na Velha quanto na Nova Ordem. Os conceitos referentes à Velha Ordem e à 

Nova Ordem são de autoria das antropólogas norte-americanas Ehrenreich e English (2003), e 

têm a função de identificar os períodos pré-revolução industrial e pós-revolução industrial, 

respectivamente. Ambos os conceitos que trazem um apanhado de diferenciações compatíveis 

com o objetivo estabelecido pela investigadora e traçam uma breve linha do tempo das normas 

que regiam as normatizações, o habitus do ser mulher nas sociedades pré e pós-industrial, são 

desenvolvidos em detalhes no tópico a seguir.  

 

3.1 Como ser mulher na velha e na nova ordem: algumas normativas 

 

A vida dos indivíduos que participam de um grupo social é regida por normativas, sejam 

elas explícitas ou não, são acordos tácitos feitos entre os membros do grupo para que as relações 

estabelecidas sejam mantidas dentro de uma certa ordem, que interesse aos líderes do grupo na 

maioria das situações. Existem, sim, grupos sociais organizados de forma a que as normas de 

convivência visem o bem coletivo e sirvam os interesses do grupo como um todo, mas esse não 
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era o caso das normativas e códigos de conduta referentes aos comportamentos femininos 

esperados e, por vezes, exigidos tanto na sociedade pré-industrial (Velha Ordem) quanto na 

pós-industrial (Nova Ordem). Butler (2016) refere que: 

 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo não logra 

ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” transcendam a 

parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero estabelece intersecções com 

modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente 

constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção de gênero das intersecções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida (Butler 2016: 21). 

 

As normativas e códigos de conduta deveriam ser seguidos completamente e com 

atenção pela mulher que desejava ser “bem vista” pela sociedade, com os valores positivos de 

cada época. Assim, existem diferenças de comportamento, códigos de vestimenta, atividades 

possíveis ou não de serem executadas, padrão de beleza colocado como ideal e alguns outros 

detalhes legais relacionados com a dependência legal, ou não, da mulher relativamente ao seu 

pai, irmãos ou marido. O que rege as normatizações modernas relativas ao comportamento 

social feminino é o que foi denominado “a Questão da Mulher”, que não era apenas uma 

questão, mas muitas. Quem era a mulher dentro e fora de casa? O que ela poderia ou não fazer? 

Com quem e de que forma pode conversar? Como se deve portar? A quem se deve associar e 

obedecer? De acordo com Ehrenreich e English, no momento em que aconteceu a revolução 

industrial, os questionamentos tomaram lugar de destaque, pois “surgiram oportunidades 

incríveis, antes impensáveis, quando todas as ‘relações fixas, estagnadas’ começaram a ser 

questionadas: entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre ricos e pobres. Mais de cento e 

cinquenta anos, a poeira ainda não baixou” (2003: 20). 

Para que fosse possível chegar às questões mencionadas, percorreu-se um longo 

caminho desde o século IX. Fujisawa (2006) registra que durante o período no qual o regime 

Feudal era vigente no continente europeu, entre os séculos IX e XIII, a “Igreja exercia grande 

influência econômica e ideológica. Por esse motivo, os altos cargos da Igreja eram ocupados 

por filhos homens de famílias nobres, e os conventos eram dirigidos por suas filhas mulheres” 

(2006: 25). No século XIII, iniciou-se a perseguição e o extermínio das bruxas, muitas delas 

mulheres que tinham a cura como ofício ancestral. Segundo a autora, os movimentos 

inquisitórios reprimiam “a sexualidade feminina, mulheres foram queimadas nas fogueiras por 

suspeita de heresia, bruxaria, magia ou loucura. Entre os séculos XIII e XIV, o casamento era 

um sacramento no qual o pai da moça entregava-a ao padre, e esse, ao futuro marido” (2006: 

25). Pouco se sabe sobre os casamentos entre pessoas pobres do espaço rural ou urbano na 

Europa. Os documentos disponíveis, segundo Fujisawa, somente revelam informações sobre 
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grandes casamentos entre a nobreza. A realidade social da época era regida pela Igreja que 

“condenava os prazeres físicos e os maridos não podiam amar excessivamente a esposa, para 

não correr o risco de a transformar em prostituta” (Fujisawa 2006: 25). A liberdade feminina 

estava cerceada, para além da restrição normativa à vida doméstica e familiar. 

Para Carlos Bauer (2001), a mulher representou, ao longo dos séculos, basicamente três 

papéis, “esposa, mãe e viúva, as três situações vividas pela mulher dentro do meio familiar 

mostram as desigualdades no valor e na importância da mulher para a família. Não bastava ser 

esposa, muito menos viúva; era preciso ser mãe”. A posição da mulher na dinâmica familiar era 

diretamente proporcional à “capacidade de gerar filhos, principalmente do sexo masculino, 

[pois] garantia-lhe um lugar entre os demais familiares” (Bauer 2001: 24). Essa posição é 

complementada pela afirmação de Fujisawa, que reforça a ideia: 

 

Se a mulher não fosse mãe, era obrigada a entrar para um convento. Por outro lado, a vida em 

um convento era a única oportunidade de desenvolver faculdades intelectuais e culturais. No 

convento era facultado à mulher responsabilidade e autonomia para ajudar a comunidade. A 

condição feminina na Europa feudal era de dependência total em relação ao sexo masculino. As 

mulheres não tinham nenhum direito jurídico: precisavam pedir autorização ao senhor feudal 

para casar e tinham de pagar para ter um marido. Nesse período, como juridicamente não poderia 

ser detentora de patrimônio, a mulher, por ocasião de seu casamento, transferia ao marido a 

responsabilidade por todas as suas posses, e a mulher da nobreza era proibida de herdar feudos 

(Fujisawa 2006: 26). 

 

Os direitos legais que garantem a igualdade entre homens e mulheres ainda não 

existiam, portanto, nas sociedades ocidentais, com o passar dos anos, a mulher não era mais 

considerada apta a gerir seus próprios bens, mesmo sendo heranças advindas da sua família. 

Diante disso, Simone de Beauvoir (1980: 74) refere que “a transmissão da propriedade faz-se 

de pai para filho, e não mais da mulher para seu clã. É o aparecimento da família patriarcal 

baseada na propriedade privada. Nessa família a mulher é oprimida”. Resquícios dessa forma 

de transmissão de propriedade são constatados até hoje em diversas realidades socioculturais, 

seja por tradição familiar, cultural ou religiosa. As sociedades orientais e ocidentais foram 

construídas com “o homem, reinando soberanamente, permite-se, entre outros, o capricho 

sexual: dorme com escravas, é polígamo” (Beauvoir 1980: 74). Na organização social medieval, 

segundo Fujisawa (2006),  

 

as mulheres trabalhavam tanto quanto os homens; na indústria têxtil eram agulheiras, fabricantes 

de elmos e armaduras, ferreiras... Na Inglaterra também trabalhavam na fabricação de cervejas. 

Eram as responsáveis pela agricultura, pela manutenção e afazeres domésticos. Nesse período, 

já desempenhavam a dupla jornada de trabalho, com o agravante de terem de produzir os 

materiais a serem utilizados, como o sabão, e de não serem reconhecidas pelo seu trabalho, 

ganhando menos que os homens (Fujisawa 2006: 27). 
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Após a contrarreforma, os comportamentos foram normatizados pela Igreja Católica e 

as mulheres para serem consideradas respeitáveis “não podiam mais exercer funções que antes 

realizavam, como a medicina, e não lhes era facultado cursar universidades” (Fujisawa 2006: 

26), o que continuou a acontecer na realidade norte-americana até a década de 1950, por 

exemplo. Não era importante para a organização social vigente ter as mulheres enquanto seres 

pensantes, inteligentes, letradas – muito perigoso para a manutenção da ordem e do status quo 

da sociedade de corte. Alguns séculos depois, “na Idade Moderna, o trabalho feminino foi 

declarado oficialmente desonesto e infamante, não somente para as mulheres que o executavam, 

como também para os homens que permitiam que este se realizasse” (Bauer 2001: 53).  

Já no final do século XVIII, as tarefas que cabiam aos homens e às mulheres estavam 

delineadas de forma clara e definidas: a mulher “deveria cuidar de seus filhos e dos afazeres 

domésticos, e o homem, trabalhar fora e sustentar a família. O conceito de trabalho passou a 

ser vinculado com o trabalho masculino e fora do lar” (Fujisawa 2006: 28). Alguma 

proximidade em relação ao que ainda hoje é postulado de forma automática pelas avós, não se 

enquadra como mera coincidência, ainda nas décadas de 1940 e 1950, na sociedade brasileira, 

“as tarefas desempenhadas pela mulher no âmbito do lar deixaram de ser consideradas trabalho, 

solapadas pela ideia do amor, da felicidade familiar e doméstica” (Bauer 2001: 60).   

A realidade apresentada às mulheres no início do século XIX trouxe alterações, 

provavelmente pelas lutas por direitos à instrução e à possibilidade de trabalhar fora para 

auxiliar na manutenção da família, as mulheres voltaram a conquistar seu espaço na esfera 

pública. “Com a Revolução Industrial, elas retornaram ao trabalho e, no final do mesmo século, 

eram maioria nas indústrias têxteis. Na sociedade contemporânea, as mulheres tornaram-se 

dominantes na área do ensino” (Fujisawa 2006: 29). Através da citação compreende-se a 

existência de um nicho particular, em ascensão: “a professora do fim do século XIX era uma 

figura de mulher corajosa que rompeu com a tradição” (Bauer 2001: 69). Cristalizou-se, então, 

a imagem de que o único trabalho feminino digno fora de casa para jovens de família era o de 

professora. Mas essa ideia sofreu nova alteração no início do século XX, na Nova Ordem, 

quando os homens foram solicitados a cumprir o seu papel de combatentes nas duas Guerras 

Mundiais, que se constituíram como duas solicitações em massa que deixaram o mercado 

industrial desprovido de capital humano masculino na Europa. 

O contexto de vida da mulher na Velha Ordem (período pré-revolução industrial) era 

claramente delimitado, tudo o que se referia à casa, à provisão de todas as necessidades dos 

membros da família, e muitas vezes também de agregados. Ela deveria ser prendada, útil, 

conhecedora de rituais e infusões que curavam as doenças, e ainda bela. Tudo acontecia dentro 
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de casa, a esfera de atuação era considerada restrita ao lar e aos domínios familiares e, afirmam 

Ehrenreich e English, “as que se rebelavam deviam ser espancadas em casa (com aprovação 

oficial) ou castigadas publicamente pelos ‘patriarcas’ da aldeia; qualquer mulher que tentasse 

sobreviver sozinha estaria à mercê da violência dos homens” (Ehrenreich e English 2003: 21-

22). 

Existia já a diferença entre as sociedades rurais e as urbanas, tanto na Europa e nos 

Estados Unidos, bem como no Brasil. Essas diferenças refletiam-se na forma de agir, participar 

da atividade doméstica restrita às mulheres e de conseguir mais oportunidades de educação 

formal. De acordo com June Hahner (2016), na sociedade de elite brasileira da Velha Ordem, 

as mulheres  

 

mesmo permanecendo restritas ao lar, chegaram a dirigir o cotidiano de casarões, as chamadas 

casas-grandes, cheios de parentes, agregados e escravos. Elas supervisionavam pessoalmente a 

produção de roupas, alimentos, utensílios domésticos, sabão, velas e bebida alcoólica, enfim, as 

necessidades de um lar bastante autossuficiente nesse aspecto. Responsabilizavam-se pela saúde 

da família e pelo cuidado dos idosos. Encarregavam-se de uma grande quantidade de obrigações 

religiosas e ainda instruíam seus dependentes. Como era grande o movimento de vendedores 

ambulantes à sua porta, as senhoras também podiam participar de pequenas transações 

comerciais sem pisar fora de casa. Apesar de alguns visitantes homens descreverem as donas de 

casa como pessoas que passavam seus dias bordando, fazendo renda, arrumando flores, tocando 

música ou preparando sobremesas que deliciavam os convidados, elas tinham muito mais o que 

fazer no cotidiano de seus lares (Hahner 2016: 47).  

 

A repetição do padrão representacional da falta de necessidade da educação formal das 

mulheres (que não sejam de casas reais europeias) vem desde a idade média, e continuava a 

vigorar também na sociedade brasileira, desde a chegada dos povos europeus. Os papéis 

femininos, restritos ao ambiente familiar, não dependiam de conhecimentos sobre economia, 

filosofia e política, pensavam os homens. Dessa forma, a autora explicita que mesmo a 

educação das mulheres da elite tinha como objetivo a formação de esposas e mães e que “além 

disso, elas eram vistas como as guardiãs do lar e da família e a manutenção da ordem e da ‘base 

moral’ da sociedade também lhes era atribuída. Alguma educação poderia auxiliá-las a serem 

mães melhores, e melhores companheiras para seus maridos” (Hahner 2016: 57). Percebe-se, 

portanto, que a educação da mulher além das artes e afazeres domésticos, quando permitida, 

realizava-se com o objetivo específico de, no final, serem melhores esposas. As que conseguiam 

autorização para a educação formal, ao se tornarem mais cultas que as outras, transformavam-

se em anfitriãs mais perspicazes e acabavam por auxiliar o marido em negociações, trazendo 

mais vantagens para a família. Assumiam, assim, o papel de mediadoras políticas das relações 

sociais e econômicas do marido com seus parceiros e apoiantes, sendo mais uma peça no jogo 

do poder. A educação formal da mãe era vista também como uma possibilidade de alicerçar o 
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desenvolvimento moral de seus filhos em congruência com os valores sociais e familiares 

vigentes. Ainda a partir de Hahner (2016: 57-58), mesmo com as vantagens para o marido, só 

as filhas dos senhores que tinham títulos de nobreza da corte brasileira receberam a educação 

formal, como por exemplo as princesas Maria da Glória (que teve como preceptora Maria 

Graham) e Isabel.  

A educação masculina, a sabedoria tradicional das mulheres e o direito de cuidar da 

família formavam uma relação nem sempre pacífica. Nos assuntos relacionados à cura de 

doenças, Ehrenreich e English (2003) afirmam que essa função era exercida maioritariamente 

por mulheres de elite. Na organização social e representacional da Velha Ordem as autoras 

destacam que,  

 

a arte de curar estava ligada às tarefas e ao espírito da maternidade, juntava sabedoria e criação, 

ternura e habilidade. Só as mulheres mais privilegiadas podiam ter algum conhecimento da 

linguagem das ervas e das técnicas de cura; as mais eruditas viajavam muito para compartilhar 

seus conhecimentos. As mulheres que se distinguiam como curandeiras não eram apenas 

parteiras que cuidavam de outras mulheres, mas “práticas em geral”, herboristas e conselheiras 

que atendiam tanto a homens quanto a mulheres (Ehrenreich e English 2003: 46). 

 

Com a Revolução Industrial na Inglaterra, ocorrida entre 1760 e 1860, e depois com a 

sua ampliação para países como França, Rússia, Itália e Alemanha, os homens das ciências 

começaram a dominar e substituir o conhecimento natural feminino, por teorias de práticas 

médicas com “efeitos cientificamente comprovados”. Essas escolas de práticas médicas não 

aceitavam mulheres como alunas, e assim esse saber milenar foi colocado à margem do 

socialmente aceite. Essas mesmas teorias e práticas difundidas na Nova Ordem afirmavam que 

as mulheres eram “por natureza fracas, dependentes e doentes. Assim os médicos tentariam 

garantir a derrota da curandeira com a prova ‘científica’ de que a natureza da mulher não era 

de força, competência para ajudar e dar, mas de paciente” (Ehrenreich e English 2003: 116). 

Dessa forma, as curandeiras e parteiras foram relegadas à obscuridade, por serem mulheres, 

consequentemente, fracas, frágeis, inaptas, doentes.  

Especificamente no Brasil, indica Fujisawa que a primeira organização social 

documentada é a organização das sociedades dos nativos, nas quais “o papel da mulher era 

fundamental para a educação, para o trabalho doméstico e para a agricultura. As famílias 

formavam-se em configurações poligâmica, monogâmica ou poliândrica (casamento de uma 

mulher com vários homens)” (Fujisawa 2006: 32). Como estratégia das autoridades portuguesas 

responsáveis pela colonização, para manter os homens portugueses na colônia, “as expedições 

trouxeram as primeiras mulheres europeias para o Brasil – prostitutas e outras criminosas 

perseguidas em Portugal” (Fujisawa 2006: 32). Segundo afirma Bauer (2001), a presença dessas 
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mulheres portuguesas foi fundamental, pois assim “pelo menos, satisfaziam suas ‘necessidades 

sexuais’ e se prestavam à realização dos serviços domésticos cotidianos, cuidando da limpeza, 

costura de roupas, do preparo da comida e mesmo da administração de algumas feitorias” 

(Bauer 2001: 115). Uma forma necessária, porém triste de submissão aos olhos de hoje, mas, 

aos olhos da época, poderia ser a chance de uma nova vida para as mulheres trazidas nas 

embarcações com essa função estratégica de “esposa”. Nas colônias, as mulheres livres e 

brancas trabalhavam exaustivamente em diversas profissões para sustento próprio e de seus 

filhos, muitas vezes chegavam a se prostituir. No século XVII, as mulheres de Pernambuco e 

da Bahia participaram ativamente da luta contra os holandeses. Desde o século XVIII, as 

mulheres brasileiras eram donas-de-casa, esposas e mães. Com a proibição do tráfico negreiro, 

em 1850, algumas começaram a destacar-se na luta abolicionista (Fujisawa 2006: 32-33).  

O Quadro 1 apresenta as principais diferenças entre a Velha Ordem (a organização 

social e econômica antes da Revolução Industrial) e a Nova Ordem (organização social e 

econômica depois da Revolução Industrial), adaptada a partir de Ehrenreich e English (2003): 

 

Velha Ordem Nova Ordem 

Pré-Revolução Industrial Pós-Revolução Industrial 

Unitária Plural 

O ritual e a superstição confirmam a unidade de corpo 

e terra, biologia e trabalho: mulheres menstruadas não 

devem assar pão; é mais fácil engravidar na época de 

plantio; as transgressões sexuais atraem pragas e 

destroem as plantações, e assim por diante. 

 

A unidade da vida biológica e econômica, privada e pública vai se 

esfacelar. 

As relações humanas na família e na aldeia, unidas 

pelo trabalho em comum, pelo sexo e pelo afeto, são 

as mais importantes. 

A casa não seria mais uma unidade autossuficiente, ligando seus 

membros por meio do mesmo trabalho. Quando a produção entrou 

em fábrica, a casa ficou apenas com as atividades pessoais mais 

biológicas: comer, fazer sexo, dormir, cuidar das crianças 

pequenas e (até o surgimento da medicina institucional) nascer, 

morrer e cuidar dos doentes e idosos. A vida teria duas esferas 

distintas: uma pública, de interesse ditado pelo mercado, e outra, 

privada, de relações íntimas e de vida biológica individual. 

 

Há vários mercados em cada localidade, todos a 

coexistir. 

Existe um mercado global, a unificar e equalizar todos. 

O capitalismo industrial libertou as mulheres do infindável 

trabalho doméstico e, no mesmo golpe, cortou as prendas que 

tinham sido a fonte da única dignidade das mulheres. 

 

Não existe uma economia externa. Existe economia externa que dita as regras da economia de cada 

localidade. 

 

Sociedade organizada em função da produção 

doméstica, regulada pelas estações e pelo clima. 

 

Sociedade organizada em função da produção em larga escala, 

regulada pelo mercado. Tudo o que era “natural” foi renegado. 

Patriarcal 

A autoridade na família é exercida pelo homem ou 

homens mais velhos. Ele, o pai, toma as decisões a 

respeito do trabalho, das compras e dos casamentos na 

família. Sob a ordem do pai, as mulheres não têm 

grandes escolhas a fazer, nada a questionar quanto à 

sua natureza ou ao seu destino: a lei é a simples 

obediência. 

Os velhos patriarcas serão derrubados de seus tronos. 

Mas foi também o fim da lei do pai. Quando a produção de bens 

necessários sai de casa, os laços que unem a hierarquia familiar 

ficam mais tênues. O pai não comanda mais os processos 

produtivos; ele agora é um assalariado, como deve ser o filho, a 

filha ou até a mulher dele. Pode exigir obediência, pode tiranizar 

a mulher e os filhos, pode invocar as sanções ainda fortes da 

religião patriarcal; porém, por mais que vocifere, agora é a 
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empresa que traz para casa “os frutos da terra” e determina o 

trabalho produtivo da família. 

Questionamento dos papéis fixos estabelecidos. 

 

Ginocêntrica 

As habilidades e o trabalho da mulher eram 

indispensáveis à sobrevivência. A mulher estava 

sempre subordinada, mas não era uma dependente 

indefesa. Ela conhecia as ervas que curavam, as 

canções para acalmar uma criança febril, os cuidados 

a tomar durante a gravidez. Se fosse muito prendada, 

tornava-se parteira, curandeira ou “feiticeira”, cuja 

fama se espalharia de casa em casa, de uma aldeia a 

outra. Esperava-se que todas as mulheres tivessem 

aprendido, com as mães ou avós, a cuidar dos filhos, 

curar as doenças comuns, preparar comida para os 

doentes. 

Acabou a ordem ginocêntrica.  

As tarefas tradicionais da mulher – manufatura têxtil, produção de 

roupas, preparo da comida – passaram para o sistema fabril. Com 

o tempo, mesmo a atividade feminina de curar será transformada 

em mercadoria e jogada no mercado. O tônico de ervas feito em 

casa foi substituído pelos produtos químicos de empresas 

multinacionais; as parteiras, por médicos e cirurgiões. 

As mulheres serão espoliadas dos antigos poderes. 

Tudo que for “humano” nas pessoas deve ficar na esfera da vida 

privada e se prender, da melhor forma possível, às atividades 

biológicas e pessoais que permanecem nessa esfera. Só em casa, 

ou na vida particular de um modo geral, pode-se esperar encontrar 

amor, espontaneidade, apoio ou brincadeiras que não cabem no 

local de trabalho.  

 

Sem a Questão da Mulher. Com a Questão da Mulher. As forças que dividem a vida nas 

esferas pública e privada passaram a questionar o lugar e a função 

das mulheres. A Questão da Mulher era uma experiência pessoal 

e imediata: a consciência das possibilidades e, por outro lado, 

proibições, oportunidades em vez das antigas obrigações, instintos 

contra necessidades externas. A Questão da Mulher nada mais era 

que a questão de como as mulheres iriam sobreviver e o que seria 

delas no mundo moderno. 

 

As mulheres se sustentavam pela participação no 

trabalho do lar. Fora de casa não havia como ganhar a 

vida, nem oportunidade para uma mulher. As mulheres 

podiam ser, conforme a idade ou classe, esposas, mães, 

irmãs, criadas ou tias “solteironas”, o que são apenas 

gradações da hierarquia doméstica. As mulheres 

nasciam, cresciam e envelheciam dentro da profunda 

reclusão familiar. 

 

Surgiu um vislumbre de escolha, embora fosse remoto para a 

maioria das mulheres. Agora uma mulher podia entrar no mercado 

e trocar seu trabalho pelos meios de sobrevivência. Entrar no 

mercado como uma operária podia significar salários baixos e 

péssimas condições de trabalho, solidão e insegurança, mas 

também podia significar a possibilidade (inimaginável na Velha 

Ordem) de independência das garras da família. 

Quadro 1: Comparativo Velha Ordem x Nova Ordem 

Fonte: Adaptado de Ehrenreich e English (2003: 20-28). 

 

Depois de séculos a ser o centro de tudo o que acontecia em casa, responsável pela 

família e pelos meios de produção dos itens necessários para a vida de todos os seus familiares, 

a mulher é destituída da maior parte das suas responsabilidades, uma a uma. No mesmo 

momento em que as mulheres estavam redescobrindo a necessidade de se reinventar na nova 

realidade, estavam encontrando novas dúvidas sobre si mesmas e sua função na vida privada, 

“os homens descobriam que as mulheres eram a própria dúvida, uma anomalia quando 

consideradas a partir do agitado mundo da indústria. Elas não podiam ser incluídas no mundo 

masculino, mas também não cabiam mais em seu lugar tradicional” (Ehrenreich e English 2003: 

17). 

Na mesma época em que aconteciam as lutas abolicionistas no Brasil, acontecia o 

movimento das sufragistas que levou as sociedades europeias e norte-americana a reivindicar 

os direitos ao voto feminino e também a luta feminista que buscava igualdade de direitos entre 

os dois gêneros – considerados apenas feminino e masculino na época. No século XX, ponto 
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de localização temporal das publicações analisadas nesta pesquisa, “o desenvolvimento 

industrial proporcionou trabalho para a mão-de-obra branca. A abolição da escravatura também 

deu oportunidade de trabalho para as mulheres negras, que sustentavam a família sozinhas, pois 

eram as únicas que conseguiam serviço remunerado” (Fujisawa 2006: 33). Fujisawa frisa, 

inclusive, que a mulher operária recebia salários menores e via-se “duplamente explorada, já 

que ainda se responsabilizava pelas atividades do lar (o papel da mulher dentro da casa não 

mudara significativamente). De forma geral, o mundo de muitas mulheres ainda era submisso 

e exclusivamente dedicado à administração da casa e formação dos filhos” (Fujisawa 2006: 33).  

A separação entre a vida privada e a vida pública foi o primeiro golpe, depois a 

fabricação dos produtos do dia  dia doméstico fora de casa e comprados com custo menor do 

que se produzido artesanalmente. Na Europa e nos Estados Unidos, o homem procurava o 

sustento fora de casa com a migração de muitas famílias do meio rural para o meio urbano, nas 

longas jornadas nas fábricas. Se a família não fosse de elite ou da burguesia, as crianças também 

trabalhavam nas fábricas, junto com as mães e os pais. Ehrenreich e English observam que no 

círculo social da elite urbana, “a ideologia dominante definia a mulher como uma eterna 

alienada e o lar como um refúgio idílico do desagradável, mas ‘verdadeiro’ mundo dos homens” 

(Ehrenreich e English 2003: 40). 

No Brasil, depois da chegada da família real portuguesa, é de salientar a construção de 

uma nova sociedade, a partir dos padrões de civilidade europeus. As classes consideradas a base 

da pirâmide social deveriam fornecer mão de obra “adequada e disciplinada” para a indústria 

que se estabelecia com o trabalho produtivo de mulheres e crianças. De acordo com os dados 

apresentados por Ana Scott (2016), “em 1872 (ano do primeiro recenseamento geral do Brasil), 

as mulheres constituíam 76% da força de trabalho nas fábricas; já em 1950, somavam pouco 

mais de 20%” (Scott 2016: 18). Crê-se assim que houve uma evolução social na organização 

familiar e que as mulheres já não precisavam obrigatoriamente trabalhar em dupla jornada, mas 

na realidade não foi isso o que aconteceu. Scott afirma que essa diminuição apontada pelo 

segundo recenseamento geral   

 

está associada especialmente ao aumento da oferta de trabalhadores masculinos ocorrido nas 

primeiras décadas do século XX – resultado tanto da entrada de grandes contingentes de 

imigrantes europeus, como do crescimento da migração do campo para as cidades. Isso provocou 

uma queda da participação feminina no mercado de trabalho, por conta da concorrência com a 

mão de obra masculina – e é aqui então que entra o peso dos valores familiares ditos “modernos”, 

“civilizados”, em que a mulher (de qualquer classe social) deveria restringir-se ao lar. O estímulo 

para a permanência da mulher operária no lar ia ao encontro da aspiração dos dirigentes que 

procuravam enquadrar grupos considerados potencialmente “perigosos e de valores morais 

familiares fracos”. O papel das mulheres/mães das famílias das classes populares seria, então, 

aquele de formar o “trabalhador ideal” que já sairia de casa com hábitos de rotina doméstica, 

ciente de suas responsabilidades, sem vícios, adaptado à disciplina do trabalho. Enfim, cabia à 
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mulher manter a família “higienizada” que se pretendia, afinal eram elas, as mães, as 

responsáveis pela formação de uma descendência saudável, cuidando e vigiando o 

comportamento e as escolhas de seus filhos e filhas (Scott 2016: 18). 

 

Ainda neste contexto, afirmou-se a ideologia do “romantismo sexual”, que confirmava 

a fraqueza da mulher em relação ao homem e ao mundo, ela não seria capaz de vencer na vida, 

por isso já não tinha sequer uma oportunidade para mostrar as suas habilidades, capacidades e 

valores, quanto mais demonstrar sua garra e poder de liderança (exercido em casa e nas frentes 

de batalha de muitas cortes europeias). O novo sistema econômico dependeria do consumo 

doméstico individual para crescer e firmar-se como base da economia de escala, quanto menos 

se produzisse em casa, mais se comprava nas lojas, e essas das manufaturas e assim o sistema 

avançava. A relação entre as esferas pública e privada gerava conflitos, mais evidentes “para 

os homens, que precisam percorrer as duas esferas todos os dias, a vida particular passa a ter 

um apelo sentimental em relação à frieza e impessoalidade do mundo ‘lá fora’. Eles desejam 

que o lar preencha tanto as necessidades físicas como a solidariedade coibida no mercado” 

(Ehrenreich e English 2003: 25). 

Relegada ao mundo “de dentro”, da esfera privada (quando da elite) ou da “dualidade 

privada/pública” (quando era necessário o rendimento do seu trabalho para a sobrevivência 

familiar), ela precisava de continuar bela e formosa. A felicidade e a beleza das mulheres eram 

cobradas tanto pelas normas sociais quanto pelas publicações da imprensa de interesse geral. 

Por exemplo, segundo dados apresentados por Sant’Anna, numa edição do jornal diário Correio 

Paulistano, em 1879, havia uma matéria que ensinava a usar sumo de morango como máscara 

de beleza facial, para que conservasse “a eterna beleza da pelle”. Naquela época, diversos 

produtos para a formosura e o asseio eram fabricados em casa. Mas já existiam “cremes para 

proporcionar alvura à cútis, pomadas para disfarçar os cabelos brancos e vários perfumes 

importados da Europa” (Sant’Anna 2016: 105).  

No Rio de Janeiro, as mulheres da nobreza, instaladas na cidade desde a chegada da 

Corte em 1808, eram exemplos de ser e de portar-se bem seguidos pelas moças e senhoras dos 

estratos sociais mais baixos, e no centro da cidade havia lojas com tudo o que precisavam para 

se parecerem com as belas e bem vestidas damas da corte. A autora acrescenta ainda que a 

principal via era a rua do Ouvidor onde se  

 

exibia o que havia de mais luxuoso para a elegância e a vaidade. As lojas vendiam pentes de 

tartaruga, água-de-colônia, tinturas, carmim para as faces, além de tecidos finos, aviamentos, 

leques, joias, luvas de pelica e sapatos de cetim. Modistas e cabeleireiros famosos atendiam a 

mulheres ansiosas em acompanhar as modas parisienses e mostrar bom gosto nos saraus, 

espetáculos teatrais e outros eventos organizados pela elite carioca (Sant’Anna 2016: 105). 
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Com o decorrer dos anos na Nova Ordem, algumas mulheres de classe privilegiada 

começaram a adquirir os novos produtos para a beleza e higiene, além de artigos de moda 

disponíveis através de vendas por catálogo ou pessoalmente nas lojas magazines de produtos 

importados da Europa, que estavam presentes nos grandes centros urbanos. Outras sucumbiam 

à tristeza na esfera privada, sentiam-se doentes (romanticamente doentes), fracas para enfrentar 

aquele novo mundo e suas novas normas. Por outro lado, “do ponto de vista masculino, a 

Questão da Mulher era um problema de controle: a mulher tinha se tornado um tema, um 

problema social, algo para ser investigado, analisado e resolvido” (Ehrenreich e English 2003: 

18). O “problema da mulher” era referido nos textos jornalísticos como o grande mal da época, 

mulheres tristes, mulheres histéricas, mulheres nervosas, mulheres descompensadas, mulheres 

raivosas e violentas, mulheres incontroláveis. Havia, na maioria dos textos, o depoimento de 

um “especialista respeitado” a comprovar essas fragilidades e “surtos” através das últimas 

pesquisas científicas. A pergunta que gerava embates e comoção continuava sem uma resposta 

aceite por todos: “Qual é a verdadeira natureza da mulher? Num mundo industrial, que não 

reverencia mais as tarefas tradicionais da mulher, o que ela deve fazer?” (Ehrenreich e English 

2003: 18). 

O papel da mulher na sociedade da Nova Ordem é, ao mesmo tempo, uma incógnita e 

uma certeza, pois continua a ser filha, esposa, mãe, avó, tia, ligada nos laços biológicos 

familiares impostos ou autoimpostos. A incógnita coloca-se a partir da incerteza na 

representação desses, e dos outros papéis que lhe cabem então. Como representar o papel de 

trabalhadora da esfera pública e o de mãe e esposa da esfera privada, sem choques ou culpas. 

Essa dualidade mantém-se presente no universo feminino até a atualidade, ainda sem uma 

resposta coerente. A incoerência, para Ehrenreich e English, está na relação do mercado com a 

família, o masculino e o feminino como papéis já instituídos e marcados no tempo: 

 

O mercado transforma as atividades e necessidades humanas em coisas mortas – mercadorias – 

enquanto a mulher pode criar e cria a vida. O homem econômico é um indivíduo, uma mônada 

ligada a outras por meio de uma rede de relações econômicas impessoais; a mulher está 

incrustrada na família, sem qualquer identidade individual que não sejam as relações biológicas 

com os demais. O homem econômico age em sintonia com seu interesse, mas a mulher não pode 

basear suas relações dentro da família no princípio do “toma-lá-dá-cá”: ela dá (Ehrenreich e 

English 2003: 32). 

 

Existiu uma determinação social apoiada na crença de que obrigatória e 

automaticamente a mulher se doa, sem esperar nada de volta, enquanto o homem, por sua vez, 

espera (ou exige) algo de volta, o que tensiona a relação estabelecida entre marido e mulher. 

Essa relação está baseada no sistema econômico vigente, no qual se acredita que o “homem 
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econômico é racional, portanto a mulher romântica é intuitiva, emocional e incapaz de 

raciocínio quantitativo. O homem econômico é competitivo e egoísta; ela é apagada, terna e 

submissa” (Ehrenreich e English 2003: 38). Alguém precisa de ceder o seu espaço, ter as suas 

ideias somente para si, para não ofuscar as do outro, ser companheira, ser e estar à sombra de 

um “grande homem”. Além dessas atitudes altruístas, românticas e provenientes do verdadeiro 

amor, aquele que renuncia, uma dama ociosa como esposa, era parte da ordem social industrial, 

e símbolo de sucesso do marido ou seu provedor. Ao chegar em casa, ele deveria encontrá-la 

no seu reino, “gentil e etérea” (Ehrenreich e English 2003: 121). 

A mulher colocada como ideal romântico tem todas as qualidades de beleza e doçura 

que não existem no mundo material, e cada uma precisa de ter o número máximo das qualidades 

para ser considerada a mulher ideal, para um homem que era tudo o que se considera da 

materialidade, uma mulher que tem tudo o que não existe na materialidade. Ela, do mundo 

etéreo, ele do mundo físico, sendo que, nesse contexto, ela não teria a oportunidade de ofuscá-

lo. Um livro chamado Sex in Education, or a fair Chance for the Girls (1873), escrito pelo 

médico norte-americano Edward Clarke, professor em Harward, lançado quando a pressão 

social era intensa para que fossem aceites alunas no curso de medicina da instituição, trouxe a 

revisão das teses médicas sobre a natureza feminina. A conclusão dos estudos do médico foi 

intrigante, apresentado por Ehrenreich e English (2003), pois afirmava 

 

com incrível e incontestável lógica, que a educação superior provocaria a atrofia do útero! Dúzias 

de pesquisadores médicos correram para fincar a bandeira da ciência no território aberto pelo 

livro de Clarke. Os estudos desses pesquisadores mostravam que as alunas eram pálidas, de saúde 

frágil e sujeitas a enormes alterações menstruais. (A irregularidade menstrual perturbava a 

sensibilidade dos médicos tanto quanto a sexualidade da mulher. Ambas eram prova de que 

forças espontâneas e incontroláveis atuavam no corpo feminino) (Ehrenreich e English 2003: 

142). 

 

A luta entre o útero e o cérebro era a tônica das discussões e comprovações médicas até 

o início do século XX, quando se acreditava que as instabilidades femininas vinham do útero, 

que controlava todo o sistema nervoso feminino. Por isso, estudar fazia mal para seu intelecto 

frágil comandado por seu órgão que deveria apenas gerar e proteger a vida de seus filhos, da 

descendência do marido. Já “os especialistas do século XX aceitariam a inteligência e a energia 

da mulher: a questão não seria mais o que uma mulher podia fazer, mas o que devia fazer” 

(Ehrenreich e English 2003: 154). Tanto na realidade social norte-americana apresentada por 

Ehrenreich e English quanto na brasileira apresentada por Sílvia Arend, as normatizações ficam 

mais explícitas e são cobradas socialmente de forma veemente: para cada perfil de mulher 

existiam deveres a serem cumpridos. Exemplo disso é a determinação destacada por Arend 
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(2016) ao afirmar que “no Brasil do início do século XX, os genitores, especialmente a mãe 

biológica, seriam agora os responsáveis pelos cuidados e a educação doméstica de sua prole” 

(Arend 2016: 70). Portanto, não se tratava do que a mulher poderia fazer, como se poderia ou 

não trabalhar fora ou divorciar-se do marido, mas se lhe era permitido. Essas normatizações 

alteraram-se com o decorrer do tempo, sendo que algumas continuam iguais, como as que se 

referem ao papel de boa mãe, boa filha e boa esposa. 

 3.2 Mulher brasileira: as influências estrangeiras na ordem social 

 

A mulher moderna, da Nova Ordem, estava dividida entre os quereres e os deveres dos 

papéis a representar, seja no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos da América. A influência 

estrangeira na sociedade brasileira foi fortemente presente, de início influências portuguesas, 

inglesas e francesas. Fujisawa (2006) salienta: 

 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) contribuiu para a incorporação das mulheres no 

trabalho industrial como forma de substituição dos homens, especialmente no continente 

europeu. Elas assumiram a casa e os trabalhos na agricultura ou indústria, surgiram as creches, 

muitas vezes as mulheres mais velhas tornaram-se responsáveis por cuidar das crianças. No final 

da guerra, muitas mulheres foram despedidas ou continuaram a fazer, com pior remuneração, os 

trabalhos que os homens negavam-se a realizar. A partir de 1939, com a Segunda Guerra 

Mundial, a situação voltou a repetir-se. As mulheres assumiram os cargos dos homens, porém, 

dessa vez, continuaram atuantes após o final do conflito bélico. Dois terços das mulheres em 

idade de trabalhar dedicavam-se ao lar, e o restante realizava dupla jornada de trabalho. No seu 

tempo livre, elas arrumavam as próprias casas (Fujisawa 2006: 30).  

 

No século XX, as influências norte-americanas estabeleceram-se mais diretamente, e o 

american way of life era o que representava a modernidade projetada pela mídia impressa e pelo 

cinema. No início do século, a forma de distinguir moças brasileiras e estrangeiras nas ruas do 

Rio de Janeiro era assim descrita por um cronista carioca, citada por Sant’Anna: “se uma jovem 

aparecesse ‘de lábio rubro ou de tez colorida’, já se sabia, era estrangeira. Dizia-se que Nossa 

Senhora não se pintava, e as jovens de boa família deviam seguir esse santo exemplo” (2016: 

105-106). Nota-se a influência do dever com ligação religiosa, uma vez que a beleza era vista 

como uma dádiva a ser conservada pela mulher que a recebeu. 

Para Sant’Anna (2016), o dever de ser bela era milenar, e na modernidade industrial era 

objetificada pelo esmero no vestir-se, no seguir as modas e pelos códigos vigentes. Chapéus 

volumosos, sapatos em couro feitos sob medida, sombrinhas em rendas, vestidos, saias, blusas, 

luvas, como auxiliares ao serviço da beleza e a chancelar a distinção de quem as vestia. Já as 

moças ricas adornavam-se com joias luxuosas, chapéus elegantes, luvas e os leques, necessários 
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para aliviar o calor tropical. Tudo o que se via era beleza, luxo e distinção, o que não se via era 

um dever sufocante, uma vez que 

 

por baixo das várias sobsaias, os coletes ou cintas, alguns acoplados a porta-seios, apertavam o 

ventre. Nas revistas mundanas de 1900, os traseiros das senhoritas cariocas apareciam em tufos, 

ressaltados por cinturas apertadas. As roupas sobrepostas, as botinas de couro, os cabelos longos, 

enrodilhados no alto da cabeça sobre a qual assentava um volumoso chapéu, pareciam mais 

apropriados ao clima europeu do que ao calor e à umidade dos trópicos (Sant’Anna 2016: 106). 

 

Mais tarde, por volta de 1920, quando o banho de mar se popularizou entre os 

brasileiros, as temporadas de praia no verão, o uso dos maiôs (décadas depois, dos biquínis), 

trouxe outro dever às mulheres brasileiras. Elas deveriam representar, também, o papel de 

sereias com novos rituais específicos para fazer “bela figura” durante os banhos de mar. Então, 

elas deveriam pesar-se nas balanças das farmácias ou consultórios médicos periodicamente, 

deveriam praticar exercícios regulares, sessões de depilação, clareamento dos pelos dos braços, 

bronzeamento. Tudo para ser aceite pela sociedade, culturalmente reconhecida como brasileira, 

garota carioca, girl from Ipanema. O controle do peso tornou-se pauta de matérias em 

publicações impressas tanto de interesse geral quanto as voltadas ao público feminino com 

frequência, de forma incisiva a partir da década de 1930. Curiosas eram as inferências aos dois 

extremos malvistos e relacionados a doenças, o peso deveria ser bem distribuído de forma 

harmoniosa, e  

 

uma vasta e proeminente barriga, rebelde ao espartilho, podia ser malvista. Pior ainda eram os 

corpos magricelas. Os regimes aconselhados pela imprensa destinavam-se, sobretudo, a ganhar 

volume corporal. Magreza acentuada era sinônimo de doença e pobreza, assemelhava-se ao 

raquitismo e à neurastenia. Mulher muito magra corria o risco de ficar solteira para sempre. Por 

isso ela era aconselhada a comer grande quantidade de alimentos suculentos. Feiura, palavra 

usada com naturalidade pela imprensa, associava-se facilmente à silhueta chamada popularmente 

de “vara-pau”, “espantalho”, “palito esturricado” e “bacalhau” (Sant’Anna 2016: 106). 

 

O culto à beleza era incentivado pelo cinema que a cada novo sucesso lançava novos e 

jovens rostos perfeitos, com batons vermelhos nos lábios, cabelos reluzentes, peles perfeitas. 

Foi o cinema que apresentou o papel de mulher fatal, alcunha concedida pelos homens às 

mulheres que apresentavam todos os atributos de beleza e sensualidade presentes no imaginário 

masculino. Por volta de 1926, percebeu-se a necessidade de alterar os padrões sociais brasileiros 

de beleza e vestimentas pois os “cabelos longos, penteados complicados, chapéus grandes, saias 

de tecido grosso e a compressão do espartilho entravavam os movimentos que doravante 

precisavam ser de outra ordem: a vida metropolitana exigia um corpo menos arredondado, leve, 

impecavelmente liso e esguio” (Sant’Anna 2016: 107). Tudo para que se pudesse adaptar às 

modas que vinham do continente europeu depois da primeira grande guerra, cabelos mais 
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curtos, menos e novos tecidos, mais simplicidade. O comportamento das moças e senhoras de 

família, no início do século XX, deveria fomentar a representação da “boa figura”. Para tanto, 

explicam Raquel Miguel e Carmen Rial que 

 

os lugares de sociabilidade considerados compatíveis com esse tipo de mulher eram 

expressivamente menos numerosos do que os masculinos, não indo muito além das igrejas, dos 

cafés e confeitarias “bem frequentados”, dos passeios públicos higienizados, dos bucólicos 

piqueniques e dos bailes em casas e clubes “de respeito”. Para saírem de casa, essas mulheres 

deveriam ter uma razão e um destino predeterminado e estar sempre acompanhadas, seja pelo 

marido, pai, irmão, irmã ou, até mesmo, por uma criança que denotasse estarem envolvidas em 

alguma atividade honesta (Miguel e Rial 2016: 154). 

 

Com relação à família e ao papel da mãe educadora, estabelecido no início do século 

XX, a infância torna-se a idade mais importante, segundo os homens das ciências (médicos, 

pedagogos e psicólogos). Começou na primeira metade do século a diferenciação das 

brincadeiras de meninos e meninas combatida na sociedade contemporânea. O motivo atribuído 

nos manuais médicos de educação infantil para as limitações era a manutenção da integridade 

do corpo das meninas. Arend afirma que a partir de então, “as meninas foram desaconselhadas 

a subir em árvores, correr com cavalinho de pau entre as pernas, nadar em lagos e rios e brincar 

de esconde-esconde com os meninos em lugares ermos após os 6 anos de idade” (Arend 2016: 

70). Restavam, assim, as imitações das tarefas de rotina doméstica, dentro de casa ou, no 

máximo, no quintal, sob a vigilância atenta da mãe. A autora reforça a ideia  de que “para elas, 

[a partir de então], apenas as bonecas, as panelinhas, os ferros de passar, as imitações de tanques 

de lavar roupa; e, para os meninos, os carrinhos, os barcos, as ferrovias, as bolas e as raquetes” 

(Arend 2016: 71). A separação dos universos feminino e masculino delineava-se desde a tenra 

infância. 

Essa separação do mundo das meninas e dos meninos aconteceu aos poucos e junto com 

a chamada evolução médica vinda dos Estados Unidos da América, quanto mais se sabia, mais 

era visto como necessário fortalecer as fronteiras entre ser menina e ser menino. Foi de lá que 

veio também a normativa do mundo azul para os meninos e cor de rosa para as meninas, na 

década de 1940, apresentando-se também como uma motivação financeira para padronizar a 

fabricação em escala de roupas para bebês. No Brasil, a influência desse padrão “firmou-se ao 

longo da década de 1970, quando a indústria nacional do vestuário abarcou o mercado infanto-

juvenil até então pouco explorado” (Arend 2016: 71). Esse padrão é seguido até o início dos 

anos 2000, quando começou a ser questionado por grupos de mães que já não mais 

concordavam com essa separação por cores dos universos ditos como feminino e masculino.  
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Quando as meninas criadas no “mundo cor de rosa” se tornavam adolescentes, elas 

também seguiam um padrão já estabelecido de atividades a serem realizadas nos seus momentos 

de lazer, quando não estavam na escola ou a auxiliar a mãe em alguma tarefa em casa, elas 

poderiam ler romances nos quais os amores impossíveis e românticos figuravam como enredos 

obrigatórios. Nos enredos mais comuns, os protagonistas amavam-se profundamente mas 

dificilmente ficavam juntos no final. As revistas femininas também eram leituras possíveis, nas 

quais os conteúdos de texto editorial não se afastavam muito dos romances “água com açúcar”. 

As meninas tornavam-se moças moldadas pelas leituras,  

 

muitas das publicações literárias e periódicas, conjuntamente com informações obtidas na escola, 

difundiam regras de etiqueta e noções de elegância que seriam provavelmente colocadas em 

prática na vida adulta ao lado do futuro esposo. Tais escritos contribuíam também no processo 

de construção da subjetividade das meninas, ou seja, na forma como elas expressariam as suas 

emoções (Arend 2016: 72). 

 

No momento em que eram consideradas moças, era a hora de buscar o marido, momento 

para o qual foram preparadas desde pequeninas. Para alcançar tal objetivo era necessário flertar, 

namorar, noivar e depois casar, sem que a ordem das etapas fosse alterada, não era bem vista 

qualquer mudança, uma vez que poderia significar que a relação já estaria adiantada por uma 

possível gravidez “antes da hora”. Portanto, era necessário iniciar a procura nos bailes (os de 

debutantes eram os ideais) e saraus de final de tarde. Assim o descreve Arend: “em meados do 

século XX, a participação nos referidos eventos sociais, bem como nas famosas festas de 15 

anos, demarcava, entre as “famílias de bem”, a passagem da meninice para a mocidade” (Arend 

2016: 73). A partir do baile de debutantes, a “menina-moça” já estava apta a iniciar uma relação, 

com a aprovação da família, e os pretendentes começavam o cortejo, tendo os homens 

geralmente cerca de dois a cinco anos a mais que a futura esposa. As relações eram marcadas 

pelo ideal do amor romântico e nem todas efetivavam-se em casamento. O namoro era sim 

necessário, mas dentro dos padrões de “moral e decência” vigentes, que incluíam a manutenção 

da virgindade feminina. Ana Scott refere que o caráter de compromisso sério do período de 

namoro tinha o benefício para a moça e o rapaz, pois se assim não fosse “a moça correria o 

risco de ser malvista, rotulada como ‘fácil’, e perderia a chance de arranjar ‘um bom partido’, 

isto é, um homem ‘sério e trabalhador’ que pudesse prover as necessidades da futura esposa e 

mãe dos seus filhos” (2016: 21). 

Essa moça que era apresentada para a sociedade nos bailes de debutantes, tornando-se 

uma mulher e esposa “respeitável”, geralmente era desobrigada de trabalhar fora, pois o marido 

que se colocava nas “famílias de bem” como único provedor da casa. Dessa forma, se compunha 
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o contexto ideal para que a esposa pudesse dedicar-se inteiramente aos filhos e ao lar. Mantém-

se e alarga-se a separação entre os espaços que devem ser ocupados por homens e mulheres, 

elas no espaço privado do lar, ele no espaço público do mundo do trabalho, como se em casa 

não se trabalhasse muitas horas a mais do que as oito horas da jornada diária dos maridos nos 

seus empregos. Porém, o século XX trouxe a visão da Nova Ordem para a relação entre mães e 

filhos, 

 

o grito do “século da criança” por um culto à maternidade soou tão estridente que seria fácil, em 

retrospecto, descartar toda a fixação nas crianças como mais um apelo à domesticidade feminina. 

Em parte, era isso mesmo: o lar de uma mulher não pode ter guardião mais firme do que uma 

criança. Mas outra coisa acontecia ao mesmo tempo: a descoberta da criança era, em certo 

sentido, a descoberta do poder da mulher. Na ideologia oficial da época, a mulher já estava 

confinada ao reino da vida privada, que era, afinal, “sua esfera”. Ali, devido à trivialidade dos 

assuntos domésticos, ela podia “reinar”, como o homem supostamente fazia fora de casa. Então, 

foi como se a imaginação masculina lançasse um olhar por sobre os ombros e descobrisse que 

tinha deixado uma coisa importante para trás, na “esfera feminina” – a criança. Essa criança – a 

nova criança do século XX – não é vista, como a criança do patriarcado, apenas como um 

herdeiro. Ela é vista como uma espécie de protoplasma evolucionário, um meio de controlar o 

futuro nem tão distante da sociedade. Essa criança não podia ser deixada para as mulheres 

(Ehrenreich e English 2003: 207). 

 

Para Scott (2016), essa organização familiar era denominada “família conjugal 

moderna”, e “ao contrário do que poderíamos supor, esse novo modelo de família, que 

transformara a mulher na ‘rainha do lar’, manteve a mesma hierarquia com relação aos papéis 

masculinos e femininos, com o homem à cabeça da casa e da família e a mulher como subalterna 

e dependente” (Scott 2016: 17). À medida que os séculos decorriam, e não obstante o avanço 

social, econômico, tecnológico alcançado, o papel oferecido à mulher conserva-se na mesma 

esfera privada e no modelo de negação ao papel masculino, a visão de que elas devem ser 

complementares mantém-se fortemente. 

A partir da legislação assinada pelo presidente Getúlio Vargas, Decreto-lei nº 3.200, de 

19 de abril de 19416, que dispunha sobre a organização e proteção da família, é que se pode 

verificar, dentre os artigos, a manutenção do pai como responsável pelos filhos menores que 

tenham até 18 anos no referente à educação intelectual e moral a partir dos valores da religião 

paterna. Pretende-se que, a partir da educação, os homens se “tornem plenamente aptos para a 

responsabilidade de chefes de família. Às mulheres será dada uma educação que as torne 

afeiçoadas ao casamento, desejosas da maternidade, competentes para a criação dos filhos e 

capazes na administração da casa” (Scott 2016: 20). Ainda em relação à legislação brasileira 

referente aos deveres e direitos das mulheres casadas, é importante ressaltar que foi no ano de 

                                                           
6 Em relação ao supracitado, veja-se a propósito o Decreto-Lei nº 3.200, de 19 abril de 1941. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3200.htm (consultado em 22 de outubro de 2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3200.htm
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1943 alterado o seu status civil e concedida maior liberdade, uma vez que lhe era concedida a 

permissão para que ela trabalhasse fora de casa sem que fosse necessária a “autorização 

expressa do marido”. A dependência e “subordinação das esposas em relação aos maridos 

estava reconhecida por lei desde o Código Civil de 1916. Neste código, o status civil da mulher 

casada era equiparado ao ‘dos menores, dos silvícolas e dos alienados’, ou seja, ‘civilmente 

incapaz’” (Scott 2016: 23). Desse momento em diante, legalmente, a vida da mulher casada 

poderia ser mais livre e diferente do que tinha sido até então. Mas, a separação entre  

 

casa e trabalho, entre os reinos público e privado, os padrões para o “sucesso” na criação dos 

filhos passaram a ser estabelecidos fora de casa, longe do controle da mãe. Paradoxalmente, 

quanto “melhor” a mãe – quanto mais exclusivamente dedicada ao lar – menos experiência tem 

do mundo exterior, onde seus esforços são julgados. Numa sociedade sexualmente segregada, 

construída pelo capitalismo industrial sobre as ruínas da Velha Ordem, não havia maneira de as 

mulheres criarem homens (Ehrenreich e English 2003: 209). 

 

A esperança de ser mais livre e fazer as próprias escolhas levaria algumas décadas para 

concretizar-se sem gerar controvérsias e problemas para as “rebeldes”. Esperava-se que o papel 

feminino, culturalmente instituído e validado, que incluía a tríade mulher-esposa-mãe, 

continuasse a ser representado com louvor. A mulher seguia relegada ainda ao ambiente 

doméstico, à vida privada, e às suas práticas que reforçassem significativamente a representação 

desejável e crível de família feliz. A maioria das mães continuavam a ensinar isso às filhas, 

uma vida na qual o casamento e os filhos eram o destino maior e mais nobre da mulher, dado 

que “ser mãe (depois de tornar-se esposa, é claro) conferia-lhe uma posição de prestígio na 

sociedade, maior que qualquer outra ‘carreira’. Não desempenhar o papel materno seria algo 

como ‘trair a essência feminina’” (Scott 2016: 24). A essência, a natureza feminina, sempre a 

girar em torno da família, pois a mulher solteira e sem família era vista pelas autoridades 

políticas, religiosas e econômicas como um perigo, uma ameaça à ordem estabelecida. Os 

versos e rimas de origem popular que traziam as preocupações dos pais com as filhas 

demonstram o que poderia se passar na cabeça dos pais: “Antes filha malcasada que bem 

amancebada; filha crescida, dá-lhe marido, aos vinte criada, logo casada, ou seja, só deixariam 

de ser fonte de preocupação e aborrecimentos ao sair da casa dos pais com aliança no dedo” 

(Scott 2016: 25).  

As ciências domésticas vieram como influências norte-americanas na cultura brasileira 

na década de 1940, quando as moças aprendiam na escola como cuidar da casa, cozinhar, bordar 

e costurar nas aulas de Economia Doméstica, que faziam parte dos currículos das escolas mais 

“tradicionais e sérias”, como as de ordem confessional. Era nessas aulas que as moças das 

famílias de bem tornavam-se prendadas e preparadas para o casamento. Nos Estados Unidos, 
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exemplificam Ehrenreich e English, “as moças eram apresentadas a ‘ideais superiores’, 

‘apreciação e cultura’, e a habilidades secretas, tais como preparar ‘ovos à goldenrod’ no café 

da manhã. ‘Casas práticas’ e casas-modelo totalmente mobiliadas eram utilizadas em certos 

casos como laboratórios” (Ehrenreich e English 2003: 193). No Brasil, seguindo esse modelo, 

existiram escolas de Artes Domésticas e cursos por correspondência, além do assunto ser 

tratado até à exaustão pelas publicações femininas. Os eletrodomésticos foram apresentados ao 

mercado nacional com a promessa de “poupar trabalho” e de proporcionar mais tempo livre 

para a mulher, sem a necessidade de uma empregada doméstica para auxiliar. A modernidade 

foi materializada na forma de aspiradores de pó, máquina de lavar roupas e outras inovações e 

tecnologias para mudar a vida e alterar as práticas representativas do papel de dona de casa, 

uma reinvenção do cotidiano no lar. A cada dia, uma nova proposta de produto, “cada 

eletrodoméstico – a lavadora de louça, a torradeira, o freezer, o liquidificador – é a 

materialização de uma tarefa, uma convocação silenciosa ao trabalho” (Ehrenreich e English 

2003: 195).  Raquel Miguel e Carmen Rial (2016) relembram que a presença da mulher em casa 

e as invenções para facilitar seus dias têm muito mais uma função social no pós-guerra (com a 

volta dos ex-combatentes aos seus postos de trabalho), que no Brasil é absorvida de outra forma, 

com viés mais voltado para as vantagens econômicas das empresas vendedoras e anunciantes 

do que no exterior. Na conjuntura brasileira, “este momento é marcado também por uma forte 

urbanização e pelo ingresso de muitas pessoas no mundo das cidades, com suas lojas e uma 

grande disponibilidade de mercadorias. O crescimento econômico da época também vai 

facilitar o consumo” (Miguel e Rial 2016: 164). 

A rotina foi acelerada, com eletrodomésticos e tarefas para executar todos os dias, as 

promessas de mais tempo para si mesma e de facilidades na manutenção da casa foram uma 

falácia para vender o american way of life. Em algum ponto seria necessária uma alternativa 

que realmente desonerasse o corre-corre do cotidiano da dona de casa ideal, e isso ocorreu no 

setor alimentício. A Farinha Láctea ao invés do mingau de aveia, o achocolatado para crianças 

mais felizes, os temperos prontos. Tudo para (novamente) facilitar o dia a dia. A aparente 

autonomia permanecia pois a mãe podia escolher a marca dos alimentos que comprava, seguir 

passo a passo a preparação contida na embalagem e ainda poderia acrescentar algum ingrediente 

extra para deixar a refeição mais ao gosto de sua família.  

O perfil da dona de casa consumidora era avidamente traçado e investigado pelas 

empresas de todos os nichos de produtos, de itens de beleza e higiene a itens para decoração da 

casa, modas para ela, marido, filhos. O empresário, o homem econômico, queria conhecer os 

desejos e necessidades da mulher-esposa-mãe para satisfazê-la e facilitar cada vez mais sua 
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vida. De acordo com Ehrenreich e English, as pesquisas de mercado encomendadas nos Estados 

Unidos indicavam que  

 

a maior compradora é socialmente isolada, tecnologicamente mal informada e insegura a respeito 

de sua competência doméstica. Eram essas as características que os novos “educadores” do 

consumidor – os fabricantes e o pessoal da propaganda – procuravam cultivar. A dona-de-casa 

que você vê na televisão é ansiosa quanto à brancura das roupas, o sabor do café, o brilho do 

chão. Entra em cena o especialista – um homem com ar profissional ou talvez um ajudante de 

mágico, como os agentes de limpeza “Omo sabe” ou “Dr. Limpeza” – cujos produtos, “os 

estudos demonstram”, vão dar jeito em tudo. A atriz dona-de-casa se desmancha em gratidão e 

confirma o impacto que os hambúrgueres ou a esponja de limpeza tiveram em sua vida, e até em 

sua autoimagem. Pelo que diz o fabricante, a dona-de-casa ainda é uma doméstica (ainda bem), 

mas não (espera-se) uma cientista (Ehrenreich e English 2003: 198). 

 

 O retrato de dona de casa entregue pelos resultados da pesquisa de mercado é triste e 

desolador, uma senhora isolada socialmente, insegura, ansiosa e que pode ser facilmente 

convencida por atores profissionais que representam o papel de especialistas, capacitados a 

auxiliá-la na escolha do melhor produto. Assim, ela tem (mais) uma figura masculina com 

autoridade para seguir, que a transformará na mulher-esposa-mãe integrada socialmente, pois 

todas as mães usam o produto X. Na verdade, o que lhe cabe é fazer as escolhas das marcas 

mais adequadas, comparar qualidade percebida e preço pago, mas tudo precisa alinhar-se ao 

orçamento doméstico disponibilizado pelo marido, ainda o provedor. Houve, segundo as 

autoras, uma inversão cultural a partir da década de 1920 nos Estados Unidos, que trouxe a vida 

privada como o fim para o investimento dos meios obtidos com esforço na esfera pública. Essa 

inversão marcou a relação mãe-filhos, uma vez que “a criação de filhos deixa de ser perturbada 

por objetivos externos – um fim em si que vai convidar as mulheres a penetrar cada vez mais 

num mundo sombrio de sentimentos e desconfiança, culpa e questionamento, e todas as nuanças 

da ambivalência” (Ehrenreich e English 2003: 229). Por conta das emoções ambivalentes, 

principalmente a culpa, as mães vão às compras focadas em levar prazer às relações familiares, 

e a autoindulgência acabou por ser a forma de consumo mais efetiva para cumprir o objetivo. 

Um novo roteiro para o papel de mãe estava sendo criado, o da mãe permissiva, que não se 

opunha ou estabelecia regras rígidas. Deste modo,  

 

somente um clima de aprovação amorosa permitiria que uma criança se desenvolvesse, tornando-

se um membro bem adaptado da sociedade de consumo. Portanto, as mães deviam proporcionar 

não só um ambiente tranquilamente administrado e livre de estresse, mas um estímulo caloroso 

a todos os impulsos infantis. Para os estudiosos do desenvolvimento infantil dos anos 30 e 40, 

amar é a tarefa da mãe (Ehrenreich e English 2003: 238). 

 

Por outro lado, a relação marido-esposa, a partir da década de 1930, começa a receber 

uma atenção especial, por parte das editoras de publicações em formato de manuais, com textos 

escritos por especialistas em comportamento sexual, os sexólogos. Essas publicações eram, na 
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sua maioria, dirigidas aos maridos, com dicas, informações e conselhos para que a relação fosse 

próspera em termos emocionais e sexuais. As matérias traziam alertas ao afirmarem que era 

necessário que as esposas fossem satisfeitas, a partir da apresentação de técnicas de satisfação 

sexual, e assim, 

 

enquanto o marido lia o manual sobre o casamento, a mulher lia o manual sobre criação de filhos, 

e ambos recebiam a mesma mensagem. Sexo conjugal não era só permissível; era obrigatório. O 

sexo, na verdade, tinha uma função terapêutica para a família toda. “Sua felicidade sexual é a 

segurança emocional do seu filho”, alardeava o título de um capítulo do guia de pais citado 

acima, afirmando: “Amantes felizes são pais potencialmente eficientes. [...] Se vocês não se 

amarem, não poderão amar de verdade os seus filhos!” (Ehrenreich e English 2003: 263). 

 

O amor dos pais para com os filhos era diretamente ligado ao “amor sexual” existente 

na relação marido-esposa, quando se afirmava que se eles não se amassem, não poderiam amar 

“de verdade” os seus filhos. A sexualidade feminina era historicamente vista como 

problemática, porquê se a mulher conhecia seu próprio corpo, seus limites e expressava suas 

vontades e desejos, era malvista; ao passo que as que se ignoravam a partir dos preceitos 

religiosos ou normas morais impostas socioculturalmente eram frígidas e submissas. A 

mudança do ponto de vista na sociedade norte-americana, que chegou ao Brasil com duas 

décadas de atraso, ainda sofreu a censura das forças políticas e religiosas da época. Contudo, 

“havia também uma ponta de ameaça às mulheres na recente insistência na satisfação conjugal. 

Em nenhum momento a mulher devia relaxar em termos de aparência ou guarda-roupa – para 

não deixar de ser ‘feminina’” (Ehrenreich e English 2003: 263). Para cada dever masculino, 

existiam outros para a esfera do feminino: as mulheres deveriam trabalhar em casa, fazer 

compras, cuidar dos filhos, sem descuidar das suas roupas, aparência, pele, cabelos. O “castigo” 

justo para as que se desleixavam era a possibilidade de o marido ir procurar fora de casa o que 

já lá não mais estava, a representação ideal da mulher. Ehrenreich e English explicam: 

 

Enquanto os especialistas se preocupavam com o excesso de liberdade na educação, ninguém 

reparou que havia um membro da família – a mãe – que nunca soube o que era liberdade. Em 

primeiro lugar, a liberdade era para as crianças; em segundo, para o pai. As crianças estavam 

livres das regras e da disciplina dos adultos e (pelo menos na família ideal dos meios de 

comunicação) o pai estava livre para relaxar – tomar umas cervejas, bater uma bola e, talvez, 

pensar se devia trocar o cortador de grama. Mas o perfume de lótus da liberdade sem limites que 

percorria, suave, o quarto das crianças e a parte interna da casa nunca conseguiu chegar na 

cozinha. Alguém tinha que recolher os brinquedos espalhados e lavar a louça enquanto o pai 

assistia à tevê. O imperativo cultural do relaxamento, do prazer, da indulgência não era para ela. 

Mesmo como consumidora, ela trabalhava no interesse dos outros, traduzindo as exigências da 

família em lanches, refrigerantes, instalações domésticas. Por uma curiosa assimetria na 

ideologia permissiva, todos da família viviam para si mesmos e ela vivia para eles (Ehrenreich e 

English 2003: 289). 
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A mulher brasileira sofreu fortemente a influência das ciências médicas, da psicologia, 

pedagogia e psicoterapia que vinham das publicações norte-americanas e dos apelos da mídia 

já disponíveis. Foi entre os anos 1930 e 1950 que foi cunhada a máxima sobre a maternidade 

que é repetida até a contemporaneidade “ser mãe é padecer no paraíso”. Explica-se: “a única 

maneira lógica de conciliar o compromisso da mulher com o sofrimento ao compromisso com 

a cultura do prazer era afirmar que, para as mulheres, sofrimento era prazer” (Ehrenreich e 

English 2003: 291). Todavia, a representação da tríade mulher-esposa-mãe estava fadada a ser 

conhecida e reconhecida como sofrimento feliz, o que não era possível na prática e causava a 

frustração e autoimagem de falência relativamente às funções idealmente aceitas cultural e 

socialmente.  

 

A dona de casa podia ter sido economicamente invisível na época da economia orientada para a 

provisão vivida no século XIX, mas na economia do século XX, orientada para o consumo, tinha 

se tornado uma força respeitável. “Nunca subestime uma mulher” virou lema do Ladie’s Home 

Journal nos anos 40, e o poder era claramente o de compra. Os homens de vendas exultavam 

com a “Mulher americana: maior fenômeno mundial de consumo”. E os homens da propaganda 

voltavam sua artilharia psicológica para ela. Era como se, por uma estranha mudança de curso 

da história – apesar do colapso do feminismo nos anos 20 e da intocada hegemonia do 

romantismo sexual – as mulheres tivessem tomado o país. Sempre se assegurou às mulheres que 

o lar era “seu espaço, e elas, furtivamente, estenderam seu domínio sobre o mercado”. Um 

conhecido livro sobre a criação de filhos lançado nos anos 50 observava com preocupação que 

a mulher americana “comanda o marido, comanda os filhos e, cada vez mais, começa a dominar, 

se não comandar, o mundo dos negócios” (Ehrenreich e English 2003: 255). 

 

As mulheres estavam, aos poucos, a ocupar um espaço que não era visto pela sociedade 

como seu. Para além das descobertas e avanços das ciências relativas ao conhecimento sobre o 

funcionamento do corpo e dos fluxos emocionais femininos, ainda se via a energia da mulher 

como uma força muito poderosa, por vezes, destrutiva. Com o intuito de canalizar essa energia 

para o bem da família, foi criado e institucionalizado um ideal do relacionamento entre os 

membros da família, no qual a relação de satisfação entre o casal (e os esforços femininos para 

a realização dessa satisfação) dissiparia a acumulação da energia da mãe na relação entre ela e 

seus filhos. Referem Ehrenreich e English que 

 

o que se supunha que salvasse as crianças não era o sexo em si, mas os esforços da mulher para 

se manter sexualmente atraente para o marido. Assim, o casamento que juntava sexo e 

paternidade foi a base de uma nova “economia de energia” para a família americana: a esposa se 

esforçaria para ser atraente e manter o marido em casa. O marido, por sua vez, se esforçaria para 

fazer a mulher se sentir mais feminina, assim ela trataria os filhos com serenidade, tranquila. A 

energia feminina que poderia destruir os filhos seria canalizada com segurança para a relação 

marido e mulher, e todos, supostamente, seriam felizes. Nos anos 50, esse arranjo era celebrado 

como “aconchego familiar” (Ehrenreich e English 2003: 264). 
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E a década de 1950 apresentou-se no Brasil como os “Anos Dourados”, a década do 

“aconchego familiar”, das estrelas de Hollywood, ambos copiados da organização sociocultural 

dos Estados Unidos da América. Simultaneamente, no campo social brasileiro, deu-se início à 

era da vigilância social do comportamento alheio por conta do regime político, da solteirice das 

moças rebeldes, do culto à beleza e do banho de mar que fazia bem à saúde. Mesmo com todas 

as alterações de padrões comportamentais e sociais, com influência direta dos padrões norte-

americanos, alguns traços representacionais da mulher mantiveram-se, ela continuava chamada 

a ser exclusivamente mulher-esposa-mãe. 

 

 3.3 Contexto brasileiro: a mulher dos anos dourados 
 

Houve evoluções e revoluções nos costumes e padrões culturais socialmente aceites, 

mas em alguns pontos, principalmente referentes ao que pregava a doutrina cristã 

(principalmente católica), a mulher ainda se via e era vista através de um véu de limitações 

morais. Como não lhe cabia a inovação e sim a reprodução do padrão, não era bem-visto ser 

separada, ser a chefe da família, ou ter filhos de pais diferentes, mesmo quando viúva e casada 

novamente. De acordo com a pesquisadora Alda Motta, os anos apresentavam-se “Dourados” 

 

afinal para poucas, e nada para as mais velhas. Registrado apenas na memória, como inúmeros 

outros eventos, está o caso da avó, antes linda e inteligente, que ficara pobre depois da viuvez 

súbita, quando ainda era jovem e com filhos pequenos para criar sozinha. Trabalhou arduamente 

na produção doméstica de comida – marmitas e bandejas de doces para festas –, o que “mulheres 

finas” também sabiam fazer, embora não para a venda. Mais tarde, ousou namorar e ter mais um 

filho. Ficou “falada”, como se dizia na época. Isolada. Envelheceu depressa. Ninguém 

adivinharia então a antiga beleza. Ficou também sutilmente exposta, para a neta adolescente, 

como exemplo meio atemorizante, entre outros casos semelhantes, porque ser “mulher 

descarada” – circulava naquele tempo – parecia um defeito hereditário... a capacidade de luta 

para sobrevivência da família não seria transmissível, nem objeto de inspiração e nunca foi citada 

(Motta 2016: 89). 

 

A mulher brasileira, a partir da metade do século XX, precisava de focar-se na 

juventude, na aparência de juventude. Tinha então que parecer mais jovem do que realmente 

era, e para isso podia contar com a ajuda de cremes, elixires, exercícios, dietas, tônicos e toda 

a sorte de produtos e hábitos propagados nas páginas das publicações femininas e na mídia de 

massa em geral. A representação da mulher ideal passava pelas jovens atrizes de Hollywood, 

suas peles frescas e lisas, suas silhuetas esbeltas de cintura fina e bustos firmes, os cabelos 

aparentemente bem tratados, brilhosos e meticulosamente penteados. Para Sant’Anna essa 

projeção midiática da preocupação com a beleza focada na juventude colocava à vista a 

possibilidade de “uma beleza fatal e ardente, nem sempre considerada honesta ou moralmente 
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decente. O glamour das estrelas hollywoodianas era um convite sedutor para deslizar rumo a 

paragens proibidas pelos pais daquelas jovens ansiosas para viver um grande amor” (Sant’Anna 

2016: 111). Para as não tão novas, existia a possibilidade de parecerem novas mais uma vez e 

garantir de volta o glamour, definido pela imprensa feminina da década de 1950 em diante 

como o contrário do “que seria o sex appeal de uma pin-up” (Sant’Anna 2016: 111). 

Essa beleza construída pela fábrica de sonhos norte-americana foi apresentada como o 

que se queria ver representada pela bela mulher brasileira, independentemente da região do país 

e das possibilidades físicas e financeira reais. Com base em Sant’Anna destaca-se que (2016: 

110), “entre 1930 e 1950, ‘manter a linha’ era um conselho comum publicado nas revistas 

femininas. Ainda não se falava em ‘boa forma’. Os exercícios aconselhados destinavam-se, em 

geral, a afinar a cintura e a endireitar a postura” (Sant’Anna 2016: 110). Os jogos de sedução 

presentes nas películas, na vida real das famílias de bem “se limitavam pelo medo de virar 

‘moça perdida’, já que a beleza rimava com uma certa contração na postura e alguma dose de 

cerimônia nos gestos. Muitas jovens podiam enrubescer diante de um galanteio masculino” 

(Sant’Anna 2016:110). Nos textos jornalísticos, nas radionovelas e telenovelas representadas 

ao vivo na segunda metade da década de 1950, a autora salienta que eram apresentados  

 

inúmeros conselhos [que] valorizavam as mulheres prestimosas, conhecedoras do minucioso 

universo dos bordados e fitas. Precisavam ser cândidas e obedientes diante do ideal de esposa 

fiel. Como um “anjo da família”, dela se esperava uma força inabalável, emoldurada por uma 

graça irresistível. Robustez do espírito e graça corporal. Esse ideal feminino legitimava a 

autoridade masculina, justificava a restrição da vida pública às mulheres e, igualmente, os seus 

ímpetos sexuais (Sant’Anna 2016: 110). 

 

O comportamento social da mulher, de forma geral, também era monitorado pelo seu 

grupo social que lhe lembrava dos limites aceites para a liberdade vigiada para ser e agir. Já lhe 

era permitido sair sozinha, estudar nas faculdades e institutos de nível tecnológico (embora 

ainda em número menor que os homens), trabalhar fora de casa, namorar sem a obrigatoriedade 

da presença do acompanhante masculino da família, e até mesmo de não casar com o namorado 

se assim não conviesse às partes. Porém, refere Motta que “não estão realmente livres; nem das 

prescrições de comportamento, nem dos preconceitos e da vigilância crítica do seu entorno 

social” (2016: 92). Havia então um conjunto de rótulos dados às mulheres jovens, uma certa 

hierarquia gradativa do “perigo” que representavam às outras participantes da mesma esfera 

social: “as que circulavam muito eram ‘rueiras’ e, portanto, ‘má influência’ para as ‘mocinhas 

de família’; as estudiosas eram ‘de gabinete’ e, portanto, pouco aptas para serem ‘boas esposas 

e mães’”. As mais condenáveis eram as moças-mulheres que “saíam com rapazes e trocavam 

carícias mais ousadas [pois] eram ‘programistas’ e ‘fadadas a não se casar’. Casar-se: o grande 
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objetivo das mulheres de então” (Motta 2016: 92). Note-se que se mantém fortemente a 

idealização da mulher-esposa-mãe no imaginário da população e inicia-se o registro 

historiográfico da fixação do papel da mulher avó no dia a dia familiar. 

Como o “fim” de toda a mulher “direita”, de “boa família”, era o casamento, as que não 

queriam ou não conseguiam eram postas à margem da “normalidade”. Eram as rebeldes de seu 

tempo, que teriam como referência os acontecimentos familiares das suas irmãs ou irmãos, aos 

olhos da sociedade, “coitadas”, aos seus próprios olhos, “livres”, quem sabe, sem o peso da 

cobrança social do dever para com o lar, o marido e os filhos. Motta se refere às “rebeldes” com 

uma visão alternativa, na qual elas “são a expressão original do quase sempre anônimo percurso 

de vida de alguém que ousara pensar e agir por sua própria cabeça e se profissionalizar. As 

desse tipo continuavam pouco numerosas: escritoras, políticas, atrizes, profissionais liberais” 

(Motta 2016: 92). As datas marcantes para contar do seu tempo seriam diferentes da maioria, 

não seria no ano em que casou, seria no ano em que Fulana casou, ao invés de no ano em que 

meu filho nasceu, seria o ano em que fui tia pela primeira vez. Nos “Anos Dourados” 

brasileiros, o passar do tempo do ciclo de vida feminino ainda era  

 

o tempo do corpo e da vida reprodutiva, guardando alguns ditames da natureza: menstruar pela 

primeira vez era “ficar moça”, mesmo se ocorresse aos 10 ou 11 anos de idade. Menstruação era 

designada como “incômodo”. Na menopausa “acabava a mulher” e quem iria se surpreender se 

o marido a trocasse “por duas de 20”?  A viúva, não raro, jurava ao marido, moribundo, que 

“homem nenhum dormirá nesta cama em que você dormiu” (e, com ela, provavelmente em 

nenhum outro leito) e tanto a viúva como sua família (pelo menos seu pai!) se orgulhavam dessa 

“fidelidade” e “retidão de procedimento”, se a promessa fosse cumprida. As solteiras (chamadas 

então de “solteironas” ou “encalhadas”) – cuja voz quase não se ouvia, envelheciam enquanto 

ajudavam a criar os sobrinhos e sobrinhos-netos – eram algo assim dual: “avós” antes do tempo, 

“moças-velhas” até o fim (Motta 2016: 100). 

 

Mas esse ciclo de envelhecimento poderia ser retardado, e o culto à beleza e as cirurgias 

plásticas começavam a configurar-se como normais e necessários, chegando ao ápice de 

consumo de produtos e serviços de beleza que marca a sociedade brasileira da pós-

modernidade. De acordo com Sant’Anna (2016), os primeiros passos foram dados pelo doutor 

Pires, que anunciava as cirurgias faciais para rejuvenescimento quando participava dos 

programas da Rádio Clube do Brasil, nos quais afirmava que “as tristezas resultantes da falta 

de beleza eram injustificáveis e as promessas de um embelezamento radical incluíam as ditas 

operações” (2016: 110). Ainda para a autora, poucas eram as moças e mulheres que se 

aventuravam nessa cruzada pelo rejuvenescimento, a maioria preferia a utilização dos produtos 

de uso externo disponibilizados pelas empresas de cosmética, “e vários conselheiros 

recomendavam um embelezamento comedido e provisório” (Sant’Anna 2016: 110). Em suma, 
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tudo o que fosse identificado como radical ou exagerado poderia não ser bem visto pelas líderes 

de opinião do grupo social da candidata às intervenções médicas.  

 Existia ainda a crença de que a força feminina oculta, que deveria ser canalizada para 

que não fosse destrutiva, era diretamente ligada ao útero e deixava o corpo da mulher vulnerável 

à exposição dos males causados às muitas mulheres que não dominavam seus corpos nos 

períodos menstruais. Os medicamentos que prometiam melhoras significativas nos dias de 

indisposição severa, eram chamados reguladores. Nas publicações femininas, as empresas 

fabricantes eram anunciantes frequentes, por vezes, com mais de um anúncio por edição. Dessa 

forma, utilizavam textos com apelo dramático e argumentações em tom ameaçador referentes 

aos “males uterinos”. O Regulador Gesteira era um dos mais anunciados e aparentemente o 

mais eficaz no combate aos “incômodos mensais e também ataques nervosos, vertigens, moleza 

do corpo, falta de ânimo, manchas na pele, certas coceiras etc., a beleza e a doçura de um sorriso 

feminino dependiam da saúde do útero, considerado o centro irradiador da saúde da mulher” 

(Sant’Anna 2016: 110). A fragilidade feminina ainda era a base das projeções e representações 

levadas a cabo pela imprensa de interesse geral e pela imprensa voltada à mulher, referida com 

frequência como “sexo frágil” portador de “doce intelecto” que não deveria ser cansado com 

assuntos rudes do cotidiano da esfera pública.  

Com o crescimento das cidades brasileiras e integração das mulheres na força de 

trabalho, em números crescentes a cada ano, a boa forma física tornou-se ponto importante a 

partir do uso da balança para verificação da manutenção do peso corporal, além de examinar-

se diariamente em frente aos espelhos de corpo inteiro incorporados nos móveis dos 

dormitórios. As recomendações referentes ao comportamento ideal na esfera pública se faziam 

necessários: “saber andar, se sentar, dançar, descer as escadas, sair de um automóvel, conversar, 

etc. Elza Marzullo, Isabel Serrano, entre outras autoras de conselhos dirigidos à mulher da 

década de 1950, insistiam exaustivamente na necessidade de educar o corpo para a vida social” 

(Sant’Anna 2016: 111). Os manuais e livros dirigidos ao público feminino tiveram suas páginas 

a descrever receitas para “manter a linha”, “embelezar a cútis”, “cuidar dos cabelos” e da 

“higiene”, os padrões de beleza não eram mais os gregos e sim os hollywoodianos, mantidos 

com exercícios físicos conforme mostravam as fotos com textos no formato passo a passo, de 

uso comum nas publicações da imprensa feminina. Para Miguel e Rial, o contato com a 

natureza, no caso do mar nas cidades de praia, foi responsável pela  

 

popularização dos banhos de mar [que] impulsionou o ensino e a prática da natação ao lado de 

outras atividades físicas que também ganhavam adeptos na época. A natação preconizada para 

as mulheres, entretanto, era quase como um balé, mais dança do que esporte; deveriam mover-
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se suavemente, deslizando sobre as águas, sem demonstrações de força que as colocassem num 

plano físico mais próximo ao dos homens. Leveza e graça, aliás, eram as habilidades requeridas 

das que se dedicavam aos exercícios físicos e mesmo aos esportes, pois, no caso das mulheres, 

as atividades mais convenientes eram as que lhes garantiriam levar a bom termo a função 

reprodutiva (Miguel e Rial 2016: 159). 

 

Embora o número de mulheres inseridas no mercado de trabalho formal estivesse 

crescendo, ainda se mantinha a visão do romantismo sexual, no qual o amor era a força motriz 

do casamento, e colocava-se como essencial na vida familiar. As revistas femininas, no período 

compreendido entre 1950 e 1955, trouxeram um maior número de textos sobre o amor como 

conquista obrigatória. Assim, no âmbito da família, o papel da mulher era garantir a conquista 

e manutenção do amor nas relações da esfera privada. Para a imprensa, “elas deviam ampliar o 

interesse masculino por seus corpos. O rosto permanecia o ponto alto da beleza vendida na 

propaganda, mas o corpo inteiro começava a insinuar-se no cinema e nas fotonovelas como 

lugar de cuidados permanentes” (Sant’Anna 2016: 111-112), cuidados esses que deveriam 

aumentar as possibilidades de encantamento a partir da beleza, juventude e frescor em 

comparação com as flores do campo. Sant’Anna identifica que “curiosamente, com o passar 

dos anos, o adjetivo ‘encantadora’ deixou de ser usado com frequência. Mas as gerações 

anteriores sonhavam com brotos e rosas de grande encanto. As primeiras desabrochavam em 

bailes de debutantes” (2016: 112). A colheita dos “brotos” ainda deveria ser realizada por 

moços da mesma esfera social, ou da superior, apresentados e aprovados como “bons partidos”. 

E já casadas, “viravam rosas, rainhas do próprio jardim, mães zelosas e esposas fiéis. Havia um 

tempo para desabrochar e outro para murchar” (Sant’Anna 2016: 112). Ressalta-se, contudo, 

que o referido tempo para “murchar” deveria ser retardado ao máximo com o auxílio dos 

cuidados com o corpo oferecidos pelos tratamentos embelezadores, dietas e exercícios físicos 

diários. 

A felicidade e o amor do lar deveriam ser cantados pelas “rosas” durante as tarefas 

domésticas e esse hábito era descrito e incentivado nos textos e nas dicas das revistas femininas, 

como algo que levava aconchego ao seio da família. O construto do “imaginário da mulher-

flor, encantadora e cantora, permaneceu forte durante a década de 1950. É quando a propaganda 

divulgou ‘mais encanto para você com Cashemere Bouquet’” (Sant’Anna 2016: 112). Cada 

parte do corpo feminino era (re)criado a partir das projeções apresentadas pela imprensa e pelas 

propagandas voltadas ao universo da mulher, com repetidas menções ao universo privado. Os 

detalhes e os formatos dos pés, dos cabelos, a cor da pele, tudo era normatizado para que as 

rosas estivessem dentro de um padrão universal reconhecido como das brasileiras, salvo 
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algumas regionalizações estabelecidas nos parâmetros de gosto. Esses parâmetros gerais foram 

descritos por Sant’Anna e estão colocados no quadro abaixo: 

 

Encanto 
 

“Desencanto” 

Silhueta curvilínea e pés delicados 

 

Silhueta magra e pés grandes 

Peles brancas 

 

Peles ditas “encardidas” 

Sobrancelhas e cabelos escuros em tez clara 

 

Sobrancelhas e cabelos escuros em tez “encardida” 

O bronzeamento da pele pela exposição solar 

 

Peles que não eram douradas pela exposição solar 

Mulher mimosa e elegante devia sorrir e ser comedida 

com as gargalhadas 

 

Mulheres que gargalhavam, riam alto, demasiadamente abertas, 

despudoradamente francas para o universo floral 

Foco no coletivo e prazeres da família 

 

Foco na individualidade e nos prazeres pessoais 

Cintura fina, quadris largos, ombros roliços, seios 

insinuantes, pernas grossas e bem torneadas 

 

Magreza excessiva 

Volúpia, mas ao mesmo tempo maciez e conforto 

 

Falta de vontade, submissão, frieza 

Quadro 2: Encanto e Desencanto – padrões vigentes 

Fonte: Adaptado de Sant’Anna (2016: 114). 

 

A comparação entre os padrões vigentes na década de 1950 e os que foram considerados 

válidos nas décadas seguintes mostra que a separação entre os domínios feminino e masculino, 

o que se considera socialmente e culturalmente da esfera de cada um, firmou-se. Naquele 

momento histórico “aceitava-se mais facilmente do que hoje toda uma vida na qual o amor e o 

desejo sexual residissem em zonas diferentes da cidade e do coração masculino” (Sant’Anna 

2016: 114). À mulher cabe embelezar o mundo (dos homens), enquanto aos homens cabe 

financiar o mundo das mulheres para que elas se mantenham e continuem a dar todo o seu amor 

à família e aos filhos. A comunicação publicitária teve parte de responsabilidade nessa 

representação da mulher e do imaginário que deu força aos anúncios do setor de beleza, 

principalmente, nos quais  

 

os conselhos de beleza e inúmeras publicidades declararam sem hesitação que “toda mulher tem 

o direito de se tornar bela e tão sedutora quanto suas artistas prediletas”. Tratava-se não apenas 

de uma promessa. Era um aviso, um alerta, algo que mudaria o modo de ser feminino. Menos do 

que um dom, glamour e beleza, mostrava a imprensa, são os resultados de uma conquista 

individual e de um trabalho que não tem hora para acabar “Hoje é feia somente quem quer”. 

(Sant’Anna 2016: 115). 

 

A diferença entre a projeção e a realidade trazia frustrações à maioria das mulheres 

leitoras, para as quais não era totalmente possível fazer jus aos ideais representacionais 

apresentados, tanto nos textos editoriais quanto nas propagandas presentes nas publicações. Ao 

tomar conhecimento dessa dissonância, as palavras “traumas e frustrações tornaram-se termos 
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comuns nos conselhos de beleza. Sant’Anna confirma que o embelezamento ganhava maior 

complexidade e complicação: era necessário não apenas ser, mas ‘sentir-se bela’”, e logo em 

seguida apresentavam-se novamente os padrões idealizados afirmados nos editoriais: “mulher 

honesta devia conter o corpo e a palavra, casar virgem e evitar minissaia” (Sant’Anna 2016: 

119). Os “Anos Dourados” caracterizaram-se, portanto, por apresentar o início de padrões 

comportamentais que se cristalizaram nas décadas seguintes e muitos mantêm-se até a pós-

modernidade. Institucionaliza-se a divisão entre o público e o privado, como domínios 

masculino e feminino, respectivamente; além da “vocação” da mulher para o casamento e a 

maternidade e do homem para a “inovação e variação da espécie”. Para o homem, tudo é 

permitido; para a mulher, nem tudo.  

 

 3.4 A caminho da pós-modernidade feminina 

 

Aos olhos de Butler (2016), a visão dos papéis da mulher e do homem como 

antagonistas, quando ela era a submissa e ele o poderoso da relação (quem decidia os rumos 

das ações), foi alterado de forma brusca quando “para esse sujeito masculino do desejo, o 

problema tornou-se escândalo com a intrusão repentina, a intervenção antecipada, de um 

‘objeto’ feminino que devolvia inexplicavelmente o olhar, revertia a mirada, e contestava o 

lugar e a autoridade da posição masculina” (2016: 08). A partir desse choque proporcionado 

pelo empoderamento da mulher na relação ficou evidente para o homem que “a dependência 

radical do sujeito masculino diante do ‘Outro’ feminino expôs repentinamente o caráter ilusório 

da sua autonomia” (Butler 2016: 8). A mulher-esposa-mãe era a “rainha do lar” que reinava na 

vida privada, que era considerada como a ilha de tranquilidade do homem-provedor, portanto 

quem regia a vida privada dele era ela. 

No limiar do percurso entre a modernidade e a pós-modernidade, muitas alterações 

aconteceram nos padrões comportamentais e representacionais do feminino, ano após anos, 

década após década. Miguel e Rial (2016) apontam que “até a década de 1960, diversas formas 

de lazer eram interditadas às mulheres que não quisessem ser alvo de censuras por parte dos 

familiares, vizinhos, autoridades religiosas ou do Estado e demais guardiães dos costumes” 

(Miguel e Rial 2016: 149). O ato de cuidar da vida das outras pessoas era institucionalizado por 

meio das associações de mulheres e mães que prezavam pela manutenção da moral e dos bons 

costumes, muito importantes para a manutenção da ordem social em um momento de desordem 

política, que pioraria no decorrer das próximas duas décadas com o acirramento do regime de 

governo militar. As autoras argumentam que: 
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Como ‘cabeça vazia é morada do diabo’, e ‘as mulheres são vulneráveis’, é preciso fazer com 

que se ocupem de maneira inofensiva, útil e adequada – essa foi a diretriz que orientou por 

décadas o pensamento dos responsáveis pela manutenção da ordem social. Mesmo quando lhes 

era outorgado participar de atividades que não comprometessem sua reputação – como andar nas 

procissões da Semana Santa, observar os desfiles patrióticos, ir a feiras ou quermesses, visitar as 

primas ou tomar café na casa da vizinha –, ficava a ressalva de que não podiam descuidar de 

suas obrigações domésticas, a indiscutível prioridade de suas vidas (Miguel e Rial 2016: 150). 

 

A partir da década de 1960 até a década de 1980, a alienação da mulher nas funções 

consideradas domésticas entra na fase mais crítica na vida social e cultural brasileira. A 

preocupação do sistema com o que as moças e senhoras faziam com suas horas de lazer levava 

a “ideia de que, em seus momentos de lazer, as donas de casa deveriam dedicar-se a algo que 

fosse útil: confeccionar uma blusa de tricô para o filho mais velho ou uma toalhinha de crochê 

para deixar a casa bonita” (Miguel e Rial 2016: 151).  Caso os trabalhos manuais não fossem 

seu forte ou seu interesse, então deveria “acompanhar um curso de culinária a fim de aperfeiçoar 

seus dotes ou ter aulas de artesanato para, talvez, reforçar o orçamento doméstico com a venda 

informal de pequenas peças” (Miguel e Rial 2016: 151). Nota-se a insistência na produção 

caseira de bens artesanais para vendas em pequena quantidade, com o discurso simbólico de 

ajudar nas despesas do lar. Pretendia-se manter a mulher ocupada em casa, no seu tempo de 

“folga” das tarefas domésticas e familiares, e com a sensação de auxiliar seu marido na provisão 

dos meios necessários para manutenção da felicidade no lar. Felicidade era, na verdade, manter 

o controle completo das atividades das esposas, para que a cabeça não se tornasse “a morada 

do diabo”, pois mulheres que pensam são como encarnações do demônio. Ao observar-se a 

relação masculino-feminino, sob a perspectiva de Butler percebe-se que desde então na 

sociedade brasileira, “o poder parecia ser mais do que uma permuta entre sujeitos ou uma 

relação de inversão constante entre um sujeito e um Outro; na verdade, o poder parecia operar 

na própria produção dessa estrutura binária em que se pensa o conceito de gênero” (Butler 2016: 

8). 

Aparentemente, as moças solteiras e “de boa família” estavam mais livres da prisão 

doméstica, ponderam Miguel e Rial que para elas a “leitura era uma das opções aceitáveis entre 

(poucas) outras, como cinema ou os passeios com as amigas. Das esposas, esperava-se que 

abrissem mão de tais passatempos, pois tinham ‘mais o que fazer’ e não deviam ‘bater perna’ 

pela rua com a mesma frequência do tempo de mocinha” (Miguel e Rial 2016: 151). As leituras 

eram indicadas inclusive às senhoras donas de casa, sempre no intuito de mantê-las em casa o 

maior período de tempo possível e as mais recomendadas eram as de revistas femininas que 

tinham o amor como tema. O controle relativo aos assuntos abordados nos textos lidos pelas 

moças deveria ser exercido pela mãe, tia ou avó, as mulheres responsáveis pela educação e 
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retidão moral das jovens na sua preparação para a vida adulta, e para o matrimônio. Ainda 

conforme as autoras, era costume encontrar nas “matérias, cartas e imagens publicadas na 

maioria das revistas femininas da época, as histórias de amor consideradas adequadas [que] 

perpetuam receitas de como bem se comportar, de como ser mulher, com o matrimônio e a 

indefectível prole decorrente como seus objetivos finais” (Miguel e Rial 2016: 151).  

O mercado editorial brasileiro soube aproveitar essa normativa comportamental para 

ampliar seus domínios, e as fotonovelas ampliaram sua participação entre as décadas de 1950 

e 1960, a reforçar a ideia de que o mundo “dos afetos, dos sentimentos e das emoções é inerente 

ao universo feminino fez com que os editores apostassem em publicações que o espalhassem 

[...] ajudavam a integrar as mulheres na sociedade urbana, divulgando modos e modas a serem 

seguidos e copiados” (Miguel e Rial 2016: 152). A aceitação ou não de novos padrões 

comportamentais foram testados nos enredos das fotonovelas. Escritores e veículos de 

comunicação social estavam interessados em compreender quais seriam os rumos futuros das 

relações matrimoniais e familiares, na realidade política e sociocultural da época. 

As fotonovelas deram origem às telenovelas, que traziam a realidade para dentro das 

casas brasileiras, mais precisamente, para a sala de estar depois do jantar. Mesmo com toda a 

família atenta a assistir, as mulheres são as que predominam como as telespectadoras do gênero 

de programa de televisão mais assistido no país desde então. As normativas da década de 1950 

relativamente às atividades dos momentos de lazer mantiveram-se até a pós-modernidade já 

que, segundo Miguel e Rial (2016: 153), “também são elas as maiores consumidoras de 

romances e literatura de ficção. Ainda no início do século XXI, as mulheres são também o 

público principal dos livros de autoajuda e das revistas de comportamento e de moda”. As 

mulheres acostumaram-se com a necessidade criada e institucionalizada de pedir, ou contar, 

com discernimento externo para suas tomadas de decisão, então “esses tipos de leitura 

continuam a orientar suas consumidoras acerca de como organizar e ajustar sua vida doméstica, 

pessoal e profissional e... seu tempo de lazer” (Miguel e Rial 2016: 154).  

A cada dia foi crescendo a pressão midiática para o estreitamento da relação do lazer ao 

prazer de ir às compras, pois ainda o “sair de casa para as compras, tomar decisões e poder 

escolher, além de ser o alvo das atenções (de anunciantes, vendedores e prestadores de serviço), 

têm também um caráter libertário para elas (para muitas, ainda hoje, ir ao shopping é quase um 

ritual, tido como um passeio)” (Miguel e Rial 2016: 164). O homem de mercado quer e precisa 

manter a mulher “bela rosa” entretida com as compras, na missão de ser a cada dia mais bela e 

jovem, mantendo sua família satisfeita e feliz. A liberdade, que na contemporaneidade se 

apresenta como normal, é a evolução, “atividades que atualmente nos parecem corriqueiras, tais 
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como uma mulher viajar sozinha, ir à praia de biquíni, escolher o que ler ou ver no cinema (ou 

navegar na internet) sem restrições são, na verdade, frutos de conquistas lentas de mulheres de 

outras gerações” (Miguel e Rial 2016: 165). 

Inclusive, na pós-modernidade, já dividem as responsabilidades do lar com 

companheiro e outras mulheres – babás, empregadas domésticas e professoras – por vezes sem 

culpa. Fujisawa afirma que “o diferencial em relação às mulheres do século anterior é que 

muitas possuem uma essência feminista, mas amadureceram e aprenderam que a feminilidade 

numa mulher é o maior trunfo para conseguir sobreviver entre os novos e velhos papéis” como 

de trabalhadoras inseridas no mercado e donas de casa concomitantemente (Fujisawa 2006: 15). 

O que é facilmente verificável nos periódicos pesquisados é o fato de que, durante séculos, o 

mundo ocidental supervalorizou o homem; às mulheres, restava a valorização pelos serviços 

domésticos, como mostram os versos do escritor paulista Martim Francisco (1853-1927): “As 

mulheres dentro do lar, têm missão nobre a cumprir. Esposa e mãe exemplar. Trabalha sempre 

a sorrir” (Fujisawa 2006: 16). Se o texto for lido com os olhos de hoje, torna-se inaceitável. Na 

sociedade brasileira da atualidade, as posições herdadas, referentes à relação entre os gêneros, 

causam transtorno e ganham amplitude rapidamente, quando a liberdade de expressão dos 

pensamentos está cada vez mais cerceada e vigiada pelo controle social, estabelecido de forma 

velada nas mídias sociais e na mídia de massa. 

O respeito enquanto balizador das relações entre os sexos foi substituído pelo domínio 

masculino, e essa condição manteve-se ao longo dos séculos e ficou mais forte com as regras 

impostas pela Igreja Católica desde as ações de contrarreforma. Na visão de Simone de 

Beauvoir, “legisladores, sacerdotes, filósofos (como Aristóteles e São Tomás), escritores e 

sábios empenharam-se em demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no 

céu e proveitosa à Terra” (1980: 16). A força das doutrinas das religiões “forjadas pelos homens 

reflete essa vontade de domínio: buscaram argumentos nas lendas de Eva, de Pandora, puseram 

a filosofia e a teologia a serviço de seus desígnios” (Beauvoir 1980: 16). A autora resgata a 

crença de que já na “Antiguidade, Aristóteles dizia que ‘a mulher é mulher em virtude da falta 

de certas qualidades. Alguns séculos depois, Montaigne afirmou que não sem razão as mulheres 

recusam as regras que são introduzidas no mundo, sobretudo porque os homens as fizeram sem 

consultá-las” (Beauvoir 1980: 62). A visão um tanto anarquista do comportamento das 

mulheres em relação às regras causa há séculos uma contradição entre ideal e real, ao dar-se 

conta da existência de várias personagens femininas tidas como “do contra”, ou 

“demasiadamente participativas” nos contextos históricos da Antiguidade ou do período das 

sociedades de corte. 
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A orientação dos veículos de comunicação para propagar a imagem de mulheres fortes 

e independentes ou de frágeis e dependentes de uma figura masculina deu-se a partir das 

ideologias dominantes em cada período histórico. A evolução dos temas ligados ao movimento 

feminista e propostas de igualdade de direitos e deveres entre os sexos toma força na pós-

modernidade. Porém, ainda se mantém, igualmente atual, a relação senhor-escravo e homem-

mulher proposta por Beauvoir (1980), nas quais “o Senhor e o escravo estão unidos por uma 

necessidade econômica recíproca que não liberta o escravo (...) A mulher sempre foi, se não a 

escrava do homem, ao menos sua vassala; os dois sexos nunca partilham o mundo em igualdade 

de condições” (Beauvoir 1980: 14). Em complementação à constatação de Beauvoir, a Fujisawa 

afirma: 

 

Por muitos anos, a mulher continuou nesse papel de submissão, mas na década de 1960 houve 

uma ruptura com tal sistema, iniciando o movimento de libertação feminina no Brasil. Houve 

mudanças radicais nos hábitos e nos conceitos sobre a mulher; os tradicionais papéis femininos, 

fortemente influenciados pela origem patriarcal da cultura brasileira, sofreram uma brusca 

ruptura. Os comunicadores e as consumidoras perceberam que tanto a mulher individualmente 

quanto a sociedade sofreram mudanças. Agora ela passava a trabalhar fora, abalando o código 

familiar tradicional (Fujisawa 2006: 36).  

 

O molde do comportamento ideal iniciou-se nas revistas femininas, mas migrou para os 

folhetins eletrônicos – telenovelas – e criou uma indústria forte, característica da cultura 

brasileira. As novelas, como são popularmente chamadas, desde a sua transposição do rádio 

para a televisão, constituem-se em um espelho da sociedade brasileira, seja como reflexo 

verossímil, seja enquanto influência de posição futura em relação a práticas e comportamentos 

vistos como passíveis de necessárias alterações. Para Fujisawa, “juntamente com a liberdade 

comportamental, a mulher conquistou a independência econômica, passando a ter voz ativa, a 

ser ouvida e a alcançar os meios para a realização de seus próprios desejos. Ela tem dinheiro e 

segurança para investir em si” (2006: 38). Essa mulher da Nova Ordem representada pela 

grande mídia brasileira fortalece o modelo de mulher independente, ao mesmo tempo em que 

também defende o modelo de mãe e rainha do lar.A partir da década de 1980, a maior parte do 

tempo feminino passa a ser dedicado ao trabalho, nas suas mais variadas formas fora de casa, 

“e todo o mercado de consumo se direciona para essa mulher emancipada, criando novos 

eletrodomésticos e os congelados – e trazendo com eles novos profissionais especializados na 

educação de seus filhos, algo que deixa de ser censurado” (Fujisawa 2006: 38). Na atualidade, 

a referida terceirização da educação dos filhos chega ao seu ápice quando se supõe que tudo o 

que os filhos necessitam de aprender passa a ser de responsabilidade exclusiva da escola, e as 

professoras ou educadoras tornam-se involuntariamente mães de filhos que não são os seus. A 
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culpa gerada anteriormente em não educar seus filhos transformou-se na culpa de intervir no 

comportamento infantil moldado pela filosofia da escola e não pelos valores familiares. A partir 

de então, “inicia-se a fase de profissionalização de técnicas preparadas para a formação de 

crianças e adolescentes, cada vez mais carentes de tempo junto à mãe. Não há mais 

constrangimento em assumir incompetência para o trabalho doméstico e para a educação dos 

filhos” (Fujisawa 2006: 38).  

E as alterações continuam a acontecer e irão continuar, agora, na direção da 

reorganização do espaço da mulher e da sua representação necessária para a retomada das 

relações, da correção da rota e valorização da importância política, econômica, social e 

pedagógica da mulher-esposa-mãe nas práticas e representações sociais brasileiras. Há que se 

iniciar efetivamente, como defende Butler, o processo de percepção de que 

 

como ponto de partida de uma teoria social do gênero, entretanto, a concepção universal da 

pessoa é deslocada pelas posições históricas ou antropológicas que compreendem o gênero como 

uma relação entre sujeitos socialmente constituídos, em contextos especificáveis. Este ponto de 

vista relacional ou contextual sugere que o que a pessoa “é” – e a rigor, o que o gênero “é” – 

refere-se sempre às relações construídas em que ela é determinada. Como fenômeno inconstante 

e contextual, o gênero não denota um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência 

entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes (Butler 2016: 32-

33). 

 

Enquanto um ser histórico, que é criado e vive em um contexto determinado, o ato de 

ser mulher é constituído pelas relações estabelecidas, ela carrega consigo os resquícios de 

papéis que lhes são falsamente facultados. Obrigações culturais e sociais milenares, ali, 

imóveis. Mas o feminino e a mulher estão a mover-se, a praticar o livre-arbítrio, escolhem ser 

ou não ser, ato libertador para as “rebeldes”, grupo presente a registrar-se cada vez em maior 

número. 
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Aspectos introdutórios  

 

A imprensa, independentemente do público ao qual se destina, depende do 

financiamento dos anunciantes para manter-se e essa relação entre a imprensa feminina 

brasileira, seus anunciantes e suas leitoras funcionou desde o início do percurso. Refere Pyr 

Marcondes (2001:14-16) que, no início do século XIX, juntamente com a chegada da família 

real portuguesa ao Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 1808, foi fundada pela imprensa régia 

a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal da nova capital da colônia. Durante o decorrer 

desse século, quando os anúncios resumiam-se à venda de escravos, tecidos e artigos de 

toucador importados da Europa, a imprensa geral era voltada aos homens letrados, uma vez que 

o número de mulheres alfabetizadas ainda era praticamente nulo. Os anunciantes eram os 

comerciantes ingleses, portugueses e franceses estabelecidos no Rio de Janeiro que recebiam 

autorização de D. João VI para importação e comércio de itens dos mais diversos provenientes 

dos seus países natal (Wilcken 2005: 154-155). Os cortesãos eram o espelho para a sociedade 

carioca da época, que se constituía maioritariamente enquanto possíveis compradores dos 

produtos que eram anunciados. O mercado era restrito, mas fiel e disposto a investir cada vez 

mais em si, na sua casa e na sua família. A comunicação publicitária iniciou-se simples e direta, 

somente com textos e só com o decorrer dos séculos é que foi incorporando novos elementos, 

chegando à complexidade argumentativa e imagética da atualidade. A mulher não figurava 

como ponto central no sistema de consumo, mas essa realidade foi alterada no século XX com 

o surgimento do primeiro veículo de comunicação da imprensa feminina voltado especialmente 

para elas, que ainda viviam no espaço privado, enquanto seus maridos circulavam entre o 

público e o privado. O homem em primeiro lugar, a mulher em segundo. Dulcília Buitoni 

explica: 

 

Segundo sexo. Segunda imprensa. Secundário, secundária. Sempre um segundo lugar: 

subalterno, dependente, complementar. Ou supérfluo. Admitamos que assim seja. No entanto, 

das folhas artesanais ao produto industrial, a imprensa feminina tem potencialidade para atingir 

metade do gênero humano. E para influir em toda a vida social. No Brasil, milhões de mulheres 

– e milhares de homens – leem as páginas, suplementos e revistas dessa imprensa, que transmite 

ideias, modas, costumes. Visões do mundo que modificarão até mesmo os não leitores (Buitoni 

2009: 20). 

 

A partir dos temas abordados e a forma com que são expostos, em concordância com a 

linha editorial de cada publicação, os padrões representacionais da mulher na cultura brasileira 

e na imprensa feminina acabaram por se fundir. As forças econômicas e políticas dominantes 

em cada década organizam, informam e fazem cumprir as normativas, enquanto a comunicação 

publicitária torna-as públicas a partir de sugestões de consumo. Essa forma de controle social 
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passa pelo ter (adquirir os produtos e serviços para que sejam acompanhados por 

comportamentos enformados como adequados) para ser como as normas indicam, sem riscos 

para a ordem vigente. Aparentemente assuntos triviais como receitas culinárias, modas e 

bordados, dicas de etiqueta social, mas que regulam o fazer cultural, a prática representacional 

de gerações de brasileiras e comandavam silenciosamente a sua vida, tanto pública quanto 

privada. Essas regras e normas difundidas a partir dos textos, das matérias jornalísticas e dos 

anúncios publicitários dispostos nas revistas e jornais da imprensa feminina brasileira, tem uma 

função mais profunda, identificada por Buitoni: 

 

A relação entre a imprensa feminina e a mulher implica questões mais abrangentes, como o papel 

social da mulher ou sua participação política. E aí entra a ideologia. À primeira vista, receitas de 

culinária, conselhos de beleza, contos de amor e outros assuntos – comuns às revistas, secções e 

suplementos femininos do mundo inteiro – são neutros. Porém se sairmos da superfície, veremos 

que a imprensa feminina é mais “ideologizada” que a imprensa dedicada ao público em geral. 

Sob a aparência de neutralidade, a imprensa feminina veicula conteúdos muito fortes (Buitoni 

2009: 21-22). 

 

A manutenção e o crescimento desse nicho no mercado editorial brasileiro reforçam a 

importância da relação entre as leitoras e suas revistas preferidas. O objetivo de aproximar a 

publicação do dia-a-dia das leitoras era cumprido a partir da escolha dos temas a serem tratados 

nos textos e das imagens que retratariam a vida que, para muitas, não era acessível. A estrutura 

textual era a de manual (how to do), e foi adotada com títulos: como se sair bem na entrevista 

de emprego, como se vestir no trabalho, como conquistar o homem da sua vida, como casar 

com ele, como engravidar, como cuidar dos seus filhos. Normas, regras, manuais, limites que, 

mesmo em uma sociedade contemporânea ainda estão a regular as mentes e os atos femininos. 

  

 4.1 Imprensa feminina: configuração e produção 

 

A imprensa chamada de “feminina” é a pensada e produzida para o público feminino e 

tem um papel de destaque na difusão e sedimentação de normas e padrões socioculturais do 

ambiente no qual circula. Essas publicações, seus textos e imagens, embora tenham as mulheres 

como público-alvo, nem sempre foram produzidas e dirigidas por mulheres. Buitoni (2009) 

afirma que a imprensa feminina no Brasil começou “por volta de 1820, com publicações de 

moda e literatura. Os textos também eram dirigidos à ‘senhora’, num tom bastante formal, 

mesmo quando o cronista ou folhetinista falava mais coloquialmente com suas leitoras” (2009: 

189). Muitos dos textos, embora assinados por nomes de mulheres, na realidade foram escritos 

por homens, inclusive as secções denominadas “correios sentimentais”, nas quais as moças 
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escreviam para a revista a pedir conselhos sentimentais referentes aos relacionamentos com 

namorados e maridos e as respostas eram dadas por homens por trás de nomes de mulheres. Em 

alguns registros encontram-se, inclusive, informações que confirmam que as cartas também 

eram escritas pelo mesmo senhor que as respondia, as perguntas e as respostas tinham o objetivo 

de normatizar comportamentos. Segundo Tania Luca (2016), a imprensa feminina é um 

 

tipo de produção jornalística que não é movida pela necessidade de registrar o fato novidadeiro 

do dia anterior, matéria-prima por excelência do jornalismo. Pelo contrário, a imprensa feminina 

orbita em torno de temas mais perenes, não submetidos à premência do tempo curto do 

acontecimento. Moda, beleza, casa, culinária ou o cuidado com os filhos comportam uma 

abordagem circular, ligada à natureza e às estações do ano: afinal, receitas, recomendações e 

conselhos indicados para o inverno ou verão podem ser retomados em anos subsequentes, desde 

que revestidos de ar de atualidade e apresentados como a última palavra no assunto (Luca 2016: 

448). 

 

Esse gênero de jornalismo voltado ao sexo feminino tem suas peculiaridades que o 

distinguem dos demais e, ainda para Luca (2016), traz como “marcas distintivas”: a linguagem 

em tom coloquial com o intuito de gerar proximidade e o uso do “você” e dos imperativos nos 

textos normativos disfarçados de conselhos. Cada um desses recursos apresenta-se com um 

objetivo claro, exposto no quadro abaixo: 

 

Recurso Distintivo Objetivo Discursivo 

Linguagem coloquial Coloca-se como uma amiga mesmo próxima e que aconselha, ampara, aplaca angústias, 

resolve dúvidas, sugere, fazendo as vezes de uma companheira fiel, à qual sempre se pode 

recorrer. 

 

Uso do “você” Faz com que a revista dirija-se apenas àquela que a tem em mãos. Essa proximidade 

reforça as marcações de emoção e afetividade que se constituem em um importante elo no 

processo de transmissão da informação, de convencimento e imposição.  

 

Uso do imperativo Os enunciados prescritivos e normativos são a maioria e fazem com que o tempo verbal 

mais frequente seja o imperativo, a configurar um discurso bastante próximo do 

publicitário em termos de dizer o que e como fazer o socialmente aceito em determinada 

situação.  

 

Quadro 3 – Marcas Distintivas do Jornalismo Feminino Brasileiro 

Fonte: Adaptado de Luca (2016: 448). 

 

A verossimilhança também é um recurso utilizado para que a leitora se veja como 

participante dos contextos e assuntos trabalhados em cada edição. A legitimação dos conteúdos 

se dá a partir de depoimentos de especialistas nos temas das secções consideradas mais 

importantes, como comportamento e saúde, por exemplo. Assim, “médicos, psicólogos, 

advogados, pedagogos e especialistas das mais diversas áreas ocupam com frequência as 

páginas dessas publicações e colaboram para legitimar seus conteúdos, não raro também 

endossados por alguma celebridade do momento” (Luca 2016: 448). Para Buitoni (2009), a 

imprensa feminina coloca-se como formadora por meio dos subterfúgios de convencimento, 
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sendo que se vale mais da dissertação e da descrição, uma vez que a “temporalidade aparece de 

modo fluído nos periódicos dedicados à mulher. A informação dirigida à mulher consubstancia, 

quase sempre, uma trivialidade repetitiva. Então, o texto feminino, mesmo contando casos, ou 

dando exemplos, tem o sentido básico de dissertar” (Buitoni 2009: 208). A ancestralidade do 

contar histórias, do saber oral passado de geração para geração é a base da necessidade de contar 

e ouvir histórias, no caso da imprensa feminina, contar e ler histórias, identificar-se com elas e 

tomar partido, tomar uma ação a partir do que se lê. Uma das funções das publicações femininas 

é o diálogo entre as leitoras e seu tempo, o que permite identificar e conhecer os diferentes 

marcos representacionais do feminino ao longo dos séculos. Luca confirma esta tendência:  

 

é certo que as revistas femininas conheceram, desde o século XIX, alterações que evidenciam os 

diferentes lugares e papéis sociais atribuídos às mulheres. Justamente por dialogarem com seu 

tempo, os periódicos permitem acompanhar as mudanças em temáticas, ênfases e expectativas 

como se fossem termômetros dos costumes de uma época. Assim, para o olhar contemporâneo 

parece surpreendente que O Jornal das Moças (RJ, 1914), uma das revistas com maior vendagem 

nas décadas 1940 e 1950, publicassem informações do tipo: “A desordem no banheiro desperta 

no marido a vontade de ir tomar banho na rua” (1945), e “Toda esposa que deseja conservar seu 

marido deve dedicar uma boa parte do seu tempo ao estudo e aperfeiçoamento da arte culinária” 

(1957) (Luca 2016: 450). 

 

As empresas por trás das publicações eram cada vez mais influentes econômica e 

socialmente por conta da lucratividade do setor, as mulheres estavam a ler cada vez mais, e já 

eram as compradoras da casa, portanto, tinham meios e recursos para consumir as edições 

semanais, mensais e anuais de suas revistas favoritas. Os cuidados com o “projeto gráfico, 

diagramação, dimensões, conteúdo, linguagem, capa, enfim, cada aspecto do impresso deixou 

de ser fruto da sensibilidade do(a) editor(a), de circunstâncias fortuitas ou de ensaios ocasionais 

e passou a ancorar-se em resultados de pesquisas e sondagens” (Luca 2016: 458). Essas eram 

feitas no mercado determinado, sob encomenda das empresas editoriais e informavam o foco 

de público de cada título, os dados recolhidos e analisados eram cruciais para a obtenção de 

resultados positivos por parte dos anunciantes. A preocupação em estar dentro do padrão e das 

regras de etiqueta, do bem viver, de convivência harmônica, do vestir-se, do que era 

conveniente ou não gostar, das preferências que se deveria ter, tudo era ditado nas revistas e 

acolhido pelas leitoras, com o objetivo de garantir “o tão almejado sucesso junto ao sexo oposto. 

O importante, tanto antes como agora, é apresentar-se de uma determinada maneira, esforçar-

se por corresponder ao que se espera dela, num jogo no qual a aparência vale mais do que a 

essência e no qual se investe muita energia e tempo” (Luca 2016: 462). Essa visão mantém-se 

até meados da década de 1970, quando se percebe a alteração de comportamento das jovens. 

Porém, na década de 1950, ainda a maioria das jovens era educada para casar e as mulheres 
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eram incitadas a serem boas mães, e com os produtos disponíveis no mercado, as suas práticas 

representacionais ficavam (aparentemente) mais facilitadas.  

As viagens, os produtos cosméticos, os produtos alimentícios que facilitam a vida das 

mães, os concursos de misses e as padronizações das medidas corporais, podem ser 

considerados “registros de algumas brasileiras que nesse período já não serviam mais apenas 

para o tanque e o fogão, que tinham contrariado o destino da menina-moça que ficava em casa 

aprendendo a ser uma boa esposa e esperando por um casamento” (Serpa 2003: 148). Dessas 

mulheres que começavam a procurar um novo arranjo entre a esfera privada e a esfera pública, 

poucas buscaram o aumento da liberdade a partir do esporte, sabiam “que estavam à frente de 

seu tempo, que passavam a profissionalizar os exercícios do corpo e até a arriscar-se a participar 

de competições em modalidades esportivas que surgiam com força, como a natação” (Serpa 

2003: 148), a abrir novas fronteiras. 

A organização do mercado varejista brasileiro, principalmente nos grandes centros 

como Rio de Janeiro e São Paulo, segundo Luís Varotto (2006), esteve a evoluir desde a década 

de 1930 com a “admiração pelo american way of life, que se intensificou no período que 

antecede a Segunda Grande Guerra, alterando os padrões vigentes e substituindo as referências 

francesas e os produtos importados da Europa pelos de origem norte-americana” (2006: 89). 

Muitos dos produtos de origem norte-americanos produzidos no Brasil por filiais dessas 

empresas que operavam no país. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, entre as décadas 

de 1940 e 1950 foram disponibilizados novos modelos de comércio, como a loja de 

departamentos, como por exemplo a Sears que abre em São Paulo, e as lojas especializadas em 

roupas femininas, como O Camizeiro no Rio de Janeiro (Varotto 2006: 89).   

A participação das consumidoras na decisão de compra dos itens para casa e para a 

família fica facilitada pelos anúncios publicitários utilizados por essas marcas, geralmente a 

utilizar veículos de comunicação como o rádio, o jornal, a revista. A relação estabelecida entre 

a leitora e a revista passa pela confiança de que os anunciantes que ali estão são idôneos, seus 

preços justos pelo que oferecem e os produtos são de qualidade. Assim, a promessa que a revista 

faz à leitora é cumprida (efetivado o contrato de leitura), o anunciante é mais propenso a vender 

seus produtos e a revista obtém seu retorno financeiro com a fidelização do anunciante. Essa 

relação é estabelecida a partir das práticas representacionais de cada parte: a leitora é a 

consumidora influenciada pela mensagem publicitária; a revista é o veículo da mensagem que 

estabelece a relação entre a leitora e a marca anunciante; esta última soluciona os problemas e 

dores da leitora consumidora. Sobre a relação leitora-revista-anunciante José Netto (1980) 

lembra que  
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de qualquer modo, deveria ser bastante claro que, embora os grupos consumidores sejam em 

pequena proporção diante da população nacional e embora os produtos da indústria cultural 

sejam dirigidos diretamente a eles, sobre eles e a partir deles é gerada uma produção cultural que 

acaba por afirmar-se e estender-se. Embora não homogeneamente, a todos os demais grupos 

sociais não consumidores. E estes grupos acabam por consumir simbolicamente aqueles produtos 

dirigidos à pequena minoria. E isto quer através da atividade imaginária de participação naqueles 

produtos e naquela cultura, quer através da participação também ilusória, porque excepcional e 

passageira, possível através de concursos milionários como os do Baú da Felicidade7 – como 

mostra Sérgio Miceli em A Noite da madrinha. Seja como for, esses meios de comunicação de 

massa acabam produzindo uma estrutura cultural que se torna impositivamente comum ao 

número de atingidos por esses meios, razão pela qual é possível falar na existência de uma cultura 

de massa e de meios de comunicação de massa, ainda que nossa sociedade não seja uma 

sociedade de consumo de massa; a inexistência desta não impede a existência daqueles (Netto 

1980: 85). 

 

 A década de 1950 traz ao Brasil a nova possibilidade da televisão, uma nova indústria 

que acaba por tomar do rádio seus melhores e mais reconhecidos profissionais, que são vistos 

em ação, pela primeira vez, para além de seus auditórios de estúdio. O consumo era restrito a 

poucos que tinham condições de comprar um aparelho de televisão, os produtos de beleza eram 

oferecidos a todas as mulheres, alfabetizadas ou não, moradoras das grandes capitais (Rio de 

Janeiro, São Paulo e Recife) e que eram, ainda em maioria, donas de casa, esposas e mães. O 

título “do lar” era a representação dos deveres da mulher para com o marido e os filhos, mas 

cabe assinalar já a presença de argumentos e abordagens às outras mulheres, que não queriam 

mais ser “do lar” ou, pelo menos, apenas “do lar”.  

A nova indústria não começou um novo caminho em termos de representação do feminino, 

continuou o caminho já disponível na estrada aberta pelo rádio, jornal, cinema e revista. A 

imprensa voltada às mulheres ainda conserva o tom “opinativo, normativo, didático, 

dissertativo, tal discurso não poderia versar sobre mulheres determinadas, individualizadas, 

com nome, profissão, personalidade própria. Os papéis apresentados pertencem à 

mulher/condição feminina, à mulher genérica, sem tempo, espaço nem classe” (Buitoni 2009: 

209). Esses padrões representacionais da mulher figuram nas publicações do gênero imprensa 

feminina e frisa-se que todas elas são uma, a mulher-esposa-mãe, que está presente em todos 

os dias, tem vários espectros. Contudo,  

 

é apenas a mulher moderna, feliz em cumprir seus papéis predeterminados com a ajuda dos bens 

que a civilização proporciona. A mulher é pasteurizada, universalizada, em nome do consumo. 

Mas não esqueçamos que a mulher genérica, modelo da cultura ocidental, é calcada sobre o 

estereótipo de bem-estar atingido no mínimo por uma classe média. Essa mulher média, dotada 

                                                           
7 Carnê de Mercadorias, criado em 1958 e de propriedade do Grupo Silvio Santos, com o custo de R$180,00 

(aproximadamente €50,00) que deve ser pago em 12 mensalidades. Ao final do pagamento do valor total, o cliente 

tem o direito de resgatar R$200,00 em mercadorias oferecidas no catálogo do Baú. Também é possível participar 

de sorteio para concorrer a R$ 1.000.000,00 no programa Roda a Roda Jequiti. Mais informações em 

http://bau.jequiti.com.br/.  

http://bau.jequiti.com.br/


Capítulo IV:  Comunicação publicitária na imprensa feminina brasileira 

92 

 

de beleza e conforto, serve, paradoxalmente, para eliminar a ideia de conflitos de classes. “Se eu 

posso ter as mesmas coisas que ela, então sou igual a ela”. A imprensa feminina vive de fomentar 

essa ilusão (Buitoni 2009: 209). 

 

A comunicação publicitária e a imprensa feminina estão intimamente ligadas, uma vez 

que sem o aporte financeiro dos anunciantes as empresas não teriam como financiar as edições 

somente pelo preço de capa. Além disso, uma fomenta a representação apresentada na outra, 

como ponto crucial da prática do fazer cotidiano, na invenção e reinvenção da realidade a partir 

das normas e dos interesses dos grupos sociais, religiosos e políticos dominantes.   

 

 4.2 A mulher impressa na comunicação publicitária brasileira 

 

A comunicação publicitária para os veículos de comunicação impressos no Brasil utiliza 

a mulher no seu discurso textual ou imagético, mesmo quando o produto não é para o consumo 

feminino. Como os papéis sociais atribuídos ao sexo feminino são vários e seus limites são 

balizados de forma diferente em cada contexto cultural, acredita-se que a referência ou menção 

de um papel feminino – ou mesmo de uma persona feminina, no sentido de personagem ideal 

– venha a facilitar o entendimento do receptor da mensagem. Portanto, o papel feminino estará 

colocado de forma explícita ou nas entrelinhas, indiretamente, pois “geralmente, trata-se do 

papel tradicional – esposa, mãe, dona de casa. Ou do papel moderninho: mulher liberada, mas 

que vive de olho no homem. Há poucas incursões fora desse universo. Dificilmente o texto toca 

no papel profissional fora do lar da mulher” (Buitoni 2009: 209). Existe uma possibilidade de 

escolha das marcas relativamente ao perfil ideal de mulher que deseja representar na sua 

comunicação publicitária, e a mulher independente raramente será encontrada nos anúncios ou 

textos normativos presentes no Anuário das Senhoras da década de 1950. Ao que se pode 

perceber, a leitora ainda se via nos papéis mulher-esposa-mãe dentro dos limites do lar, na 

maioria das vezes, pois se assim não fosse, as representações seriam alteradas com mais 

celeridade. 

Ao livro, ou à publicação impressa de revistas e anuários, pode ser ligada a “sociologia 

histórica das práticas de leitura que tem por objetivo identificar, para cada época e para cada 

meio, as modalidades partilhadas do ler – as quais dão formas e sentidos aos gostos 

individuais”, que geralmente coloca na posição central “os processos pelos quais, face a um 

texto, é historicamente produzido um sentido e diferenciadamente construída uma significação” 

(Chartier 2002: 121). A significação traz “contrastes na recepção do texto [que] têm que ver, 

em primeiro lugar, com os próprios leitores, cujos juízos contraditórios devem ser inscritos na 
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diversidade dos carácteres e dos humores, e também na pluralidade das aptidões e das 

expectativas” (Chartier 2002: 122). As dimensões subjetivas são diferentes em cada leitora, na 

relação delas com a realidade percebida e imposta pelo polo de emissão e pelas autoridades que 

obtêm o poder na relação entre a sociedade e os meios de discurso. Esses meios de discurso 

podem ser colocados como a mídia, as religiões, os partidos políticos e os demais meios dos 

quais se dispõem, enquanto mediadores dos discursos dos detentores do poder social e 

econômico, com o intuito de propagar as suas ideologias. A publicidade veiculada na mídia e a 

literatura podem ser considerados ferramentas de propagação de ideologias dominantes e, por 

vezes também, de ideologias marginais, já que um discurso é sempre ideológico.  

Pode-se, por conseguinte, considerar que tanto na literatura quanto na publicidade, “a 

leitura é uma prática criadora, atividade produtora de sentidos singulares, de significações de 

modo nenhum redutíveis às intenções dos autores de textos ou dos fazedores de livros: ela é 

uma caça furtiva, no dizer de Michel de Certeau” (Chartier 2002: 123). Vista assim, a leitura 

pode ser considerada uma atividade individual com diretrizes coletivas, pertencentes ou 

relativas ao grupo social do qual o leitor participa ou se vê como participante, mesmo que 

efetivamente não o seja. Chartier esclarece que,“por outro lado, o leitor é, sempre, pensado pelo 

autor, pelo comentador e pelo editor como devendo ficar sujeito a um sentido único, a uma 

compreensão correta, a uma leitura autorizada” (Chartier 2002: 123). 

A publicidade coloca-se, também, como um sistema simbólico, a trabalhar com os 

símbolos já inscritos culturalmente em cada grupo de receptores das informações, além de criar 

novos símbolos para representar as empresas, produtos e serviços que se situam no mercado de 

consumo. Dessa forma, apresenta-se apenas como mais um sistema de representação da cultura 

vigente no processo de comunicação entre as marcas, empresas, organizações, instituições e seu 

público pretendido. Portanto, para que a compreensão seja possível e o processo de 

comunicação se complete é necessária a utilização do sistema de signos e símbolos de domínio 

dos receptores, aceites pela sociedade como moralmente adequados ao sistema de valor vigente. 

O autor do livro, do texto ou da publicidade pode se tornar “criador de novas representações, 

que encontrarão no devido tempo uma ressonância maior ou menor no circuito leitor ou na 

sociedade mais ampla” (Barros 2011: 50). Quanto à amplitude da ressonância da prática cultural 

derivada do discurso colocado, o mesmo autor refere que “seria preciso lembrar que a leitura 

de um livro também gera práticas criadoras, podendo produzir concomitantemente práticas 

sociais a partir da leitura e difusão do conteúdo do livro”, e ainda assim acredita-se que “poderão 

ser geradas inúmeras representações novas sobre os temas que o atravessam, que em alguns 

casos poderão passar a fazer parte das representações coletivas” (Barros 2011: 50). 
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Pode-se afirmar que a publicidade faz uso do que Certeau chama de “táticas do 

consumo, engenhosidades do fraco para tirar partido do forte, [que] vão desembocar então em 

uma politização das práticas cotidianas” (Certeau 2014: 44). O autor explica: 

 
Chamo de ‘estratégia’ o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento 

em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ‘ambiente’. Ela postula um lugar capaz de 

ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma gestão de suas 

relações com uma exterioridade distinta. A nacionalidade política, econômica ou científica foi 

construída segundo esse modelo estratégico (Certeau 2014: 45). 

 

A representação no sistema publicitário se dá a partir de um locus de enunciação, que 

não se faz enquanto um lugar físico, é inexistente até o momento da emissão, “tática [é] um 

cálculo que não pode contar com um próprio, nem, portanto com uma fronteira que distingue o 

outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro” (Certeau 2014: 45). A partir 

da definição dada para tática, pode-se colocar a dimensão contextual enquanto tática, pois “pelo 

fato de seu não lugar, a tática depende do tempo, viajando para ‘captar no voo’ possibilidades 

de ganho” (Certeau 2014: 46). O lugar do outro, mencionado por Certeau, pode ser entendido 

enquanto o polo de recepção que só existe em si quando acontece o contato dialógico gerado 

pela comunicação e pelo fazer cultural, já que “muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, 

fazer compras ou preparar as refeições, etc.) são do tipo tática”. E o são, também, de modo mais 

geral, uma grande parte das “maneiras de fazer” (Certeau 2014: 46), captadas pelas 

argumentações que dão vida às campanhas e peças publicitárias do mercado brasileiro desde os 

anúncios de venda de escravos, que frequentemente apresentavam os produtos e suas 

habilidades. Ainda segundo o autor,  

 
para diferenciar os tipos de táticas, podem-se encontrar modelos na retórica. Nada de 

surpreendente, pois, de um lado, ela descreve os ‘rodeios’ de que uma língua pode ser 

simultaneamente o lugar e o objeto e, de outro, essas manipulações são relativas às ocasiões e às 

maneiras de mudar (seduzir, persuadir, utilizar) o querer do outro (o destinatário) (Certeau 2014: 

48). 

 

A comunicação publicitária voltada ao público feminino usufrui da imagem de 

mulheres, seja de corpo inteiro ou apenas closes de seus rostos, mãos, pés e de elementos 

reconhecidos como de uso feminino, a fim de gerar identificação entre as leitoras e o produto a 

ser oferecido, ou a ideia a ser apresentada pela marca anunciante. Para que se tenha clarificada 

a dimensão da comunicação publicitária considerada no presente subcapítulo, acredita-se ser 

necessária a delimitação conceitual do termo que é proposto por Eloá Silva (2001) como uma 

forma de discurso que tem como produto a peça de comunicação publicitária, a veicular “dupla 

mensagem: uma, de caráter informativo, tem por objetivo a divulgação de um produto; outra, 
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da ordem da imposição de um sistema de valores, tem por objetivo o consumo” (Silva, 2001: 

93). Assim, são formatados os anúncios na imprensa brasileira, desde o século XIX, a imprimir 

a mulher brasileira colonial, o seu perfil cultural e a sua importância social, e no decorrer dos 

séculos XX e XXI, é possível observar, em um curto espaço de tempo, alterações nessa 

impressão criada pela mídia. Dessa forma, percebe-se que a comunicação publicitária 

“representa então o papel de mediadora entre um objeto do mundo e uma classe social” (Silva, 

2001: 94). 

Por mais que o tempo passe e que as gerações se sucedam, um resquício da tradição 

pode ser encontrado nos detalhes metonímicos, novas formas de fazer aparecem, são instituídas 

e existe a ressignificação, mas “essas ‘maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais 

usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” 

(Certeau 2014: 41). A linguagem opera como um sistema representacional, a partir do uso de 

signos e símbolos, para representar ideias, pensamentos e emoções. Essas maneiras de fazer são 

parte representativa do processo de produção de sentido de uma comunicação publicitária, que 

pode dar-se, de acordo com Silva, “em duas direções: uma mensagem primária, o conteúdo 

expresso, e uma mensagem secundária, o conteúdo induzido” (2001: 95). Nas peças de 

comunicação publicitária presentes nas edições analisadas, a mensagem primária pode ser 

inferida a partir da figura feminina presente em imagem ou texto, e a secundária, da função 

sociocultural normativa das práticas sociais referentes ao sexo feminino que se quer ora retratar, 

ora (re)construir.  

Por vezes, no campo da publicidade e da propaganda, “numerosos textos têm por 

objetivo anular-se enquanto discurso e produzir na prática comportamentos ou condutas tidas 

por legítimos e úteis” (Chartier 2002: 135), como a importância de fazer exercícios, de usar 

determinado produto de higiene ou de ter algum item oferecido como facilitador da vida. Outras 

vezes, textos instrutivos como “as artes de bem morrer, os tratados de civilidade, os livros de 

práticas são exemplos, entre outros, desses géneros que pretendem incorporar nos indivíduos 

os gestos necessários ou convenientes” (Chartier 2002: 135), para ser reconhecido enquanto 

membro do grupo. Quando a relação é estabelecida, o consumidor, geralmente, pode encontrar-

se  

 

implicado num sistema generalizado de troca e de produção de valores codificados. Assim sendo, 

o consumo utiliza-se de sistemas de valores como linguagem, enquanto a comunicação 

publicitária funda-se na produção de mensagens de significação objetiva, direcionadas a 

satisfazer às necessidades humanas: a carência e os desejos se sucedem na busca incessante da 

felicidade ideal, na qual o consumo, a partir da geração de necessidades, constitui a sequência 

lógica e necessária da produção e do desenvolvimento (Silva 2001: 95-96). 
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Acredita-se que exista um sistema formado pela comunicação publicitária, o ato de 

compra e o consumo efetivo do produto adquirido, que se inicia na criação da peça publicitária, 

quando a observação atenta aos sistemas sociais e culturais vigentes. A apropriação dos valores 

e significados dos traços socioculturais daquela consumidora coloca-se como discurso 

publicitário, com fins persuasivos. Sendo assim, “a história das práticas culturais deve 

considerar necessariamente essas intrincações e reconstituir trajetórias complexas, da palavra 

proferida ao texto escrito, da escrita lida aos gestos feitos, do livro impresso à palavra leitora” 

(Chartier 2002: 136).  

No sistema colocado, percebe-se que a consumidora conserva seu livre-arbítrio e 

“poderá ou não se sentir atraíd[a] por esses discursos, porém, quanto mais eles estiverem 

engendrados em seu cotidiano e identificados com a sua cultura, tanto mais eles serão 

percebidos e reconhecidos” (Silva 2001: 96). A relação proposta por Chartier traz, por 

conseguinte, a noção de apropriação, quando a relação texto-leitor não deixa de lado o processo 

de “identificar diferenças (socialmente enraizadas), mas desloca o próprio lugar da sua 

identificação, dado que já não se trata de qualificar socialmente corpus tomados no seu todo, 

mas de caracterizar práticas que se apropriam de modo diferente dos materiais que circulam” 

(Chartier 2002: 136) em cada sociedade ou realidade social. No contexto apresentado pela 

comunicação publicitária, Silva afirma que “os consumidores não avaliam a normalidade ou 

anormalidade de frases soltas; avaliam sempre as articulações dos elementos que constituem 

esse texto” (2001: 96), entre si e na sua relação com a realidade percebida e vivida por quem se 

coloca enquanto destinatário. 

O sistema linguístico, icônico e social tanto do contexto de produção quanto do contexto 

do consumo é regulado pelo sistema cultural vigente, com seus valores, práticas que levam à 

representação e o circuito recomeça. As ligações entre identidade e regulação podem aparecer 

quando a identificação do público não se dá de forma oficial/externada/coletiva e sim de forma 

extraoficial/interna/individual. As regras e normas propostas ou impostas pelo polo da 

regulação, presente no circuito cultural de Stuart Hall (1997), apresentado no Capítulo 2, não 

são totalmente incorporadas e aceitas por todos os membros do grupo social, que se “supõe que 

à maneira dos povos indígenas os usuários ‘façam uma bricolagem’ com e na economia cultural 

dominante, usando inúmeras e infinitesimais metamorfoses da lei, segundo seus interesses 

próprios e suas próprias regras” (Certeau 2014: 40). 

O circuito pode ser utilizado ou levado a um exemplo no sistema publicitário se pensado 

a partir de uma representação visual de um anúncio de género alimentício, por exemplo. O 

anúncio completo (imagem + texto + mídia de exposição) carrega uma identidade ou elementos 
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que são passíveis de identificação desde a sua produção; quando passa ao consumo tem-se o 

contato do público-alvo com o anúncio. Observa-se que os padrões culturais são criados dentro 

dos próprios grupos sociais ou copiados de grupos de referência, e a comunicação é estabelecida 

entre o emissor e o receptor da mensagem, seja ela publicitária ou não, a partir da apreensão e 

decodificação dos padrões com os quais se identifica e que são regulados pelo estado e pela 

sociedade. É possível, portanto, se considerar a comunicação publicitária como articuladora de 

“diferentes linguagens (imagéticas, verbais, etc.) em uma mensagem – anúncio publicitário – 

veiculada pela mídia. Essas linguagens adaptam-se às possibilidades e recursos, às restrições e 

imposições dos tipos de mídias que servem de suporte” (Silva 2001: 96), organizadas nesta 

discussão a partir da imprensa, através de anuários em formato de revistas ilustradas a retratar 

a imagem e o comportamento sugerido às boas filhas, boas moças, boas mães e boas esposas 

brasileiras. Os padrões culturais considerados ideais pelos polos de produção da mensagem da 

comunicação publicitária podem ser alterados de forma brusca por acontecimentos sociais, 

políticos e econômicos, podendo a comunicação ser interrompida a tornar-se via de mão única 

que leva a não-identificação do polo de recepção com a mensagem apresentada. Mas,  

 

nem sempre, porém, a falta de comunicação acontece porque um padrão de comportamento foi 

quebrado, mas porque às vezes os padrões não cobrem todas as situações possíveis. Tal fato 

ocorre em períodos de mudança cultural e, principalmente, quando estes são determinados por 

forças externas, quando surgem fatos inesperados e de difícil manipulação. São situações sem 

precedentes e que, portanto, não são controladas pelo conjunto de regras ordinárias. Nem sempre 

os indivíduos envolvidos conseguem utilizar sua tradição cultural para contorná-las sem 

provocar conflitos (Laraia 2005: 84). 

 

É possível perceber que a mesma peça publicitária, se veiculada em momentos 

sociopolíticos em épocas diferentes, vai acarretar no polo da recepção ou do consumo 

decodificações e significados também distintos. Essas diferenças dependerão da relação entre 

a regulação, a identidade e a representação contidas e apreendidas da emissão realizada, levando 

à comprovação de que “dispositivos semelhantes, jogando com relações de forças desiguais, 

não geram efeitos idênticos” (Certeau 2014: 44). As práticas cotidianas são identificadas nos 

anúncios publicitários das publicações pesquisadas, uma vez que se pretende que a 

representação traga à leitora identificação entre seu cotidiano, uma necessidade ou um problema 

que ela tenha, e a solução oferecida pelo produto anunciado. Certeau afirma que “essas maneiras 

de se reapropriar do sistema produzido, criações de consumidores, visam uma terapêutica de 

socialidades deterioradas, e usam técnicas de reemprego onde se podem reconhecer os 

procedimentos das práticas cotidianas” (2014: 51). Na sociedade contemporânea, está 

relativamente facilitada a transformação do consumidor-receptor em produtor de conteúdo. O 
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consumidor age como uma marca emissora de comunicações, em dado contexto, que passam 

pelo mesmo circuito e tecem as suas próprias teias no fluxo de cada receptor e faz-se a ligação 

entre os polos a partir dos padrões culturais que regem aquele tempo. As necessidades e desejos 

das consumidoras mudam, o que é culturalmente aceito como definição e modelo de mulher, 

também. O ponto focal se coloca em se percepcionar que há diferenças evidentes entre o literal 

e o simbólico. A esse respeito, afirma Silva (2001: 93) que:  

 

O literal e o simbólico apoiam-se em elementos semióticos distintos. O literal pertence ao 

primeiro nível da linguagem, o denotado, na medida em que a relação significante/significado 

que se estabelece é quase automática e natural. Já o simbólico pertence ao segundo nível da 

linguagem, o conotado, que acresce o segundo de decodificação e sentidos culturais (Silva, 2001: 

99). 

 

Encaixam-se, com certo ajuste, as ideias defendidas por Certeau (2014), ainda na década 

de 1970, e a consideração de Silva que “os projetores abandonaram os atores donos de nomes 

próprios e de brasões sociais para voltar-se para o coro dos figurantes amontoados dos lados, e 

depois fixar-se enfim na multidão do público” (2001: 99). Desde então, é possível afirmar que 

a “sociologização e antropologização da pesquisa privilegiam o anônimo e o cotidiano onde 

zooms destacam detalhes metonímicos – partes tomadas pelo todo” (Certeau 2014: 55). Os 

detalhes na comunicação publicitária podem ser identificados tanto nos textos presentes em 

spots audiovisuais quanto nos contextos apresentados a partir das ambientações e imagens 

apresentadas, nas mães que são consideradas todas iguais, nos meninos gostam de jogar futebol 

e nas meninas gostam de cor de rosa. Considera-se que, na verdade, parte significativa das 

agências de comunicação brasileiras ainda não utiliza, como base das argumentações e decisões 

estratégicas, pesquisas antropológicas e sociológicas que tragam os olhares cuidadosos e 

criteriosos ao que existe por debaixo da massa, que, de fato, são mais especificidades do que 

generalidades.  

Para Certeau (2014), o foco passa a ser em uma “multidão móvel e contínua, densamente 

aglomerada como pano inconsútil, uma multidão de heróis quantificados que perdem nomes e 

rostos tornando-se a linguagem móvel de cálculos e racionalidades que não pertencem a 

ninguém. Rios cifrados da rua” (2014: 55-56). O curioso de se perceber é que se vê o eu distante, 

é “sempre o outro, sem responsabilidades próprias (a culpa não é minha, mas do outro: o 

destino) e de propriedades particulares que limitam o lugar próprio (a morte apaga todas as 

diferenças). [...] No destino que se impõe a todos e reduz a nada a isenção que cada um almeja” 

(Certeau 2014: 58). E com o jogo de olhar o outro, como se a leitora-consumidora não tivesse 

nenhuma relação direta com o que está a acontecer ao seu redor, na sua realidade percebida, 
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faz-se, também, o jogo entre as denotações e conotações presentes na linguagem, no discurso 

publicitário colocado. Em Silva,  

 

o denotado forma-se a partir do nível não codificado, seu sentido é natural; o conotado tem 

sempre um caráter codificado e, portanto, cultural. Desse modo, o efeito produzido pela 

denotação, primeiro nível da linguagem, é o de naturalidade; o produzido pela conotação, 

segundo nível da linguagem, é o de cultura, justapondo-se então naturalidade/cultura (2001: 99). 

 

Pode-se constatar que “a aceitação das mensagens e dos modelos se opera sempre 

através de ordenamentos, de desvios, de reempregos singulares que são o objeto fundamental 

da história cultural” (Chartier 2002: 137). Por isso, ao analisar os anúncios publicitários 

contidos nos seis volumes do Anuário das Senhoras8, faz-se necessária a percepção da dinâmica 

de produção e recepção de produtos culturais para cada estilo de vida presente e instituído como 

válido. Ainda sob o ponto de vista de Chartier, entende-se que as “práticas contrastantes devem 

ser entendidas como concorrências, que as suas diferenças são organizadas pelas estratégias de 

distinção ou de imitação e que os empregos diversos dos mesmos bens culturais se enraízam 

nas disposições do habitus de cada grupo” (Chartier 2002: 137). As práticas contrastantes 

podem assim ser consideradas as ações dissonantes das propostas nos discursos das peças 

publicitárias ou dos conselhos contidos nos artigos ou editoriais. A partir dessa perspectiva, 

encontram-se no texto de Chartier dois modelos passíveis de utilização, objetivando a 

compreensão de textos, livros e leituras.  

O primeiro modelo proposto pelo autor contrasta “disciplina e invenção, considerando 

estas duas categorias não como antagónicas, mas como sendo geridas a par” (Chartier 2002: 

137), a colocar-se a disciplina a cargo do potencial criativo a partir do texto lido. A partir da 

perspectiva do autor, “todo o dispositivo que visa criar controle e condicionamento segrega 

sempre tácticas que o domesticam ou o subvertem; contrariamente, não há produção cultural 

que não empregue materiais impostos pela tradição, pela autoridade ou pelo mercado” (Chartier 

2002: 137), principalmente no que tange ao campo da publicidade. Importante considerar que 

o material se encontra, geralmente, “submetido às vigilâncias [da sociedade] e às censuras de 

quem tem poder sobre as palavras ou gestos” (Chartier 2002: 137). 

O segundo modelo proposto por Chartier tem como centralidade o contraste entre a 

disciplina e a invenção, mas também distinção e divulgação: “Este segundo par de noções 

solidárias permite propor uma compreensão da circulação dos objetos ou dos modelos culturais 

                                                           
8 São publicações da imprensa feminina brasileira publicados pela editora O Malho, com sede no Rio de Janeiro. 

A primeira edição é de 1934 e a última da década de 1960, sendo que a publicação ininterrupta deu-se entre 1934 

e 1957. 
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que não a reduz a simples difusão, pensada geralmente como um movimento descendente na 

escala social” (Chartier 2002: 138). Assim, conduz-se a interpretação dos textos e atitudes 

sugeridas a partir da sua circulação no meio social, a gerar novas atitudes e práticas culturais 

que serão compartilhadas e colocadas como opções viáveis, senão preferenciais. Quando se 

pensa ou se considera a história do livro – e da imprensa ou do veículo impresso, e as práticas 

decorrentes – pode-se afirmar, segundo Chartier, que 

 

com efeito, [as práticas do impresso na sociedade antiga] fizeram uma boa entrada na cultura dos 

séculos XV a XIX, por duas razões. Por um lado, fixam ou são portadoras da palavra, cimentam 

as sociabilidades e prescrevem os comportamentos, atravessam o foro privado e a praça pública, 

levam a crer, a fazer ou a imaginar: revolvem a cultura na sua totalidade, compondo com as 

formas tradicionais da comunicação, instaurando novas distinções. [...] Permitem uma circulação 

da escrita numa escala inédita (2002: 138). 

 

 A partir do momento em que a escala de produção dos veículos impressos tornou-se 

abrangente e não mais restrita às elites sociais, a relação entre os livros, os manuais e a literatura 

fez-se como principal fonte de alterações nas práticas culturais, atividades políticas, éticas, 

estéticas, religiosas e sociais, que até hoje tem o poder de alterar o estado de uma pessoa, um 

grupo, uma nação ou um país. Acredita-se que a estrutura de significações da comunicação 

publicitária desenvolve-se a partir “da capacidade do emissor de construir, reconstruir e criar 

fórmulas que remetam a campos semânticos cuja estrutura está socializada ou tende a 

socializar-se” (Silva 2001: 101), mas em momentos de alterações de padrões é indispensável a 

fina percepção do polo de produção para que se construa o sentido da comunicação de forma 

válida. Assim, será necessária a significação da comunicação publicitária realizar-se “a partir 

de sua capacidade de reforçar sistemas de associação de significações pertencentes à memória 

cultural do receptor” (Silva 2001: 101), da tradição, do habitus, das simbologias e significações 

classificadas enquanto específicos culturais reconhecidos como válidos, independentes do 

momento ser considerado como de mudança ou manutenção das representações culturais 

vigentes. 

A existência da ligação contextual entre o livro e o leitor ou entre o anúncio publicitário 

e o público-alvo “constitui o espaço no qual se constrói o sentido, [e] foi muitas vezes esquecida 

pelas abordagens clássicas que pensam a obra em si mesma, como um texto puro cujas formas 

tipográficas não têm importância, e também pela teoria da recepção que postula os sinais 

textuais manejados” pelo escritor (Chartier 2002: 127). No caso da comunicação publicitária, o 

manejo é realizado pelo redator publicitário ou criador do anúncio, já nos textos e secções, pelo 

autor dos artigos do periódico, sempre a partir do “horizonte de expectativa daqueles a quem se 

dirige [...] Reconstituí-lo exige considerar as relações estabelecidas entre três polos: o texto, o 
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objeto que lhe serve de suporte e a prática que dele se apodera” (Chartier 2002: 127). Os 

anúncios publicitários presentes nos números do Anuário das Senhoras e na revista O Cruzeiro 

– utilizada como base comparativa – são apoiados pelas expectativas das leitoras e pelas práticas 

sociais envolvidas nos artigos que compõem cada número. 

 

 4.3 Publicações femininas no Brasil: paralelo entre O Cruzeiro e Anuário das Senhoras 

 

Com base no estudo de caso realizado por Leoní Serpa (2003), que traz a análise dos 

conteúdos editorial e publicitário da revista semanal O Cruzeiro9, nas décadas de 1920 a 1940, 

este trabalho pretende traçar semelhanças e diferenças em relação a algumas publicidades 

presentes nas edições do Anuário das Senhoras do período compreendido entre 1949 e 1954, a 

primeira editada pelos Diários Associados, a segunda pela editora O Malho. Torna-se 

importante compreender que a revista era a forma ilustrada de representação dos ideais 

comportamentais e sociais, pois mesmo depois da inauguração da TV Tupi, em 1950, a 

popularização do acesso ao meio audiovisual, além do cinema, se deu vagarosamente. Dessa 

forma, as oficinas de impressão eram constantemente renovadas e o apoio dado às publicações 

por parte dos estúdios hollywoodianos trazia a nova imagem da mulher moderna rapidamente 

para as páginas e lares brasileiros. Serpa explicita que: 

 

A revista teve também toda essa tecnologia a serviço da construção da ‘nova mulher’, mas que 

não representava a realidade da maioria das brasileiras que viviam em condições sociais precárias 

e eram analfabetas. Ela mostrava uma imagem relacionada às mudanças de um país que despia 

suas mulheres das saias longas e as urbanizava com biquínis, blush e pó-de-arroz, ou seja, que 

buscava moldar o comportamento feminino com novas formas de vestir e de se mostrar para a 

sociedade. Essa imagem, que incluía a utilização da maquiagem e de produtos femininos de 

beleza como símbolo de moderno e novo, ilustrava as capas desde a primeira edição [de O 

Cruzeiro]. Apresentava-se, então, não apenas a primeira revista moderna do país, mas um novo 

meio de retratar o universo feminino (Serpa 2003: 21). 

 

O papel de mãe zelosa também é reafirmado nas páginas do Anuário das Senhoras a 

partir de vários anúncios de diferentes produtos, como por exemplo o anúncio que se reproduz 

de seguida, e que apresenta a importância da alimentação dos filhos, colocando a farinha láctea 

Nestlé como aliada do universo materno. A figura da mãe, primeiro elemento visual percebido 

na composição do anúncio, presente na diagonal de leitura: ilustração de uma mulher vestida 

em verde, cabelos bem arrumados, avental branco, a sorrir, com dois filhos homens, um bebé 

                                                           
9 A revista O Cruzeiro foi a revista ilustrada semanal das mais importantes do mercado editorial brasileiro, de 

propriedade dos Diários Associados. Foi lançada no Rio de Janeiro em novembro de 1928 e circulou até julho de 

1975. A edição que elevou o patamar de 80.000 para 720.000 exemplares vendidos foi a de agosto de 1954, que 

trouxe a cobertura do suicídio do presidente Getúlio Vargas. 
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de colo e um menino de aparentemente quatro anos. Os elementos focais do layout são as três 

imagens dos pratos alouçados pretos e da lata, que representam o passo-a-passo da preparação 

do mingau. 

 

 

Figura 1: Anúncio Farinha Láctea Nestlé 

Fonte: Anuário das Senhoras 1951: 203. 

 

A principal promessa do produto é a facilidade de preparação, sem que seja necessário 

levar ao fogo. Os elementos textuais complementam os gráficos e estão divididos em três 

pontos: a chamada ou título do anúncio, Um gostoso mingau sem levar ao fogo!; o passo a 

passo, água fervida..., Farinha Láctea Nestlé..., bate-se...e pronto...; e a caixa de texto que 

finaliza a diagonal de leitura iniciada com a ilustração da mãe com seus filhos. O texto da caixa 

é o seguinte: 

 

É fácil preparar um mingau delicioso e altamente nutritivo, contendo leite, cereais maltados, 

açúcar e vitaminas, ideal para lactentes após o 6º mês, escolares, esportistas, senhoras que 

amamentam e convalescentes. Coloque FARINHA LÁCTEA NESTLÉ numa vasilha com água 

fervida, quente, morna ou fria...bata bem com um garfo. Em três tempos está pronto um mingau 

bem gostoso e que alimenta (Anuário das Senhoras 1951: 203). 

 

Na mesma época, fomenta-se o embrião da imagem da mulher brasileira sexy, 

independente e disponível que mais tarde vai fazer parte, por décadas, da publicidade do país 

veiculada no exterior. Infelizmente, os movimentos mencionados na secção anterior, referentes 
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à não inscrição da mulher enquanto ser pensante nas práticas políticas do país é defendida em 

O Cruzeiro, e “a revista deixa transparecer uma posição clara: as mulheres são incapazes de 

escolher bem seus representantes; não há como conciliar a maternidade com a política. São 

posições defendidas em artigos masculinos, mostrando que o perfil político feminino foi 

construído por homens” (Serpa 2003: 22). Para a autora, o temor das “situações problemáticas 

e conflituosas [do século 20] ajudou a formar no século que passou a base do lado obscuro da 

modernidade, uma modernidade emaranhada, que O Cruzeiro apregoava como o novo, como a 

alternativa para as mulheres alcançarem as mudanças”; mas para que isso realmente fosse 

possível era informado que seria preciso “consumir e adotar novos comportamentos. Era uma 

modernidade que não nascia do âmago real, mas da concepção da revista ao adotar e anunciar 

padrões modernos de comportamento” (Serpa 2003: 31). Os anúncios das companhias 

fabricantes de cigarros, apresentados nas edições dos anuários estudados, alternam as 

representações ao apresentar as várias ocasiões em que o cigarro pode vir a fazer parte da vida 

da mulher.  

Os argumentos mais utilizados e, por conseguinte, presentes nos anúncios eram 

apoiados “também através do cinema (...), especialmente as que vendiam beleza e saúde”. 

Assim, as “belas moças que participavam dessas campanhas eram praticantes de esportes e de 

exercícios físicos, por isso as colunas de O Cruzeiro divulgavam um corpo belo, mas saudável, 

e ensinavam a realizar os exercícios” (Serpa 2003: 104-105). Nas edições do Anuário das 

Senhoras, a área da cosmética ainda não dominava as páginas, como acontece atualmente com 

as publicações da imprensa feminina, mas é possível notar marcas concorrentes de pó de arroz 

(representado como um dos símbolos da mulher moderna) e a marca internacional de 

maquiagem Elizabeth Arden. 
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Figura 2: Anúncios de pó de arroz (Coty e Maysfino) e maquiagem Elizabeth Arden  

Fonte: Anuário das Senhoras 1949: 45, 1949: 59 e 1951: 17. 

 

O primeiro anúncio (Anuário das Senhoras 1949: 45) traz as novas cores e textura do 

pó de arroz da Coty. Com nome do produto em inglês e as embalagens com nomes em francês, 

trazem as duas referências da época: o modo de vida norte-americano e a classe e finesse de 

Paris. As três novas embalagens têm projetos gráficos diferentes e decorativos para obterem 

destaque entre os produtos nas penteadeiras e bancadas dos quartos de banho. O texto apresenta 

as “cores mais quentes e mais jovens, fragrância mais intensa e aderência melhor” e ainda 

finaliza ao afirmar “Use-o. Verá como sua beleza ganha um toque novo e natural de frescor e 

mocidade”. Na mesma edição, na página 59, encontra-se um outro anúncio do pó-de-arroz da 

marca Maysfino, com a ilustração de uma jovem senhora, adornada com um lenço e anel 

vistoso, refletida no espelho emoldurado de um toucador, ao qual o texto de apoio refere: 

“Destacam-se em seu toucador os produtos Maysfino”. O texto de apoio à figura feminina traz 

as vantagens do produto, “o pó de arroz e o talco Maysfino são uma carícia para a sua cutis, 

pela sua finíssima elaboração e delicado perfume. Em cada caixa uma lindíssima esponja de 

nossa exclusiva fabricação”.  

Na edição de 1951, na página 17, encontra-se o terceiro anúncio, das maquiagens da 

marca francesa Elizabeth Arden, cujo texto é deveras curioso, sob o título Algumas já nascem 

belas... Todas podem alcançar a beleza seguindo o tratamento básico de Elizabeth Arden: “Eis 

a promessa solene de Elizabeth Arden! Eis a certeza para aquelas que confiarem no 

Tratamento Básico de Elizabeth Arden, porque ganharão beleza, obtendo uma cutis perfeita e 

aveludada” – basicamente o mesmo argumento do anúncio das duas marcas anteriores. O 

diferencial é colocado a partir da promessa praticamente irrealizável de beleza eterna para todas, 
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como se segue: “Os preparados essenciais de Elizabeth Arden são preferidos pelas senhoras 

belas em todo o mundo. O seu culto à beleza é um segrêdo de mulheres que se tornaram 

lendárias – porque parecem nunca envelhecer. Êsse culto poderá ser, também, o segrêdo de 

sua beleza!” (Anuário das Senhoras 1951: 17). 

A distância entre o representado e a realidade era considerável, já que as donas de casa 

não se viam com tempo disponível para exercitar-se ou ao menos tentarem parecer-se com as 

modelos apresentadas nas páginas da revista, a realidade cotidiana era diferente da realidade 

representada. 

 

Se o assunto era beleza, não poderiam faltar colunas especializadas em ensinar como as mulheres 

deveriam se vestir, se portar, mas também existiam espaços que refletiam sobre essa beleza do 

ponto de vista masculino, nos quais eram mencionadas como privilegiadas por terem homens 

que sustentavam os seus padrões de beleza; era justamente por essa razão que eles não teriam 

tempo para serem bonitos, pois precisavam trabalhar para trazer o sustento para casa. O espaço 

distinguia a beleza feminina da masculina, como no assunto abordado na página 18 da edição de 

9 de fevereiro de 1935, que trazia como título: Belleza Flor, croquis de Alceu Oenna, photos 

Metro Goldwyn Mayer: ‘(...) A necessidade de trabalhar o contato aspero com as realidades 

economicas da Vida, um certo desprezo pela sua propria esthetica têm afetado o homem em 

beneficio da sua companheira, que se abriga entre almofadas e coxins macios, livre de pó das 

ruas e do atrito das cousas rudes da existencia, poupando o seu systema nervoso e defendendo, 

egoisticamente a integridade de suas visceras. A Belleza é uma flôr, que exige resguardo e defesa 

perenes. Como as orcindeas, ellas só vicejam em ambientes ricos e confortaveis. Nada mais 

dispendioso do que uma mulher bonita. Dizem os orientaes que é mais fácil sustentar 100 

elephantes do que uma dama formosa (...). Os elephantes não têm caprichos, enquanto as 

mulheres (...) nem é bom falar no que ellas têm! (...)’ (Serpa 2003: 105-106). 

 

Texto emblemático a fim de compreender como o assunto era tratado nas páginas da 

revista mais vendida do Brasil, na época. A formação ou formatação da imagem feminina vem 

do ponto de vista masculino e, por esse motivo, Serpa (2003: 108) traz as seguintes questões: 

“Diante do exposto, perguntamos: como era o padrão de beleza da mulher moderna? Já que 

essa mulher agora sofria uma nova influência, a dos modelos de Hollywood, das estrelas do 

cinema”, e a partir das páginas de O Cruzeiro era possível apreender a representação do padrão 

de beleza geralmente “comparado ao das formas físicas da Vênus de Milo e apresentava as 

medidas e tamanhos ideais da mulher moderna na página 11 da edição de 26 de outubro de 

1940: 

Parte do Corpo Mulher Moderna Vênus de Milo 

Cabeça 55cm 58,2cm 

Face  18,7cm 20cm 

Pescoço  30cm 30,6cm 

Comprimento do braço 75cm 72,5cm 
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Busto  85cm 86,8cm 

Braço  26,6cm 30cm 

Cintura  57,5cm 71,2cm 

Antebraço  15cm 26,2cm 

Quadris  87,5cm 90cm 

Pulso  13,7cm 16,2cm 

Coxa  47,5cm 48,7cm 

Da cintura ao chão 1m012 1m33 

Joelho  32,5cm 33,7cm 

Barriga da perna 32,5cm 33,7cm 

Tornozelo  20cm 21,2cm 

Tabela 1: Corpo Belo – padrão considerado ideal em publicação da Revista O Cruzeiro 

     Fonte: Serpa 2003:108. 

 

Assustador, a partir das referências atuais, pensar-se na ditadura das formas de Vênus 

de Milo, porém a ditadura da magreza extrema vigente hoje pode ser considerada ainda mais 

cruel. Em cada tempo, um padrão de beleza é estabelecido e na década de 1940 impõe-se o da 

famosa escultura, a partir das páginas de O Cruzeiro. As gradações em torno da beleza não 

paravam no ideal explicitado acima, pois  

 

a mulher moderna poderia ter ainda a beleza standard como a apresentada por Peregrino Júnior, 

que na coluna reforçava os novos padrões de beleza que definiam uma nova mulher, a moderna. 

Essa mulher seguia as normas ditadas pelo cinema americano, teria as medidas exatas da Vênus 

de Hollywood, as Vênus modernas. O cinema era o meio de divulgação dos novos padrões de 

beleza e comportamento desse novo moderno, assim como hoje acontece com as novelas e as 

estrelas de televisão, que servem de modelo para inserir no mercado consumidor produtos, 

estilos, formas de comportamento, ou, ainda, peças da estação (Serpa 2003: 108-109). 

 

A secção Donna era especializada em moda e apresentava os lançamentos dos melhores 

costureiros das metrópoles da moda da França e de Nova Iorque. No Anuário das Senhoras, os 

anunciantes do ramo da moda também se destacam. Foi escolhido para representá-los um dos 

anunciantes das edições analisadas, a empresa Real Moda. A loja carioca de acessórios para 

complementar os trajes de festa das senhoras, localizada no centro da cidade, oferece suas peças 

em anúncios que usam fotos, não ilustrações como a maioria. A referência às divas do cinema 

é evidente nas imagens que compõem os anúncios, sempre com molduras ricas em detalhes a 

trazer ar requintado e glamour aos acessórios presentes.  
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No primeiro, lê-se o texto: “O segredo é a alma do negócio... e a Real Moda conserva 

o segredo de vender a preços que ninguém vende” (Anuário das Senhoras 1949: 17). No rodapé, 

figura a lista de produtos oferecidos, “bolsas, luvas, cintos, colares, brincos, broches, pulseiras, 

lenços, meias de nylon, sombrinhas e novidades. Tudo pelos menores preços da cidade!” 

(Anuário das Senhoras 1949: 17). No anúncio de 1951, o título é destacado em caixa alta e 

afirma “Quem usa o que é chic subestila-se a si mesmo!”, e segue o texto de apoio: “um colar, 

um par de brincos, um broche, uma pulseira da Real Moda remarca em cada cliente absoluto 

bom gôsto. Minudiérs de tartaruga – bolsas de todas as qualidades – luvas – meias de nylon – 

sombrinhas e lenços sempre pelos melhores preços da cidade” (Anuário das Senhoras 1951: 

31).  

O terceiro é o que traz o texto de apoio mais longo e completo e o único que é composto 

por uma fotografia de casal e não somente da figura feminina, e não tem título: “É no conjunto 

harmonioso de objetos que formam a indumentária das mulheres que reside o motivo 

fundamental da sua elegância, e que lhe dá aquele toque de sedutora aristocrácia [sic] [...]” 

(Anuário das Senhoras 1953: 25). No segundo parágrafo apresenta os produtos, em mais 

detalhes do que nas primeiras duas edições: “Real Modas orgulha-se de apresentar sempre as 

últimas novidades em Colares, Broches, Brincos e Pulseiras. Bolsas para noite. Bolsas de 

passeio em Crocodilo, Cromo e outras qualidades. Lenços Suiços, da Ilha da Madeira numa 

variedade estonteante. Artigos para presentes” (Anuário das Senhoras 1953: 25). A moldura 

da foto do último anúncio, de 1954, à página 25, é a mais trabalhada graficamente, assim como 

a foto é a mais clara, a focar o colar no colo da modelo e os brincos discretos e clássicos. A 

imagem é apoiada pelo título, A SERVIÇO DA ELEGÂNCIA FEMININA, e logo abaixo, a 

mesma lista de produtos do anúncio de 1953, a incluir apenas “bolsas de antílope ou lamê para 

a noite” (Anuário das Senhoras 1954: 25). 

 

 

Figura 3: Real Modas, nas 4 edições  

Fonte: Anuário das Senhoras 1949: 17, 1951: 31, 1953: 25 e 1954:25. 
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Tanto nos anuários quanto em O Cruzeiro, além das tendências, os conteúdos editoriais 

ainda tratavam de comportamento feminino, e respondiam elegantemente às cartas das leitoras. 

“Em outro texto nesse mesmo ano e coluna (O Cruzeiro de 28 de novembro de 1931), fazia-se 

a divulgação de um produto de beleza estabelecendo relação entre as estrelas e as mulheres 

elegantes, ambas protagonistas da elegância e boas consumidoras de produtos de beleza” (Serpa 

2003: 111), como o anunciante de verniz para as unhas Cutex. A presença de anúncios 

publicitários que apresentavam novos produtos de beleza, para os mais variados objetivos, era 

massiva, a fim de criar novas práticas de consumo, novos problemas com novas soluções, como, 

por exemplo, “uma mulher que quisesse ser considerada bela, deveria se preocupar com os 

detalhes do seu corpo, ou seja, não bastava cuidar das unhas e do rosto, era preciso cuidar de 

cada componente do organismo”. Para que todos os cuidados entrassem no dia-a-dia das leitoras 

com poder aquisitivo, “produtos não faltavam, como a Pasta Russa do doutor G. Ricabal, que 

prometia seios desenvolvidos, fortificados e aformoseados em menos de dois meses” (Serpa 

2003: 112). O anunciante também esteve presente na edição do Anuário de 1951, com anúncio 

de um terço de página, no qual explicitava os motivos de uso do medicamento-cosmético que 

rivalizava com Seño Bel, como pode ser observado abaixo: 

 

 

 Figura 4: Pasta Russa e Seño-Bel  

Fonte: Anuário das Senhoras 1951: 26 e 1951: 28. 

 

A ousadia não estava apenas nos objetivos dos produtos de beleza e nas promessas dos 

seus discursos publicitários, 

 

assim como a revista, os artistas dedicaram às mulheres, principalmente no período de 1930 a 

1940, espaços de representação na pintura, na escultura, enfim, nas artes em geral, como foi o 

exemplo de Di Cavalcanti. Alfredo Volpi, que pintou Mulata, em 1927, e produziu outras obras 

cujo tema principal era a mulher. Esse também foi o tema primeiro dos ilustradores de O 

Cruzeiro. Com habilidade, eles criavam nas capas da revista, a cada edição, belas figuras 
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femininas, verdadeiras obras de arte, além de desenhos ilustrativos nos textos e nas colunas. 

Entre esses, destaca-se Alceu Penna, criador da coluna As Garotas, onde descrevia cenas do 

cotidiano de um imaginário feminino moderno. Era considerado o espaço mais modernizado da 

revista porque mostrava mulheres liberadas, com vontade própria e ousadas (Serpa 2003: 114-

115). 

 

Interessante perceber que as ilustrações tidas como normais nas décadas referentes, se 

colocadas fora do seu contexto, nas páginas de alguma revista feminina contemporânea, 

provavelmente seriam alvo de denúncias, queixas e protestos, principalmente nas redes sociais 

digitais. O que parece mais sensato à época original das figuras é a curta distância entre os 

valores projetados, os percebidos e os atuantes na estrutura social das décadas em questão. 

Colunas como As Garotas eram escritas por homens para as mulheres modernas e “mostravam 

que os tempos eram outros: as saias haviam subido, as roupas agora modelavam o corpo, os 

vestidos eram colados ao corpo realçando as curvas, os traços, enfim, liberando a sensualidade”. 

No imaginário moderno projetado por As Garotas, “havia espaço ainda para se falar de 

comportamento, dos lugares mais frequentados pelas moças dos centros urbanos, como a 

avenida e a praia, entre os diversos pontos de encontro das garotas das décadas de 1930 e 1940” 

(Serpa 2003: 118). Os artistas plásticos eram os principais ilustradores das revistas: 

 

da ponta do lápis dos artistas saíam belas capas e páginas recheadas de figuras que 

materializavam o imaginário de uma época. A propaganda de uma mulher espelhada nos padrões 

hollywoodianos pode ser observada em quase todos os anúncios e colunas (como por exemplo 

da edição de 8 de setembro de 1934, na página 38): A mulher moderna sabe preferir o pó de 

arroz que lhe proporciona uma cutis sadia, perfeita, acetinada, e que dá realce à sua belleza 

natural. O pó de arroz Gally, de pureza e perfume consagrados, reune todas as qualidades 

necessárias aos cuidados de uma epiderme feminina. Pó de Arroz Gally (Serpa 2003: 122-123). 

 

A manipulação da informação publicada na revista era realidade e a preocupação com a 

originalidade das matérias praticamente não existia, segundo Serpa, Antonio Accioly Netto, 

diretor da revista confirmava que, “muitas vezes as matérias das secções eram reaproveitadas 

das revistas do exterior” (Serpa 2003: 131). O reaproveitamento de matérias e conteúdos 

estrangeiros sem a devida autorização também eram comuns, já que “O Cruzeiro publicava 

também contos tirados de revistas estrangeiras, incluindo até as ilustrações, sem qualquer 

autorização. Ninguém jamais protestou. Éramos ainda um país desconhecido do Terceiro 

Mundo”. Nas páginas de caricaturas internacionais era usado, também, o mesmo sistema, as 

imagens eram “coletadas de publicações especializadas, sobretudo Simplicissimus, da 

Alemanha, Le Rire, da França e Carlino, da Itália. As secções de moda também eram feitas com 

recortes de revistas e jornais de Paris e Nova York. Tal sistema era pitorescamente chamado de 

cola e tesoura” (Serpa 2003: 131). A restrita possibilidade de mobilidade social existente na 

sociedade brasileira, tanto entre os anos 1920 e 1950 quanto atualmente, fazem concordar com 
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o pensamento apresentado por Serpa (2003) ao referendar que, no Brasil especificamente, “os 

grupos de classes sociais baixas consomem simbolicamente produtos dirigidos à minoria” 

(2003: 135). 

A simbologia referente à mulher moderna e aos seus produtos de beleza tomava lugar 

na vida das leitoras, a moda vinha das capitais mundiais diretamente para suas residências, e as 

páginas destacadas para as máquinas de costura das suas modistas, assim “a revista ia tecendo 

no imaginário feminino um novo perfil de mulher, que se preocupava com a estética como as 

estrelas do cinema. O vocabulário da moda modificou a própria língua nacional” e a percepção 

de que tudo o que vem de fora é melhor do que o que se tem nacionalmente fica cada vez mais 

forte: “garotas passaram a ser chamadas de girls, de gal; fashion virou sinônimo de moda e 

rainha da beleza passou a ser denominada miss” (Serpa 2003: 137).  

As viagens ao exterior também ficaram mais frequentes para a classe alta, e Paris torna-

se o destino anunciado por empresas aéreas como Air France e Panair, ambas na edição de 

1951, às páginas 15 e 19, respectivamente. As ilustrações trazem requinte, seja da representação 

da poltrona do avião da Air France (Anuário das Senhoras 1954: 15), praticamente como as 

bergéres das salas de estar, ou pela janela representada pela Panair (1954: 19), que emoldura 

o obelisco situado próximo ao Louvre, em Paris. Já os títulos reforçam as imagens com a 

afirmação de “Conforto, pontualidade, luxo e um ótimo tratamento”, oferecido pela Air France 

ou “Uma viagem admirável em um país admirável”, apresentada pela Panair. 

 

 

Figura 5: Air France e Panair a oferecer destinos internacionais  

Fonte: Anuário das Senhoras 1951: 15 e 19.  
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Assim, as publicações voltadas para o público feminino, disponíveis no mercado 

brasileiro sob a forma de revista e anuário, entre as décadas de 1920 e 1950, confirmam a sua 

importância na projeção, formação e efetivação da representação moderna da mulher brasileira. 

Os padrões projetados desde então para a grande massa têm sofrido pequenas alterações ao 

longo das décadas e, aparentemente, insistem em manter a sua interferência de forma 

identificável, inclusive nas publicações do mesmo segmento disponíveis atualmente, ao final 

da segunda década do século XXI. 

 

 4.4 Origami: a imprensa e os perfis femininos representados 

 

São inúmeras e sucessivas dobras para, com e sobre a mesma mulher, o mesmo ser 

humano, que não pode ser humana, precisa ser sobre-humana, uma heroína de banda desenhada 

que tem várias vidas, todas paralelas e, ao mesmo tempo, entrelaçadas. Todas estão cansadas, 

precisam libertar-se, muitas vezes não sabem como, e justamente por não o saberem, continuam 

ali, dobradas e resignadas. Até quando “Deus quiser”. E no espelho retrovisor da história, não 

se tem uma retro visão, tem-se a visão do agora, a mudança chega, tão lenta, com vozes que 

precisam ser mais fortes para que o origami seja, futuramente, apenas mesmo e tão somente a 

velha retro visão. Carla Pinsky salienta que: 

 

Mulher é assunto. Todos falam dela – como é, como deveria ser – e são muitas as representações 

que envolvem a figura feminina em todas as épocas. Dentre elas, há as dominantes, tomadas 

como modelo e referência, identificáveis com a maior clareza em cada período. Algumas 

persistem no tempo, enquanto outras envelhecem a ponto de provocar riso, estranhamento ou 

não serem sequer reconhecidas pelas novas gerações (Pinsky 2016: 470). 

 

Se pode afirmar que nem sempre as mulheres espelham-se nessas imagens forjadas 

sobre como devem ser, pensar e agir, uma vez que os modelos, geralmente, não descrevem a 

realidade. O cotidiano da mulher, sem rótulos ou papéis idealizados, é mais rico, em cada 

momento traz novas possibilidades, e elas estão conscientes dessas novas possibilidades de 

criarem seus mundos e suas vidas alinhadas com suas próprias vontades e necessidades. Em 

cada período de tempo, uma realidade e um conjunto de padrões ideais representados com a 

capacidade de influenciar os modos de ser e de agir nas práticas sociais, a corroborar as 

representações padrão em busca da felicidade no espaço privado e a representação ideal da 

família modelo na esfera pública. O ideal relacionado com as emoções também é projetado e 

representado nos anúncios publicitários e nos textos normativos das revistas femininas, pois 

para cada situação tem-se um modo considerado correto de sentir-se e demonstrar o sentimento. 

Para a sociedade brasileira da primeira metade do século XX, e de acordo com estudos de Motta 
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(2016), Sant’Anna (2016), Miguel e Rial (2016) e Fujisawa (2006), Pinsky (2016:  470) afirma 

que “parecia não haver dúvidas de que as mulheres eram, ‘por natureza’, destinadas ao 

casamento e à maternidade. Considerado parte integrante da essência feminina, esse destino 

surgia como praticamente incontestável”. A diferença dos atributos relativos a cada sexo (uma 

vez que a ideia de gênero e suas diferentes possibilidades ainda não vigorava) se dava 

basicamente a partir dos seguintes trios:  na representação ideal da masculinidade – força, 

racionalidade e coragem – e da feminilidade – instinto maternal, fragilidade e dependência 

(Pinsky 2016: 471).  

 Passa-se, a partir dos próximos parágrafos, a apresentar resumidamente as 

características dos papéis femininos representados em cada época, presente nas publicações 

voltadas às mulheres, a fim de embasar os encaixes analíticos das publicações investigadas. As 

referências são das investigações de Pinsky (2016) e Buitoni (2009).  

A mulher casta era a representação mais marcante que vinha do século XIX, mas com 

raízes na sociedade medieval, que fazia a contraposição entre o inferno e o céu para caracterizar 

o que era aceito e o ideal de mulher do início do século XX. De certa forma, essa mulher casta 

ainda é procurada na sociedade brasileira contemporânea, não se acreditando que seja uma 

escolha da maioria; no entanto, casar-se com uma moça casta, ou o casal não ter relações sexuais 

antes do casamento, são condições desejáveis e incentivadas por organizações religiosas 

(igrejas) evangélicas (cristãs não católicas), e ganham cada vez mais espaço nas mentes e 

corações dos jovens em todo o país. Entregar-se ao amor carnal com o parceiro, somente depois 

do casamento, de acordo com o imaginário da época trazia resquícios da 

 

distinção dos tempos coloniais antepondo a “puta” à “santa mãezinha” abnegada e pura 

permanecia como referência. A necessidade de garantir a virgindade das “moças de bem” até o 

casamento e distinguir as “mulheres honestas” das que sucumbem aos “pecados da carne” 

também atravessou os séculos. O hímen continuava a ser o capital precioso das jovens casadoiras 

e a honra sexual feminina ainda era assunto de família, já que comprometia diretamente os 

parentes próximos. As mulheres deveriam ser vigiadas e seu sexo protegido dos sedutores, dos 

estupradores... e, às vezes, de si mesmas (Pinsky 2016: 471). 

   

As normas das condutas sociais e das práticas resultantes dessa normatização são parte 

de uma cruzada pelos bons costumes e moralidade que vem de um esforço no sentido de 

demarcar o espaço e o lugar que cabia à mulher. Uma luta armada (in)visível por meio dos 

conselhos dos especialistas e autoridades que a imprensa “como caixa de ressonância, dedicava-

se a descrever os contornos desta mulher, a mulher ‘ideal’ do novo século” (Pinsky 2016: 472). 

Essa projeção tem como fim a manutenção do espaço privado como razão de viver, uma espécie 

de privilégio por não ter que estar no mundo “real” do espaço público. Com todo esse cenário 
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social montado para a representação ideal da mulher, com a família, amigos e grupo social 

como plateia, ela representa o papel que se espera dela, seja por satisfação própria ou submissão. 

Para o ciclo do consumo, a motivação não importa, o que é importante é a prática social 

resultante das pressões que se colocam, em termos sociais, como se depreende do seguinte 

evento:  

 

aqui, a imagem da prostituta serve para educar; se a mulher “de família” não quer ser identificada 

com tal figura, não deve parecer-se com ela sequer no modo de falar, caminhar, vestir ou 

perfumar-se, além de evitar os ambientes por onde esta circula. Para não “ficar falada”, deve 

andar sempre acompanhada quando sai de casa, para compras ou passeios. Ao contrário da 

meretriz (“mulher da vida”, “mulher alegre”), a mulher “de bem” não eleva a voz, não comete 

excessos verbais nem fala palavrões. Cultiva hábitos sadios e boas maneiras: não fuma em 

público, não toma pinga ou frequenta bodegas. Também não faz arruaças, passeia em trajes 

impróprios ou se desmoraliza em namoros escandalosos como fazem as “meninas perdidas”. 

Acima de tudo, ela não se mistura com a “escória” (Pinsky 2016: 472). 

 

A indústria cultural soube aproveitar cada uma das projeções representativas do 

feminino, a fim de lhe oferecer tudo o que fosse necessário para tornar a representação mais 

verossímil. Os produtos eram apresentados como a resolução dos problemas, a marca 

anunciante colocava-se como interlocutora que tudo sabia. As publicações aproximavam-se das 

leitoras, portanto das mulheres alfabetizadas, que eram de classe média ou alta, na altura em 

que a delimitação do estrato social estava a tornar-se mais ampla. Assim, estabeleceu-se, por 

acordo tácito entre as classes sociais, que as mais altas seriam as referências de status a ser 

desejado como uma meta futura. Dessa forma, o consumo dos produtos voltados às classes altas 

teria um mercado mais amplo, a partir dos grupos sociais menos favorecidos que ambicionavam 

ter para ser, como forma de “subir na vida”.  A separação entre os mundos feminino e masculino 

era reforçada, 

 

salvaguardada a moral das “mulheres de bem”, materiais eróticos e pornográficos podiam 

circular livremente entre os homens, bordéis eram ponto de encontro, de festa e até de 

aprendizado (com as “francesas” e “polacas”, as cobiçadas estrangeiras). A relação sexual com 

prostitutas (mas também com amantes ou moças “desclassificadas”, obviamente mais pobres) 

era conhecida como válvula de escape legítima para o homem que queria preservar a pureza de 

sua noiva e a virtude da mãe de seus filhos. Claro, porque havia sempre o perigo em dar asas à 

sexualidade feminina. Sobre isso, as representações também iam de um extremo a outro: ou a 

mulher é “ávida”, “voraz” e “insaciável” ou é “passiva” e “frígida”, indiferente ao prazer sexual. 

Pelo sim pelo não, o melhor era convencer as moças a não brincar com fogo e fazê-las acreditar 

que o erotismo é antinatural nas mulheres (Pinsky 2016: 473). 

 

Com a certeza plantada de que a mulher não era naturalmente hábil para o sexo, para os 

negócios, para a política e administração fora dos limites do lar, foi penoso o caminho que a 

trouxe até a atualidade. Para muitas, continua a ser penoso o caminho da libertação dessas 

crenças limitantes, o que faz com que se dê conta que existe outra opção além de repetir os 
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padrões impostos, a escolha do outro caminho por vezes estranho e distante. A representação 

feminina na cultura brasileira a partir de padrões identificáveis, segundo Pinsky (2016), firmou-

se desde o final do século XIX até meados do século XX como a “era dos modelos rígidos” e 

deu origem aos dez padrões sistematizados abaixo. Frisa-se que um padrão não exclui 

necessariamente o outro, já que muitos convivem no mesmo período tempo-espaço e outros 

ainda são vigentes, como se pode verificar no quadro que se segue: 

 

Padrão Características  

Boa Mãe  

De 1870 até meados da década de 

1960 

Destino natural e missão sagrada, amorosa por instinto, higiênica e educadora, capaz 

de qualquer sacrifício pelos filhos, cuida pessoalmente dos filhos, ensina a rezar e a 

portarem-se bem. Além disso, ela é quem forma-os moralmente com virtudes 

cívicas, arruma distrações e garante a diversão das crianças nas suas horas de lazer, 

já que deve ter disponibilidade total para cuidar dos filhos/família.    

Trabalhadeira x Trabalhadora  

Entre 1870 e 1950 

A trabalhadeira trabalhava em casa, era tida como a dona de casa ideal sem a 

remuneração ou reconhecimento da mais valia das atividades que desempenhava. 

Enquanto a trabalhadora era assalariada e o fazia fora de casa, era vista (até 1930) 

como mulher frágil, desprotegida, infeliz, degenerada, perdida e até mesmo anormal. 

Depois da década de 1930, as operárias eram minoria, as mulheres acabaram por 

migrar para funções como empregadas domésticas, lavadeiras e cozinheiras, por 

exemplo. As mulheres que tinham acesso à educação eram professoras, enfermeiras, 

telefonistas, secretárias ou balconistas. Essas últimas eram socialmente relevantes, 

pelos olhos dos movimentos feministas, uma vez que eram precursoras da alteração 

do status quo das mulheres no Brasil. 

Moça de Família  

Final do séc. XIX a início do séc. 

XX 

As moças deveriam ser pudicas, prendadas, letradas (melhores donas de casa), 

honradas, honestas e ainda pálidas, como sinal de que não saíam muito do âmbito 

privado do lar. As de famílias ricas tinham suas rotinas entre o lar e a escola. Já as 

de famílias pobres deveriam ocupar-se com atividades produtivas dentro e/ou fora 

de casa. A negra sofria com o racismo, pois era ligada a atitudes de promiscuidade, 

atrevimento e ociosidade. Apenas os jornais operários colocavam-se como veículos 

preocupados com a defesa e manutenção da boa reputação das moças trabalhadoras. 

E, se a moça fosse desonrada, deveria haver um casamento reparador. 

Dona de Casa Ideal  

Início do séc. XX 

Facilitadora do lazer do marido e dos filhos, torna a casa um lugar confortável, 

refúgio precioso para o marido, espaço íntimo, moral e aconchegante, um paraíso e 

uma unidade emocional com sua dedicação exclusiva. Administra a casa de maneira 

econômica e criativa, é prendada, responsável pela limpeza, pela cozinha, pelas 

roupas, pelos filhos. Acredita que o tanque e o fogão são coisas de mulher, não tem 

preguiça, é trabalhadeira, tem sempre o sorriso no rosto. A casa é uma vitrine do 

status da família. 

Jovens Modernas  

1920-1930 

Jovens, modernas, saudáveis, mais comum trabalhar fora, corpo ágil e esguio, rosto 

corado de tomar sol, leve sensualidade inspirada pelas musas do cinema. Com bela 

aparência e poder de sedução, a manifestação de gostos pessoais e a emissão de 

opiniões são parte do novo modelo.  

Boa Moça x Garota Fácil x Rebeldes 

1950 

A boa moça deveria “dar-se ao respeito” e cuidar da manutenção da própria honra, 

cultivando a monogamia feminina, pureza sexual das jovens. As consideradas 

garotas fáceis eram as que beijavam no primeiro encontro e se portavam mais 

informalmente entre os pares, sem a companhia ou vigilância de membros da 

família, dava a possibilidade de relacionar-se com vários rapazes, sem ser a 

namorada formal de nenhum deles. As rebeldes, por sua vez, eram as politizadas que 

começavam a questionar publicamente os valores sociais vigentes e tentar encontrar 

alternativas mais justas e mais adequadas às evoluções da modernidade. 

Boa Esposa 

1930 com reforço do Estado Novo 

Deve ficar em casa para preservar-se dos riscos da esfera pública relativos à sua 

honra (sexualidade) uma vez que trabalhar fora de casa desabona o marido provedor. 

Ser mãe (realização da feminilidade) e dar amor contido, regrado, higiênico que só 

se tem no lar. A família ideal é a família saudável e estabilizada, com respeito mútuo 

e amizade condescendente, muita paciência (por parte da esposa), capacidade de 

satisfazer os desejos do esposo e abnegação no cumprimento dos deveres de esposa.   

Esposa Feliz 

1950 

Boa esposa ainda é a luz principal, porém existe a contradição entre a mulher esposa 

(do lar) e a mulher emancipada que trabalha (fora do lar). A esposa feliz deve ser 

discreta, ter boa reputação, limitar os passeios sem o marido, cuidar da aparência 

para agradá-lo, concordar, conversar amigavelmente, saber calar, incentivá-lo, 



Capítulo IV:  Comunicação publicitária na imprensa feminina brasileira 

115 

 

distraí-lo, consolá-lo, agradar sempre, ter bom humor, ser fiel até em pensamento. 

Além de tudo, precisa ser complacente com as infidelidades dele, não deve 

demonstrar ciúmes, tem que ser charmosa e sedutora (a mulher faz o marido). 

Solteirona 

1930-1950 

Coloca-se como um estigma, sinal de fracasso, designava quem “passou da idade” 

de casar, dignas de pena, mulheres incompletas. Devem ser discretas, sisudas, 

frustradas, despeitadas, por vezes vista como caçadora de maridos. As imagens mais 

comuns são da tia, da filha, da professora severa, pouco atraente, sem vida social, 

deve conter todos os que queiram controlar seus passos. São vistas como ameaças 

aos casamentos e temidas pelas bem casadas, seu destino final é cuidar dos pais 

idosos ou dos sobrinhos. 

Rainha do Lar 

1950-1960 

Responsável pela limpeza e higiene da casa e dos membros da família, exerce as 

funções com maior eficiência e usa da racionalidade na organização do tempo e das 

tarefas a partir da economia doméstica, o que traz mais profissionalismo nas atitudes 

referentes ao lar. Ela deveria ser simples e prática, elegante e perfumada, decorar a 

casa com seus trabalhos manuais pois sente prazer nos trabalhos domésticos, 

orgulha-se da sua cozinha e da sala impecável. Sempre preenche seu tempo de lazer 

com os filhos e as costuras. 

Quadro 4: Era dos Modelos Rígidos – Perfis de Mulher representados culturalmente no Brasil – 1870/1960 

Fonte: Adaptado de Pinsky 2016: 473-505. 

 

As mulheres ou padrões femininos apresentados por Pinsky (2016) podem ser 

complementados, e por vezes contrastados, pelas formas de representação feminina que Buitoni 

(2009) apurou nas publicações da imprensa feminina brasileira do século XX. Segundo a sua 

perspectiva,  

 

toda busca de sentido envolve interpretações, pontos de vista. Procurar os contornos da imagem 

da mulher na imprensa feminina brasileira é, antes de mais nada, uma leitura pessoal de uma 

série de elementos encadeados. A linguagem não serve só para relatar ou descrever. A linguagem 

diz as coisas. E a imprensa feminina, sendo linguagem, diz a mulher. Ela produz formas, 

configurações que não aparecem à primeira vista. Procurei a mulher sendo dita nas secções de 

moda, reportagens, artigos, perfis, comentários (Buitoni 2009: 11). 

 

A influência francesa pode ser observada nas formas de representação e nos discursos 

publicitários das publicações até a década de 1930, quando se começou a introduzir a cultura 

de massa vinda dos Estados Unidos a partir dos filmes da indústria cinematográfica. Buitoni 

(2009) acredita que essa influência hegemônica da cultura norte-americana  caracteriza-se como 

o início da globalização moderna. Assim, as normas de beleza, o culto ao corpo, os padrões da 

moda passam a ser os ditados por Hollywood. O padrão representacional do feminino, “apesar 

de formado pela cultura, apresenta-se como se fosse um fato da natureza. A imprensa feminina 

privilegia o ser mulher, propõe modelos culturais como sendo lógicos e naturais, pois o eterno 

feminino sempre foi assim” (Buitoni 2009: 25). As representações da mulher brasileira 

destacadas por Buitoni (2009) entre as décadas de 1900 e 1950 são contemporâneas, 

comparáveis e complementares da “era dos modelos rígidos” de Pinsky (2016), e são 

apresentados resumidamente no Quadro 5: 
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Forma de representação Características 

1900 

A Mulher-Oásis 

É o que há de melhor na natureza, beleza, perfume, oásis no deserto, fresca, consolo 

na aridez, passiva, suave, ser abstrato, incorpóreo, não personificado, metade ideal 

do gênero humano (2009: 55). 

1910 

A Mãe Sofredora  

A tríade mulher-emoção-dor é a base relacional que traz alternância de alegria e 

dor por influência da 1ª Guerra Mundial, referências da cultura francesa – modas-

comportamento-beleza, magra com vestígios de beleza e pálida (2009: 62-64). 

1920 

A Sacerdotisa da Beleza 

A mais casta e mais sacrificada metade do gênero humano (2009: 71). 

Culto à beleza (qualidade física e espiritual), alma angélica, simples, nada vaidosa, 

vive mais em casa do que em reuniões, sutil, quase incorpórea, dualidade entre o 

real e o etéreo, conversão do exterior em interior, qualidades ideais privilegiadas 

(2009: 71-75). 

1930 

Iracema de Lábios Grossos 

Eternamente jovem, sempre com um sorriso nos lábios, desembaraçada e grácil, 

que sofre e chora quando se dá conta da rudeza da vida (das outras, menos 

favorecidas) (2009: 78-86). 

1940 

A Mulher-Celuloide  

Otimista, padrão vindo das artistas estrangeiras e de Hollywood, vida deve ser 

baseada na felicidade amorosa. A beleza padrão deve ser: mulher branca de pele 

fina, bem proporcionada, cabelos e olhos bonitos, se cumprisse todos os requisitos 

poderia ser chamada de beldade. Cabelos louros e olhos azuis ou morenos (sedosos 

e finos), tem estatura boa/alta/pequena, amorosa, esposa, mulher-criança, maternal, 

inteligente (quase um homem de negócios) e camarada (mas não muito) (2009: 86-

102). 

1950 

A Garota Moderna 

Enquanto for moça (e mesmo que já não seja), ela deve ser bonita, agradável, andar 

na moda, enfim, tudo que for necessário para arranjar marido. A atividade mais 

importante é, logicamente, conquistar. As revistas de fotonovela, ou melhor, as 

revistas que exploram o amor romântico sob forma de tema dominante, fornecem 

inúmeras receitas de conquista. Nota-se que o “amor verdadeiro” ainda é encarado, 

aqui, como realizável apenas por meio do casamento; nesta época, encontrar o 

amor significava casar-se. (2009: 102) 

Quadro 5: Formas de representação da mulher na imprensa feminina brasileira do século XX – 1900/1950 

Fonte: Adaptado de Buitoni 2009: 53-102. 

 
No Brasil, essa união entre os meios de comunicação para projetar um padrão 

representacional da mulher brasileira e seus papéis socioculturais aconteceu a partir da década 

de 1950, com a introdução da televisão, que ainda não se configurava como meio de massa por 

conta do alto custo do aparelho e das poucas e limitadas horas de programação ao vivo. Nas 

próximas décadas, a televisão acabaria por se caracterizar como o meio de maior penetração 

nos domicílios do país, a chegar atualmente de forma regular em 98% do território nacional.  

A tríade formada pelas revistas femininas, televisão e publicidade pode ser considerada 

a responsável pela construção de imagens do poder dominante no contexto do mundo 

globalizado. Contudo, as revistas femininas, em especial, contribuíram fortemente para a 

construção da identidade da mulher brasileira, pois “no reino da cultura da imagem, a aparência 

ajuda a produzir o que somos – ou pelo menos o modo como somos percebidos” (Buitoni 2009: 

14-15). Essa percepção de como somos, no mundo globalizado, trouxe alterações nas formas 

representacionais da mulher na cultura brasileira, uma vez que as fronteiras ficaram esfumadas 

e cada vez mais ténues entre os modelos vigentes, seus precursores e projeções futuras.  

A partir da década de 1960, mudanças mais acentuadas e fulcrais na posição da mulher, 

relativamente aos papéis e às práticas representacionais que delas se esperava, começaram a 

acontecer pelas atitudes e escolhas das pioneiras. Eram rotuladas como rebeldes, e eram 
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relativamente poucas. Dessas rebeldias que questionavam o sistema vigente e suas normas 

forjadas pelas forças políticas e religiosas, até então dominantes, os espaços foram abertos, 

passo a passo. À nova realidade que se impunha, Pinsky (2016) chamou “era dos modelos 

flexíveis”, que se caracteriza por “fronteiras borradas, polarizações desfeitas e identidades 

reconhecidamente cada vez mais plurais” (2016: 513). A cada início de período, o movimento 

de alteração nos papéis femininos era mais tímido e se fortalecia ao longo dos anos e décadas 

seguintes, e isso faz com que muitos dos modelos se entrelacem e existam concomitantes até a 

atualidade, em diferentes contextos culturais e sociais no vasto território nacional. As 

representações da mulher brasileira a partir da década de 1960, com base em Pinsky (2016), 

são apresentadas no Quadro 6. 

Modelo Características 

Garotas de minissaia com uma bandeira na 

mão 

(a partir de 1960) 

Jovens que frequentam o espaço público diuturnamente, vestem-se com 

minissaias, usam biquíni, envolvem-se em assuntos políticos e 

contestam a ordem familiar, sexual e social vigentes, questionam o ideal 

de virgindade, rompem os padrões de comportamento das referências 

femininas da mãe e da avó, têm sentido de liberdade e igualdade; 

inconformadas com a condição imposta de superioridade masculina e 

discriminação sexual (2016: 515-516).  

A Cidadã 

(a partir da década de 1960) 

Mulher politizada, comprometida com as causas de seu tempo e com a 

construção de uma esfera pública democrática (2016: 539). 

A “mulher batalhadora”  

(a partir da década de 1960) 

Tem intuição acentuada, capacidade de agregar, trabalha bem em equipe 

e faz várias coisas ao mesmo tempo, adaptabilidade, sensibilidade e 

habilidade no trato pessoal são características valorizadas no mercado 

de trabalho – novo patamar. A imagem positiva vem dos anos 1990, de 

mulher batalhadora e guerreira, que tem conquistas na profissão e não 

deixa de lado os deveres de mãe. Não se priva de desejos em razão dos 

outros, é consciente e convive tranquilamente com as suas limitações. 

Valoriza o conforto e respeita sua própria individualidade (2016: 532-

536). 

Mãe Moderna  

(a partir do final da década de 1960) 

Vê a maternidade como motivo de orgulho e cuidar de si é quase tão 

importante quanto cuidar dos filhos. Autorrealização é sinônimo de 

independência com um trabalho ou atividade fora de casa. Divide as 

tarefas com o pai dos filhos/marido. Mãe autônoma, madura, 

independente, luta pelo seu bem-estar para criar filhos com o mesmo 

perfil. A sanidade da mãe leva à sanidade dos filhos (2016: 528-531). 

A mulher liberada 

(a partir do final da década de 1960) 

Questiona a dupla moral sexual, usa pílula anticoncepcional, vê o acesso 

à informação e a busca do prazer sexual como direitos da mulher, tem 

relações informais – mãos dadas, beijos e abraços em público (já a partir 

do início do relacionamento) sem que implique em noivado/casamento, 

relações abertas e militância política reforçam a efemeridade das 

relações humanas e momentos da vida (mais forte a partir de 1970). Vê 

a flexibilidade/subjetividade/busca do autoconhecimento nas relações 

homem-mulher. Posicionamento feminista ao defender: ser dona do seu 

próprio corpo, ter direito ao prazer/orgasmo, ter filhos se e quando 

quiser, ter liberdade de escolha erótica (relação com homem ou com 

mulher) (2016: 516-520). 

A Consumidora 

(a partir da década de 1970) 

Está no mercado de trabalho e pode comprar o que quer pelos próprios 

meios financeiros, liga o consumo à liberdade e ao culto exagerado do 

corpo (2016: 537). 

Companheira ou as mudanças nos papéis 

familiares (a partir do final da década de 1970) 

Busca por laços igualitários e foge do estilo de relacionamento dos pais 

sem hierarquia masculino/feminino em uma relação de responsabilidade 

compartilhada. Ser feliz é sentir-se bem. Na relação tem entrega, 

confiança, intimidade, desinibição, autenticidade, diálogo, discussão da 

relação e afinidade sexual. Podem optar por morar junto ao invés de 

casar sem ser marcada por estigmas sociais. Contribui para as despesas 
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da casa. Os planos e sonhos individuais são levados em consideração na 

relação para planejar o futuro/filhos/próximos passos (2016: 523-528). 

Dona do seu próprio corpo ou em busca do 

equilíbrio (a partir da década de 1980) 

O início da vida sexual antecipado para por volta dos 16 anos. Busca 

equilíbrio entre as escolhas e os rótulos sociais e tem o sexo como fonte 

de recreação, prazer sexual é sinónimo de vida feliz quando “ficar” e 

“dar uns amassos” são legitimados e aceitos. Conselhos sexuais e culto 

ao corpo são os principais temas da imprensa feminina nos anos 80/90 

(2016: 521-523). 

Quadro 6: Era dos Modelos Flexíveis – Perfis de Mulher representados culturalmente no Brasil – 1960/2016 

Fonte: Adaptado de Pinsky 2016: 473-505. 

 

É possível verificar-se que os modelos acima apresentados muitas vezes sobrepõem-se, 

tornando mais complexa a identificação de caraterísticas únicas de um ou outro perfil, uma vez 

que a mulher representa todos ou a maioria desses papéis todos os dias. Ela é, ao mesmo tempo, 

chamada às práticas representativas de consumidora, de cidadã, de mãe, de trabalhadora, dona 

de casa, companheira. É uma e muitas, simultaneamente. Porém, para a imprensa feminina e o 

controle projetado e exercido pela mídia na sociedade brasileira e para a construção cultural da 

identidade feminina, fez-se mais adequado escolher um perfil específico que caiba no contexto 

como um simulacro genérico da mulher brasileira proposto pelas forças dominantes em cada 

década. A partir disso, resume-se no Quadro 7 as representações recolhidas na imprensa 

feminina por Buitoni (2009) para o período compreendido entre das décadas de 1950 e 1990. 

 

Representação Característica 

1960 

A Dona de Casa Insatisfeita  

É uma rainha que vive se queixando. As diferenças econômicas mudam a forma, 

mas os queixumes continuam: umas falam dos empregados, outras consideram-se 

mártires do fogão e “etcs” caseiros. A autora descreverá as caraterísticas dessas 

mulheres, todas da classe média. A primeira seria uma série de males físicos, como 

dor de cabeça, má digestão, esgotamento nervoso, insônia e assim por diante; 

curado um, logo surge outro. O segundo é a atitude conservadora; e a terceira é a 

imaginação mítica do que poderiam ter sido. Portanto, eis o retrato da mulher de 

classe média que, dizendo-se feliz, não passa de uma frustrada senhora com 

problemas de saúde, conservadorismo e uma amarga ilusão não concretizada 

(2009: 112). 

1970 

A Liberada e a Marginal 

Liberada: Bonita, bem-vestida, luxo (com certo desleixo), muito à vontade, sexo, 

prazer, consumo sofisticado, adulta liberada e independente (não necessariamente 

casada), passiva ainda a esperar a ação masculina, servil (2009: 117). Eis a nova 

mulher, antiga por dentro, nova por fora, e com mais algumas algemas douradas: 

sexo e consumo (2009: 123).  

Marginal: um ser mais coletivo que individual, mulher trabalhadora, luta, sofre, 

mas conquista seu lugar na sociedade, nem sempre é casada, não cumpre as 

normativas de “ser mulher” das projeções idealizadas, pois está à margem, luta 

pelo grupo, pelo povo, não por si e sua posição, luta contra a ordem estabelecida 

para garantir o direito dos seus (2009: 127). 

1980 

A Gatinha e a Beleza Fundamental 
(Buitoni 2009: 128) 

Gatinha: adolescente “antenada” e interessada por assuntos antes proibidos/tabus 

como aborto, sexo, homossexualidade; necessidade de discernimento externo por 

meio de conselhos (oferecidos pelas revistas); filha de pais separados, não busca 

necessariamente um namorado e sim “ficar” com o “gato” dos sonhos, frente à falta 

de interlocução com a mãe, busca na revista uma relação de cumplicidade por meio 

da informação pedagógica e formadora sobre sexo, relacionamento e amor (2009: 

128-140). 

Beleza Fundamental: Hoje, para que a mulher seja ao mesmo tempo “moderna” 

(ativa, independente, trabalhadora) e atraente dentro dos mesmos padrões de 

boneca de luxo de antigamente, precisa consumir muito mais. A indústria dos bens 

supérfluos nos oferece cotidianamente uma tecnologia que nos convida a intervir 

sobre o corpo de modo a esconder sua condição de estar vivo, para exibir apenas 

sua potencialidade como depositário do desejo do outro. O outro, a quem nosso 
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corpo não deve incomodar, cheirar, melar, molhar, revelar-se. O outro que não 

aceita nosso corpo caso ele envelhecer, engordar, perder a consistência 

“pneumática”, empalidecer, engravidar... (Kehl apud Buitoni 2009: 141). 

1990 

Segura e Sexy (Buitoni 2009:141) 

A maioria das revistas brasileiras de grande circulação se voltava para o consumo 

e culto às celebridades, principalmente televisivas. Todo o direcionamento da 

imprensa feminina para o mercado, desde seus primórdios, alcança o auge no final 

do século XX. As revistas femininas são peças fundamentais na concretização da 

sociedade de consumo. E nesse sentido, o corpo assume o posto de elemento 

essencial na construção da imagem das pessoas (Buitoni 2009: 141). 

Quadro 7: Formas de representação da mulher na imprensa feminina brasileira do século XX – 1960/1990 

Fonte: Adaptado de Buitoni 2009: 112-147. 

 

O empoderamento feminino defendido e estimulado pelos meios de comunicação e 

pelos movimentos femininos e feministas na última década trouxe esperança e novos ares. A 

publicidade brasileira já se dá conta, a partir de alguns anunciantes, como a Avon, por exemplo, 

que é necessário prever, conviver e antever a multiplicidade de gêneros na comunicação entre 

marcas e consumidores. As duas autoras trazem modelos ou perfis, por vezes, diferentes para a 

mesma década ou período, e essa realidade não causa estranheza à pesquisadora porque a visão 

de Pinsky (2016) é proveniente de um resgate histórico social e cultural e a de Buitoni (2009) 

é fruto de uma análise das representações expressas na imprensa feminina. A primeira apresenta 

representações culturais e sociais presentes no dia a dia das mulheres brasileiras no decorrer do 

tempo que podem, ou não, serem utilizadas como eixo do discurso da comunicação publicitária 

entre marcas e leitoras a buscar a verossimilhança como linha argumentativa. Essa diferença 

entre a realidade feminina percebida e a representação da mulher na mídia pode ser considerada 

como desvio entre quem é a mulher brasileira e quem deve ser a mulher brasileira nos diferentes 

períodos de espaço-tempo analisados. Considera-se uma utopia a equivalência, mesmo que 

parcial, entre o ideal representado e o real vivido, pois a diferença contextual é mesmo grande, 

inclusive no território pequeno e restrito como o do Rio Grande do Sul. Acredita-se que o 

recurso da verossimilhança deva ser substituído pela retratação da realidade regional com a 

segmentação cada vez maior, ao invés da massificação, pois as mulheres são diferentes e estão 

a cada dia mais conscientes da sua própria singularidade relativamente às suas amigas, colegas 

de trabalho, familiares, e essa consciência traz confiança, foco, serenidade para tomar decisões 

e as rédeas da própria vida sem se deixar levar pela massa. Essa alteração de foco do massivo 

para o individual é uma ferramenta importante de empoderamento feminino, e o momento de 

encontrar o equilíbrio entre as posições e representações extremas está próximo.  

A vida e a existência autocentrada é a conquista de liberdade de expressão, de decisão 

e da consciência de que não precisa ter para ser, o movimento é lento, gradual e avança. Existe 

o tempo de transição que é o momento atual, da passagem de uma matriz cansada para uma 

matriz cultural ativa, mesmo feminina, nova e cheia de energia de transformação, colaboração 
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e respeito mútuo, tanto na esfera privada quanto na pública. Essa divisão dentro/fora ou esfera 

privada/esfera pública ainda persiste, mas ganha novos contornos colaborativos, em ambas, e 

assim todos ganham, trazem novas formas de ser, de identificar-se e quem sabe de não ter que 

representar um papel desconfortável. 
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5.1 Percurso metodológico  

 

Este subcapítulo tem como propósito a descrição das principais etapas do processo de 

planejamento, coleta e processamento de informações realizadas na investigação científica 

apresentada, e pretende retratar um panorama geral do estudo, do ponto de vista metodológico. 

Buscou-se, sobretudo, o estabelecimento de pontos de observação, a partir dos quais foi possível 

obter dados suscetíveis de proporcionar evidências que foram confrontadas e complementadas 

pela base teórica previamente estabelecida. De acordo com Paula Santos (2014), atenta-se que 

o método científico é uma escolha adequada ao objetivo em questão, com um conjunto de ações 

executadas na ordem determinada em função da ação última, a fim de otimizar os resultados. 

Como na presente investigação observa-se dois âmbitos do fenômeno comunicacional 

publicitário, a emissão e a recepção de anúncios publicitários, além da relação entre a 

representação cultural da mulher moderna e a identidade cultural da mulher contemporânea, 

considerou-se que a metodologia aqui presente é de natureza mista. Assim, fez-se necessária a 

definição de investigação de natureza quanti e qualitativa, pois quantificaram-se os dados 

obtidos via questionário, informações referentes aos anunciantes de cada edição do Anuário das 

Senhoras, no cruzamento de várias categorias de produtos e serviços. No âmbito qualitativo, 

procurou-se identificar e compreender as motivações, os comportamentos e os pontos de vista 

das mulheres gaúchas contemporâneas; e, na busca dos porquês ocultos nas relações texto-

imagem dos anúncios, também se define o caráter exploratório da natureza qualitativa. 

Considera-se, portanto, que a tese apresenta um cariz qualitativo mais expressivo do que o 

quantitativo. Inicialmente procedeu-se à pesquisa documental e posterior seleção e recolha do 

material pertinente para o estudo.  

Pode-se ter como consideração prévia que a pesquisa qualitativa para Santos (2014: 4) 

“visa transformar preocupações teóricas em fenômenos empíricos investigáveis” e, nesta, o 

método tem como função a validação do processo de aquisição de conhecimento, e quanto mais 

detalhado for, mais auxílio presta na minimização de falhas na obtenção dos dados. Quanto ao 

objetivo deste trabalho, este apresenta-se como pesquisa exploratória, posto que “são [suas] 

finalidades proporcionar mais informações sobre o assunto que se vai investigar” (Michel 2009: 

37), já que se procura compreender a relação entre dois fenômenos, um de cunho 

comunicacional e outro de cunho representacional e identitário. Assim sendo, o método de 

estudo selecionado foi o de estudo de caso porque possibilitou a obtenção e interpretação “de 

dados significativos, chegando a descrições de causas e consequências, de determinados 

fenômenos com implicações nos sistemas socioculturais e a tipologias dos mesmos” (Santos 
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2014: 5). Portanto, pretendeu-se criar um microcosmos ao estabelecer a relação entre as seis 

edições do Anuário das Senhoras e o grupo de 290 mulheres gaúchas pós-modernas 

participantes da investigação, a contribuir com inferências e conclusões particulares para a 

construção de um macrocosmos teórico, mesmo sendo consciente de que os resultados obtidos 

não devem ser generalizados.  

 

 5.2  Enquadramento da questão inicial  

 

A proposta da presente investigação teve como ponto inicial a verificação da alteração 

comportamental das alunas da pesquisadora dentro do ambiente acadêmico, que têm vindo a 

questionar e a negar alguns papéis e representações pré-concebidas relativamente ao padrão 

comportamental esperado delas socialmente, como, por exemplo, casar e ter filhos, saber 

cozinhar e fazer os serviços da casa. As gerações mais novas (nascidas entre 1993 e 1999) 

geralmente indicavam, inclusive em sala de aula, a vontade de serem livres para decidir o seu 

futuro, independente das expectativas familiares ou sociais, enquanto as alunas das gerações 

anteriores comportavam-se de modo a seguir e a defender o padrão estabelecido, negado e 

questionado pelas acadêmicas mais jovens. Assim, surgiu a necessidade de compreender o que 

se tem dos padrões representacionais femininos, culturalmente formatados pelas mães e avós 

na representação utilizada e aceite pelas mulheres gaúchas da atualidade.  

Para a identificação e organização dos padrões de representação da mulher vigentes nos 

comportamentos e ensinamentos das mães e avós foram utilizados os anúncios publicitários do 

Anuário das Senhoras, uma publicação da imprensa feminina brasileira no formato de anuário, 

com distribuição nacional, publicada anualmente, sem interrupções, entre 1934 e final da 

década de 1950. Academicamente, no contexto brasileiro, as investigações relativas ao campo 

da comunicação que se referem às décadas de 1940 e 1950 são realizadas tomando por base a 

revista O Cruzeiro, contemporânea do Anuário das Senhoras. Assim sendo, optou-se por 

utilizar o anuário e as suas comunicações publicitárias como instrumento para a leitura 

representacional da sociedade e mulher brasileira da época, motivada pela riqueza de conteúdo 

apresentada e pouco explorada no campo da cultura e da comunicação.  Para além disso, a 

escolha do Anuário das Senhoras como fonte dos padrões representacionais da mulher 

brasileira moderna também foi originada pela descoberta da pequena coleção da publicação no 

espólio de sua avó materna (com números referentes ao período compreendido entre 1949 e 

1954), colecionadora de publicações da imprensa feminina brasileira. Ao tomar contato com o 

conteúdo da coleção, a pesquisadora percebeu que a maior parte das representações referentes 
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à mulher e aos padrões que deveriam ser por ela seguidos estavam nas páginas dos anuários, 

que provavelmente pautaram a educação que sua avó deu à sua mãe. Assim, teve a curiosidade 

de saber se aquela identificação e aquelas referências faziam sentido para outras mulheres 

gaúchas contemporâneas, além de si mesma. Por isso, o estudo realizado e relatado na presente 

tese apresenta como uma particularidade o gap na continuidade espaço-temporal entre a 

produção do material de comunicação analisado e a realidade vivida pelo público pesquisado, 

uma vez que a diferença temporal é compreendida entre 63 e 68 anos.  

O recurso à publicidade como instrumento para a leitura de estudo de perfil de 

representação cultural da mulher brasileira focaliza a circulação entre as realidades utilizadas 

como inspiração para as representações das comunicações publicitárias. E, ao mesmo tempo, a 

utilização das comunicações publicitárias como inspiração pelas leitoras para que consumam o 

produto ou serviço oferecido para alterar a sua realidade. Percebe-se, geralmente, que a mulher 

representada na publicidade impressa era diferente da mulher representada nos demais veículos 

de comunicação, mais “perfeita” e distante da receptora da mensagem em termos de 

idealização. O uso de estereótipos parece se fazer presente de forma mais efetiva na 

representação visual e textual das revistas do que nas comunicações publicitárias dos meios 

eletrônicos, nas quais os cenários e o roteiro visam alcançar a verossimilhança ao invés da 

representação do ideal. Na publicidade, seja voltada para a massa populacional ou para um 

nicho específico de consumidoras, é necessário o uso de perfis generalizados do público, 

portanto, mesmo que não se utilize um estereótipo já recorrente, cria-se um novo de uso 

específico para determinada comunicação; não existe a possibilidade de haver comunicação 

publicitária sem o uso de um estereótipo. Enfatiza-se, com certo interesse, que a relação entre 

o conteúdo dos anúncios publicitários do Anuário das Senhoras, as representações culturais da 

mulher por eles comunicadas e a identidade cultural de mulheres gaúchas contemporâneas ainda 

não foi realizada por outro investigador brasileiro até o presente momento.  

Em termos de contexto temporal do objeto de estudo, importa salientar que este trabalho 

tem duas escalas a assinalar: a) há um primeiro período pesquisado, que se refere à época da 

emissão das comunicações publicitárias (1949-1954), corresponde ao período histórico 

identificado como moderno ou modernidade, segundo Harvey (2014: 45-46), vigente até o 

início das convulsões sociais francesas de 1968, quando vieram a público as negações dos 

padrões sociais e identitários estabelecidos pelas forças dominantes; b) o segundo período 

pesquisado refere-se à contemporaneidade na qual vivem as mulheres gaúchas de hoje, e é 

identificado como pós-moderno ou pós-modernidade, a partir de 1972, com publicações de 

manifestos que tinham como tema a arquitetura pós-moderna que focalizou, a partir de então, 



Capítulo V: Contextualização da investigação 

125 

 

a necessidade de “construir para as pessoas, e não para o Homem” (Harvey 2014: 46). Essa 

relação dual de antítese entre o geral e o específico, o imutável e o fluido, o homem e a mulher, 

o espaço privado e o espaço público, global e local, pode ser observada tanto nos anúncios 

analisados quanto nas respostas das participantes do inquérito. Acredita-se que a indústria 

cultural e as várias plataformas utilizadas para a comunicação dos valores concebidos, a partir 

da cultura de massas, atuam como uma função normalizadora na sociedade brasileira. Essa 

normalização é efetiva, tanto no período identificado como moderno quanto no considerado 

pós-moderno/contemporâneo, esses valores massificados atendem aos interesses das forças 

dominantes que conduzem os comportamentos e relações socialmente aceitos como normais e 

adequados a cada estrato populacional. A partir disso, é possível a leitura das normatizações 

dos dois períodos e a confrontação para verificar-se as suas semelhanças e diferenças e os 

efeitos das projeções representativas femininas modernas nos comportamentos e identidades 

femininos contemporâneos. 

Com base nas definições primárias, a indagação inicial que deu origem aos 

questionamentos e às ações perpetradas no decorrer do processo de investigação foi a seguinte: 

Qual a relação existente entre a identidade cultural da mulher gaúcha pós-

moderna/contemporânea e a representação da mulher presente nos anúncios publicitários, das 

edições de 1949-1954 da publicação Anuário das Senhoras? Consequentemente, a indagação 

inicial levou a três questionamentos secundários acerca: do nível de influência da herança 

cultural das mães e avós na identidade cultural das mulheres gaúchas contemporâneas; do nível 

de identificação das mulheres gaúchas contemporâneas com as representações femininas do 

anúncios analisados; da possibilidade de existência de diferenças representacionais e 

identitárias entre as diferentes faixas etárias pesquisadas, mesmo que todas tenham 

identificando-se como gaúchas pós-modernas/contemporâneas. 

A partir da pergunta inicial formulou-se a hipótese central que se define da seguinte 

forma: não existe correspondência entre a representação da mulher apresentada nos anúncios 

publicitários, das seis edições analisadas de Anuário das Senhoras (1949-1954), e a identidade 

cultural das mulheres gaúchas pós-modernas/contemporâneas. Tem-se o entendimento de que 

a inexistência de correspondência, entre a representação da mulher moderna e a identidade 

cultural das gaúchas contemporâneas, poderia estruturar-se a partir das seguintes hipóteses 

secundárias, baseadas na comparação entre a revisão de literatura e o conhecimento empírico 

pré-existente: 

a) As mulheres gaúchas pós-modernas/contemporâneas não estão voltadas exclusivamente 

para os cuidados com a casa, os filhos e a família; 
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b) A conquista e manutenção da beleza não são identificadas pelas mulheres gaúchas 

contemporâneas como um ideal feminino; 

c) A liberdade para tomar as decisões referentes às suas vidas (pessoal e profissional) é a 

base primordial da identidade cultural dessas mulheres; 

d) As gerações mais jovens têm menos identificação com a representação da mulher 

moderna do que as gerações mais velhas; 

e) As gerações mais maduras têm mais identificação com a imagem da mulher moderna e 

se adequa à presença da normatização das forças governamental, religiosa e econômica. 

 

5.2.1 Objetivos 

 

Partindo-se desses proponentes, fez-se necessária a organização do percurso de 

investigação adequado às propostas e questões a serem averiguadas e respondidas, tanto pela 

busca de aporte teórico quanto pela definição da população a ser participante do inquérito. 

Dessa forma, entendeu-se eficaz a definição de objetivos específicos como guias para o 

percurso das atividades executadas relativamente às publicações e anúncios publicitários 

analisados, além das relações e cruzamentos imprescindíveis para a resolução da indagação 

inicial de forma satisfatória. Foram definidos então os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar a representação cultural da mulher brasileira moderna nas comunicações 

publicitárias em cada uma das categorias de produtos e serviços anunciados nas edições, 

a partir do estabelecimento da relação texto-imagem; 

 Contrastar as representações culturais da mulher brasileira moderna presentes nos 

anúncios analisados com os padrões estabelecidos por Buitoni (2009) e Pinsky (2016); 

 Comparar os cotidianos delimitados pelos modos de fazer femininos veiculados nos 

anúncios e os modos de fazer indicados pelas mulheres gaúchas contemporâneas 

participantes do inquérito; 

 Verificar o nível de identificação das respondentes em relação às mulheres 

representadas nos anúncios a elas disponibilizados via questionário; 

 Relacionar os perfis-tipo de cada faixa etária pesquisada e os modos de ser e fazer 

representados nos anúncios analisados; 

 Identificar os traços gerais e geracionais da identidade cultural da mulher gaúcha 

contemporânea, baseados nas mulheres gaúchas contemporâneas participantes do 

inquérito. 
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Isto posto, procede-se a seguir à descrição detalhada dos pressupostos metodológicos, 

referentes a cada entidade estudada, que contribuíram para a consecução das estratégias e táticas 

do decorrer da investigação a fim de cumprir com os objetivos colocados, e levaram à 

confirmação ou infirmação das hipóteses estabelecidas e resolução do problema de pesquisa 

apresentado. 

 

5.3 Territórios de estudo 

 

São dois territórios de estudo na tese, a representação cultural da mulher brasileira nas 

comunicações publicitárias veiculadas no Anuário das Senhoras e a identidade cultural da 

mulher gaúcha, especialmente a que pode ser considerada contemporânea (nascida a partir de 

1972). O Anuário das Senhoras, uma revista ilustrada anual, que teve sua primeira edição no 

ano de 1934, pertenceu à Editora O Malho, de propriedade de Alba de Mello, indicado como 

“famoso anuário” por Buitoni (2009: 78). No que se refere à caracterização do primeiro foco 

de análise, o periódico Anuário das Senhoras, e, segundo Garcia (2004a: 41), este terá sido 

“idealizado para que cada página, cada tema, cada novidade que trouxesse fosse apreciado com 

especial interesse por mulheres que, aos poucos, foram tomando contato com novas 

informações sobre si mesmas, das quais o Anuário era depositário”. Assim, por meio da 

conquista da confiança das leitoras dado a abordagem de assuntos gerais de interesse das 

mulheres modernas, e por vezes assuntos delicados relativos à criação dos filhos, “o Anuário 

das Senhoras revestiu-se de significados que fizeram com que sua própria posse fosse algo 

especial” (Garcia 2004a: 41). A editora lançou produtos específicos para mulheres como, por 

exemplo, a revista mensal Moda e Bordado, o Almanaque d’O Tico-Tico para o público infantil 

e os álbuns de bordados e corte e costura e utilizava-se das páginas do Anuário para veicular 

diversos anúncios publicitários das suas várias publicações.  

As edições que compõem o corpus selecionado para a investigação têm, em média, cerca 

de 300 páginas impressas em papel Pó de Arroz, a maior parte em sépia, além de um conjunto 

de quatro a seis páginas por edição com papel sulfite de maior gramatura com anúncios em 

mais de uma cor – encartadas do meio para o final da paginação. Com a capa e contracapa 

trabalhadas em cores com desenhos e estampas decorativas, a publicação deveria ser bela para 

combinar com a decoração da casa das leitoras, pois ficava disponível para a leitura das 

mulheres da casa durante o ano todo, além de colecionável. Pilla (2016) refere que 

seguidamente: 
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médicos, psicólogos, professores e cientistas em geral dão o tom de autoridade aos 

artigos, seja como entrevistados, seja mesmo como elaboradores de toda uma sorte de 

conselhos e práticas para cuidado do corpo (…) inclusive a maior parte dos seus artigos, 

crônicas, colunas era elaborada sem nem sequer ser assinada (2016: 386). 
 

Essa conduta estabelecida informalmente nas redações das revistas femininas brasileiras 

da época analisada comprova a intuição da pesquisadora e o depoimento do editor da revista O 

Cruzeiro, Accioly Neto, registrado em Fujisawa (2006), que afirmava serem todas as colunas e 

artigos produzidos majoritariamente por jornalistas, escritores e poetas, ou seja, homens. A 

assinatura do redator ou a falta dela era uma opção dos editores mas, quando intencionavam a 

reprodução das normas e regras de comportamento feminino, assinavam as colunas e artigos 

com nomes femininos para se beneficiar da proximidade e identificação entre a “escritora” e a 

leitora.  

Mesmo quando eram assinados por nomes femininos, inclusive as secções de conselhos, 

que respondiam as cartas das leitoras, estas questões eram forjadas, uma vez que abordavam os 

assuntos que eram de interesse das forças dominantes (política e religiosa) para a manutenção 

da ordem social. A partir disso e da leitura crítica das edições do corpus, pode-se afirmar que a 

publicação apresentava um caráter normativo da representação cultural da mulher brasileira e 

das funções que era suposto cumprir para que as mulheres pudessem ser consideradas moças 

de boa família, esposas dedicadas, boas mães, avós zelosas, sempre saudáveis, belas, magras, 

com a pele jovem e os cabelos brilhantes.  

No que diz respeito ao segundo foco de análise, a mulher gaúcha, especialmente a que 

pode ser considerada contemporânea, da faixa etária compreendida entre 18 e 45 anos em 2017, 

a seleção deste trabalho recaiu sobre a cidadã gaúcha a que tem como local de nascimento e 

residência o Estado do Rio Grande do Sul, localizado geograficamente como último estado do 

sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. A esse respeito, acrescenta-se que, 

a pedido das respondentes do grupo da fase piloto, para a fase efetiva da realização da pesquisa, 

foram incluídas também as mulheres que não sendo naturais do estado, nele residissem e se 

considerassem gaúchas por opção. Uma pesquisa realizada pela empresa brasileira Rohde & 

Carvalho, em 2011, revelou algumas características da mulher brasileira de 20 a 30 anos, e as 

informações levantadas referentes às mulheres gaúchas. O texto afirma que as gaúchas “querem 

independência, dão muito valor à beleza, são estressadas e ansiosas, e têm uma prioridade: elas 

mesmas”. Segundo uma das autoras da pesquisa, Suzana Carvalho, as gaúchas são as que mais 

sentem a cobradas e pressionadas para alcançar o sucesso profissional, e para isso estão “entre 
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as que mais buscam aperfeiçoamento profissional”, cuidam da beleza mais do que da saúde e 

costumam fazer procedimentos estéticos, como cirurgia plástica, para aperfeiçoar seu corpo. 

 Com a população majoritariamente formada por imigrantes açorianos, madeirenses, 

italianos e alemães, além dos povos nativos Guarani, Jê e Pampeano, mantinha caraterísticas 

físicas distintas de outros centros urbanos nacionais. Conforme descreveu o botânico francês 

Auguste de Saint-Hilaire, no seu texto de 1820, quando visitou o Rio Grande do Sul, registrou 

que “todas as mulheres que tenho visto de Rio Grande a esta parte são bonitas, têm olhos e 

cabelos negros, cútis branca e têm sobre as francesas a vantagem de serem mais coradas” (Saint 

Hilaire apud Pedro 2004: 278). De acordo com dados disponibilizados pela Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicilio (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2017, demonstram que a proporção de brancos no estado é de 81,5% da população, 

em contraste com a realidade nacional na qual 54,9% da população é de pretos e pardos. Em 

relação às mulheres gaúchas, a historiografia aponta que entre os séculos XVIII e XIX, por 

causa das constantes guerras e revoluções que tiveram o território sul-rio-grandense como 

cenário, era comum tê-las como gestoras das fazendas, dos meios de produção e dos 

empreendimentos familiares, nos longos períodos de ausência dos maridos; há o registro de 

muitas viúvas que reivindicavam legalmente a permissão do governo para tornar-se a gestora 

oficial dos bens e meios da família. Ainda assim, a população era formada não só por mulheres 

de posse aparentemente independentes, estavam presentes também as trabalhadoras e as 

desempregadas. Em Caimi (2016) encontra-se a afirmação de que 

 

coexistiram, no mesmo espaço social e na mesma cronologia temporal, mulheres submissas, 

mulheres rebeldes, mulheres autônomas, mulheres dependentes e, nesse sentido, o olhar sobre a 

figura feminina na história deve reconhecer a multiplicidade de papéis e significados negociada 

entre homens, mulheres e instituições sociais de seu tempo (Caimi 2016: 98). 

 

 A população do estado do Rio Grande do Sul, atualmente, é composta por maioria de 

mulheres, aproximadamente 51,33% 10em dado de 2015, a realidade socioeconômica e cultural 

sofreu interferências e alterações com a chegada de mais imigrantes de outras nacionalidades e 

migrações internas. E o papel da mulher alterou-se consoante ao contexto, movimentação 

necessária, pois “a história precisa ser reescrita a cada geração, porque embora o passado não 

mude, o presente se modifica”. Cada geração formula novas perguntas ao passado e “encontra 

                                                           
10 s/a (2016): Levantamento sobre a população do rio grande do sul. In: O Nacional, disponível em 

http://www.onacional.com.br/estado/72501/levantamento+sobre+a+populacao+do+rio+grande+do+sul, acessado 

em 04/04/18. 

http://www.onacional.com.br/estado/72501/levantamento+sobre+a+populacao+do+rio+grande+do+sul
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novas áreas de simpatia à medida que revive distintos aspectos das experiências de suas 

predecessoras” (Hill 1987: 32).  

 

5.4 Estudo de caso – enquadramento  

 

Quanto à natureza dos dados obtidos, o estudo utilizou tanto dados primários quanto 

secundários. Os dados primários resultaram da aplicação dos inquéritos via questionário por 

meio eletrônico às mulheres gaúchas contemporâneas, além das análises da relação texto-

imagem dos anúncios publicitários dos anuários que constituem o corpus. Os dados secundários 

foram obtidos nos anúncios e conteúdo editorial dos anuários, além de todas as fontes 

bibliográficas que operacionalizaram o referencial teórico e os documentos, como os relatórios 

do Censo Demográfico Brasileiro, por exemplo. Os instrumentos de recolha de dados utilizados 

foram três, o inquérito via questionário online, análise de conteúdo dos inquéritos e das 

comunicações publicitárias, e análise semiótica das comunicações publicitárias. O 

aprofundamento do uso relativo a cada instrumento de recolha de dados está presente nas 

descrições metodológicas específicas relacionadas com os inquéritos e aos anúncios 

publicitários. 

A seleção da amostragem de mulheres gaúchas contemporâneas participantes do 

inquérito deu-se de duas formas: em primeiro lugar, utilizou-se o método de snowball sampling, 

no qual a pesquisadora escolheu um grupo de 5 mulheres, que deveriam indicar um novo grupo 

de respondentes e assim sucessivamente. Essa técnica é uma forma de amostra não 

probabilística porque “não é possível determinar a probabilidade de seleção de cada participante 

na amostra” (Baldin & Munhoz 2011: 332). Assim, se utiliza cadeias de referência, que vêm 

criar uma espécie de rede de respondentes participantes. No decorrer do processo, o sistema de 

indicações foi somado involuntariamente ao de amostra não-probabilística por registro 

voluntário das participantes, a partir da postagem do link do questionário nas páginas pessoais 

das participantes e entusiastas da pesquisa, na rede social Facebook. Dessa forma, novas 

respondentes desconhecidas da pesquisadora e não indicadas pelas pesquisadas que iniciaram 

o processo colocaram-se voluntariamente como participantes do inquérito. Pelo fato de não ser 

solicitada no questionário a identificação pessoal da respondente para garantir o anonimato das 

respostas, não foi possível identificar o percentual de participantes provenientes de cada um 

dos processos utilizados para a seleção da amostragem, embora ambos sejam de caráter não-

probabilístico. A população total do Rio Grande do Sul (RS) estimada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE 2017) é de aproximadamente 11.322.895 habitantes, e desses 
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aproximadamente 2.159.796 11 são eleitoras entre 18 e 45 anos, o que permite verificar que esse 

pode ser o número aproximado de mulheres da faixa etária determinada residente no Estado.  

Para a seleção dos anúncios publicitários que compuseram a amostra para a análise de 

conteúdo e análise semiótica, utilizou-se primeiramente o universo de 973 anúncios para a 

transcrição textual e análise global de cada uma das 13 categorias de produtos e serviços 

anunciantes. Posteriormente, fez-se uso da amostra teórica que, segundo Flick (2005: 66), 

seleciona os indivíduos de acordo com o nível esperado de possibilidade de geração de novas 

ideias para a elaboração teórica proposta para a criação do microcosmos, em busca do material 

que prometa melhores perspectivas. Sustenta-se, assim, que a utilização da amostragem teórica 

fundamenta-se a partir do princípio de selecionar para a análise relacional texto-imagem os 

anúncios “com base em critérios concretos relacionados com o assunto, em vez de utilizar 

critérios metodologicamente abstratos. A amostragem prossegue, de acordo com a relevância 

dos casos, e não pela sua representatividade” (Flick 2005: 69). A dimensão espaço-tempo da 

tese apresenta o cruzamento bidimensional quando abarca a escala nacional e regional, ao se 

trabalhar com a caracterização da mulher brasileira e da mulher gaúcha. Simultaneamente, 

ocorre a bidimensionalidade na dimensão espaço-temporal entre a época da emissão, da 

recepção e análise da comunicação publicitária, respectivamente modernidade e pós-

modernidade.   

As duas principais técnicas que inspiraram o modelo utilizado para o tratamento dos 

dados recolhidos foram a análise de conteúdo e a análise semiótica. A primeira operacionalizou 

a sistematização das respostas do questionário aplicado às mulheres gaúchas participantes do 

inquérito e na leitura geral dos termos utilizados nos anúncios para a representação da mulher 

em cada uma das funções estabelecidas textualmente. A segunda operacionalizou a análise da 

relação texto-imagem presente nos anúncios selecionados pela amostragem teórica, em cada 

uma das 13 categorias de nichos de produtos e serviços.  

A análise de conteúdo realizada apoiou-se na perspectiva de Bardin (2015), 

possibilitando a criação de categorias de padrão de representação cultural da mulher e também 

a definição de categorias de nicho de produtos. Devido à necessidade de adequação dos 

componentes metodológicos aos objetivos da tese, não foi do interesse da pesquisadora a 

utilização de todas as ferramentas propostas pela análise de conteúdo, uma vez que, por vezes, 

o viés qualitativo mostrava-se mais profícuo do que o quantitativo referente às contagens de 

incidência e frequência dos elementos textuais e representações visuais. Cumpre, portanto o 

                                                           
11 Número obtido pelo somatório do número de mulheres eleitoras do RS, a partir dos dados de fevereiro de 2018, 

disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral.  
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que Bardin chama de função heurística, quando a análise de conteúdo “enriquece a tentativa 

exploratória, aumenta a propensão para a descoberta [...] para ver o que dá” (2015: 31). A 

análise semiótica contextualizou a análise da relação texto-imagem presente nos anúncios 

selecionados e foi realizada a partir da descrição e discussão dos conteúdos expressos 

(denotados/naturais) e conteúdos induzidos (conotados/culturais) nas duas dimensões, com 

pontos dos trabalhos já realizados por Barthes (1992), Silva (2001) e Souza e Santarelli (2008). 

Procurou-se relacionar a “dupla mensagem: uma, de caráter informativo, tem por objetivo a 

divulgação de um produto; outra, da ordem da imposição de um sistema de valores, tem por 

objetivo o consumo” (Silva 2001: 93), conforme referido na revisão bibliográfica.  

 

5.4.1  Os anúncios do Anuário das Senhoras 

 

A investigação realizada à publicação de Anuário das Senhoras, iniciou-se a partir da 

leitura analítica detalhada de todas as seis edições (1949-1954) que compõem o corpus, a fim 

de possibilitar a criação do primeiro grupo de categorias de nichos de produtos anunciados, nas 

quais foram encaixados cada um dos anúncios publicitários mapeados em cada número. O 

universo de pesquisa das comunicações publicitárias presentes nas edições do Anuário das 

Senhoras é composto por um total de 973 peças, contabilizando-se unicamente as que eram 

caracterizadas como anúncios publicitários; desconsiderando-se as de caráter publieditorial ou 

textos que se confundiam com o conteúdo editorial das publicações relativamente à forma de 

diagramação do texto. Ressalta-se que existem anunciantes que marcam presença em mais de 

uma edição, o que resulta na eventual repetição do mesmo anúncio em várias edições diferentes, 

ou na repetição do texto com um novo layout, ou o mesmo layout com o texto ligeiramente 

alterado.  

O universo de 973 anúncios foi sistematizado em um total de 13 categorias de análise, 

identificadas pelos nichos comerciais das empresas anunciantes e natureza dos produtos 

oferecidos, organizados em ordem alfabética: 1. Alimentação; 2. Automóveis; 3. Cigarros; 4. 

Cosmética & Beleza; 5. Higiene Pessoal; 6. Joalheria & Relojoaria; 7. Limpeza & Casa; 8. 

Medicamentos & Saúde; 9. Moda & Vestuário; 10. Móveis, Decoração & Utensílios; 11. 

Papelaria & Lazer; 12. Publicações, Livros & Álbuns; 13. Serviços. A quantidade e a 

distribuição dos anúncios por edição são apresentadas na tabela que segue.  
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Edições  

CATEGORIAS 

PRODUTOS/SERVIÇOS 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 TOTAL 

1. Alimentação 15 14 15 21 21 22 108 

2. Automóveis - 1 - 1 2 - 4 

3. Cigarros 1 1 1 1 1 1 6 

4. Cosmética & Beleza 23 29 24 19 21 19 135 

5. Higiene Pessoal 8 12 7 9 16 9 61 

6. Joalheria & Relojoaria 3 1 3 3 2 2 14 

7. Limpeza & Casa 10 10 6 9 8 9 52 

8. Medicamentos & Saúde 15 13 13 13 21 16 91 

9. Moda & Vestuário 16 17 17 12 13 12 87 

10. Móveis, Decoração & 

Utensílios 

26 24 33 24 36 24 167 

11. Papelaria & Lazer 2 2 3 2 2 2 13 

12. Publicações, Livros & 

Álbuns 

34 41 25 38 29 17 184 

13. Serviços 6 9 9 8 13 6 51 

 TOTAL por Edição 159 174 156 160 185 139 973 

Tabela 2: Total de anúncios em cada nicho de mercado por edição 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Depois da organização da totalidade dos anúncios nas categorias manualmente, 

procedeu-se a criação de tabelas no software de edição de textos Word, nas quais a pesquisadora 

realizou a transcrição textual, identificação da página e formato de todos os anúncios, em 13 

tabelas para cada edição, em um total de 78 tabelas que estão disponíveis para consulta nos 

Apêndices de A até M.  

Pode-se constatar, a partir da sistematização disponibilizada, que a edição de 1953 é a 

que apresenta o maior número de anúncios publicitários, seguida pelas edições de 1950, 1952, 

1949, 1951 e 1954, respectivamente. Relativamente às categorias de produtos mais anunciados 

nas edições estudadas, as particularidades podem ser verificadas a partir da análise dos dados 

disponibilizados na próxima tabela. Propôs-se o mapeamento realizado manualmente, em uma 

primeira abordagem, para se verificar o número total e as características das peças disponíveis 

em cada uma das seis edições.   

 

 

 

 

 
Tabela 3: Total de anúncios por edição 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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 As categorias que contam com mais de 100 anúncios mapeados são, por ordem 

decrescente: Publicações, Livros e Álbuns (184 peças); Móveis e Casa (167); Cosmética e 

Beleza (135) e Alimentação (108). As duas categorias com menor número de anúncios são a de 

Cigarros, com seis anúncios e a de Automóveis, com quatro anúncios ao total. A partir do 

mapeamento também foram criados rankings dos produtos mais anunciados em cada uma, que 

deveriam gerar a definição de quais anúncios seriam colocados em evidência e analisados, por 

categoria, que podem ser consultados no Apêndice N. Os produtos que ocuparam o primeiro 

lugar, os mais anunciados, nem sempre traziam a imagem e a referência textual da representação 

do feminino, por isso em algumas categorias são analisados anúncios de marcas e produtos que 

ocupam posições seguintes no ranking. O mesmo aconteceu muitas vezes com os anúncios all-

type ou apenas com uma imagem e a marca do produto, que inviabilizaram a possibilidade de 

análise da relação texto-imagem referente à representação cultural da mulher.  

Assim, no âmbito da seleção dos anúncios para a realização da análise de conteúdo e 

semiótica, utilizou-se a técnica de amostragem teórica, referida anteriormente no item 4.4 como 

uma ferramenta que prioriza a relevância de conteúdo ao invés da frequência. A escolha dos 

anúncios, analisados e apresentados no próximo capítulo, fez-se com base em cinco critérios: 

1. O produto com maior número de anúncios diferentes; 2. A presença em maior número de 

edições; 3. Os anúncios devem com texto ou imagem (ou ambos) fazendo referência objetiva à 

mulher ou ao feminino, em termos contextuais de uso ou função do produto ou serviço ofertado; 

4. Caso o maior anunciante da edição apresente anúncios sem elementos passíveis de análise, 

será selecionado o próximo anunciante colocado no ranking; 5. Foi facultada à pesquisadora a 

seleção de mais de um anunciante de cada categoria, desde que cumpram todos os critérios 

anteriores, com o objetivo de fortalecer os resultados ou apresentar novos elementos. Significa 

isto dizer que se escolheram os anunciantes que tinham mais anúncios diferentes nas seis 

edições do Anuário das Senhoras, no primeiro critério, e já no que se refere ao segundo critério, 

optou-se pela escolha dos anunciantes que estavam presentes em mais edições. Optou-se 

também por, em cada categoria, apresentar anúncios que chamaram atenção por algum motivo 

em específico, como por exemplo a evolução do primeiro para o último anúncio do mesmo 

produto ou inovação apresentada em termos de texto, imagem ou layout. No início da 

apresentação de cada categoria de produtos, tem-se o quadro de anúncios, como recurso visual 

que mostra todos os anúncios do nicho para que o leitor tenha a noção do universo, antes de 

serem apresentadas as especificidades dos anúncios que foram analisados em detalhe. 

Percebeu-se que os níveis de conteúdo dos textos publicitários e das imagens formadoras dos 
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anúncios mostraram duas dimensões que se alternavam, uma vez que não eram em todas 

categorias que os textos apresentavam caráter normativo e sim as imagens. Essa relação de 

alternância entre as dimensões textual e imagética na ancoragem das representações culturais 

da mulher em cada uma das categorias tornou possível a identificação da representação cultural 

da mulher relativamente a cada nicho de produtos e serviços. A partir de nova leitura de todo o 

universo de anúncios de cada nicho, foi possível, com as técnicas de análise de conteúdo, 

organizar o processo da contagem de termos e imagens icônicas e as suas frequências, o que 

levou à criação das categorias de análise dos anúncios em evidência, conforme estabelecido no 

quadro a seguir. O critério utilizado para a criação das categorias e subcategorias foi a 

situação/ação realizada pela mulher na representação em questão, já para a criação das 

dimensões, verificou-se o papel representado pela mulher no contexto apresentado na 

comunicação publicitária. Registra-se, com certo interesse, que quando se estabelece como 

técnica de obtenção dos dados a análise de conteúdo, sob a perspectiva de Bardin (2015), 

verifica-se que existe também o cariz quantitativo. 

 

Categorias de Análise (13) Subcategorias (31) Dimensão (8) 

Mulher provedora alimenta a família mulher-esposa-mãe 

 alimenta os filhos mulher-mãe 

 alimenta o marido mulher-esposa 

 alimenta o doente mulher-cuidadora 

 alimenta-se mulher-mulher 

   

Mulher conduzida no banco de trás mulher-esposa 

 no banco da frente mulher-esposa-mãe 

   

Mulher fumante fuma em casa mulher-mulher-jovem 

 fuma em público mulher-comprometida 

   

Mulher bela a pele bela mulher-mulher 

 o corpo belo mulher-mulher  

mulher-esposa 

 beleza natural mulher-mulher-jovem 

 beleza científica mulher-mulher 

   

Mulher asseada os dentes brancos mulher-mulher 

mulher-mãe 

 a higiene íntima mulher-esposa 

   

Mulher preciosa usa colares de pérola mulher-esposa 

mulher-mulher 

   

Mulher dona de casa limpa a cozinha mulher-esposa 

 limpa a prataria mulher-esposa 

   

Mulher medicada toma reguladores mulher-mulher-jovem 

mulher-mulher 

mulher-esposa 

mulher-mãe 

mulher-avó 
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Mulher na moda belos sapatos mulher-mulher 

mulher-comprometida 

mulher-esposa 

 silhueta elegante mulher-mulher-jovem 

mulher-mulher 

   

Mulher dona da casa eletrodomésticos na cozinha mulher-esposa 

 receptor de TV na sala mulher-esposa-mãe 

   

Mulher anfitriã jogo de cartas com amigos mulher-esposa 

 aniversário dos filhos mulher-mãe  

mulher-esposa-mãe 

   

Mulher leitora aprende a cozinhar mulher-esposa 

mulher-avó 

 aprende a costurar mulher-esposa-mãe 

 aprende a bordar mulher-jovem 

mulher-esposa 

mulher-esposa-mãe 

   

Mulher servida viaja de avião mulher-mãe 

 aprende a costurar mulher-esposa-mãe 

 higieniza a casa mulher-esposa 

Quadro 8: Categorias de análise dos anúncios publicitários  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  Efetivou-se a análise relacional texto-imagem com as informações percebidas, 

identificadas e organizadas dentro da linha de raciocínio estabelecida para cada categoria, a 

partir do que estava disponível em cada conjunto de anúncios. Embora a estrutura da montagem 

da linha de análise siga a mesma lógica, o caminho argumentativo foi flexibilizado e dependeu 

do conteúdo disponibilizado pela amostra. O modelo básico foi estruturado com os seguintes 

itens: 

 a) descrição e análise geral da categoria a partir do universo disponível;  

b) especificação dos termos e palavras utilizadas no texto com maior frequência;  

c) exemplificação dos argumentos e chamamentos textuais mais frequentes a partir de imagens 

dos anúncios;  

d) discussão dos elementos imagéticos com identificação do caráter denotativo/conotativo 

dentro do contexto apresentado;  

e) descrição e discussão dos conteúdos expressos (denotados/naturais) e conteúdos induzidos 

(conotados/culturais) nas dimensões textual e imagética;  

f) estabelecimento da relação texto-imagem de cada um dos anúncios dentro das categorias e 

subcategorias disponíveis, além da identificação de qual a dimensão representacional da mulher 

foi retratada. 

Devido à limitação de conteúdo dos anúncios disponíveis, há a possibilidade de algumas 

categorias, como, por exemplo, a de Papelaria e Lazer, não apresentarem todos os elementos 

da estrutura do modelo básico de análise, levando à flexibilização da estrutura dentro das 
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possibilidades reais apresentadas. Registra-se que os layouts dos anúncios se apresentam, 

geralmente, confusos quando trazem os textos colocados de forma aleatória em todas as 

direções, inclusive nos espaços entre as fotografias e ilustrações que compõem a parte imagética 

da mensagem. A falta de pontuação, a alternância entre caixa alta e caixa baixa, os usos de 

negritos e itálicos, todos juntos no mesmo anúncio, acarretam certa dificuldade em identificar 

quais as funções das frases no contexto, se são chamadas, textos ou textos de apoio. Também 

foi possível identificar que não são todos os anúncios que contêm todos os elementos textuais 

básicos (chamada, texto, texto de apoio, slogan e assinatura) característicos de um anúncio 

publicitário padrão. 

Em resumo, a partir dos quadros texto/anúncio desenvolveu-se, a análise qualitativa de 

conteúdo do texto da comunicação publicitária da amostra selecionada, com sistematização de 

incidências de termos-chave qualificativos do papel feminino e do contexto de representação a 

partir das imagens, com posterior relação texto-imagem. Procurou-se encontrar as linhas 

indicativas de ações em cada um dos contextos cotidianos apresentadas como circunstâncias de 

uso ou mostra de função dos produtos e serviços ofertados para as leitoras consumidoras, a 

contemporizar a conjuntura representada e o contexto sugerido, para que finalmente se construa 

o quadro geral de representações culturais da mulher brasileira moderna a partir dos anúncios 

publicitários das edições 1949-1954 do Anuário das Senhoras. 

 

5.4.2 O inquérito às mulheres gaúchas 

 

Para contemplar o estudo das mulheres gaúchas da pós-modernidade, optou-se pela 

criação de um questionário para proceder à recolha dos dados relevantes para a consecução dos 

objetivos e complemento à questão inicial. Devido à amplitude do universo de pesquisa, 

composto por aproximadamente dois milhões cento e sessenta mil mulheres entre 18 e 45 anos, 

e pelo fato de a investigadora estar deslocada geograficamente (a residir em Portugal no período 

da recolha) optou-se pela utilização do questionário aplicado via recurso digital online. O 

questionário permitiu compreender melhor as relações estabelecidas entre as respondentes e a 

sua realidade diária, as representações femininas geracionais e ainda qual o nível de 

identificação da mulher gaúcha contemporânea com a representação da mulher proposta nos 

anúncios.   

O instrumento de recolha de dados foi dividido em 5 secções: na primeira, apresenta-se 

a pesquisa, pesquisadora e objetivo do instrumento de inquérito, frisando o caráter anônimo das 

respostas. A na segunda secção denominada de Aspectos Sociodemográficos, foi composta por 
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8 questões com intuito de recolher dados acerca do perfil das respondentes, para possibilitar 

construir uma identificação com as 8 dimensões da mulher apreendidas dos anúncios 

analisados. A terceira secção, correspondendo ao Grupo II, apresentado como Representação 

de Si enquanto Mulher, continha 19 questões para compreender como a respondente se via 

enquanto mulher, para verificar qual papel elas representam no seu dia a  dia. Na quarta secção, 

Grupo III, designada de Representação Geracional, propõe-se um total de 12 questões para que 

fosse possível obter informações sobre as mulheres da família das inquiridas, para se obter a 

identificação com as mulheres da família. E, por fim, na quinta secção, Grupo IV, A Mulher e 

a Publicidade, procurou-se compreender como se estabelece a relação entre a respondente e a 

publicidade dirigida ao público feminino, a partir de cinco questões, onde a quarta apresenta 7 

anúncios publicitários para a definição das mulheres neles representadas. O questionário pode 

ser consultado na íntegra no Apêndice O. 

O movimento inicial para aplicação da pesquisa aconteceu a partir da plataforma Google 

Formulários, com o envio do link de acesso às primeiras respondentes, conhecidas da 

pesquisadora e adequadas ao perfil procurado, com o objetivo de realizar um pré-teste do 

instrumento de recolha de dados. As participantes desse grupo de testadoras indicaram algumas 

alterações necessárias no número de questões e anúncios disponibilizados para recepção, 

indicando a redução do tamanho do instrumento. As alterações solicitadas foram realizadas, e 

foi iniciado o envio para o primeiro grupo de respondentes dentro do perfil estabelecido. O 

contato foi realizado no aplicativo Messenger, dentro da rede social Facebook, uma vez que a 

investigadora estava em Portugal e as respondentes em várias cidades no estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil. Para que a investigação pudesse contar como referente às mulheres gaúchas, fez-

se necessária a participação de respondentes residentes em todas as sete Mesorregiões nas quais 

são divididas o território estadual, ilustradas à título de informação, nas imagens12 que seguem:  

 

                                                           
12 Imagem utilizada também no questionário na pergunta 1.4 “Em que região do Rio Grande do Sul vive hoje?”, 

com objetivo de auxiliar a respondente na identificação do seu município com mais facilidade. Image: 

RioGrandedoSul MesoMicroMunicip.svg, own work, CC BY 2.5. Disponível em 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=859140  (consultado em 01 de dezembro de 2017).  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=859140


Capítulo V: Contextualização da investigação 

139 

 

     

Figura 6: Mesorregiões do RS 

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu, 2016. 

  

Organizou-se, então, um protocolo para a consecução da amostra não-probabilística, 

pelo método de snowball sampling, composta por três passos: a) envio de mensagem privada 

via Messenger com texto padrão, convidando a participar do inquérito; b) depois da 

demonstração de interesse da contatada, procedia-se o envio do link do questionário também 

por mensagem privada; c) caso a contatada demonstrasse mais interesse sobre o tema e a 

investigação, era convidada a enviar o link para os contatos pessoais que julgasse terem 

interesse pelo tema. Dessa forma, uma respondente selecionada no primeiro grupo de 

contatadas poderia enviar o link do questionário para quantas amigas ou conhecidas quisesse, 

dando origem a um novo grupo de respondentes, à sua própria rede.  

Mas, esse movimento gerou outro, independente das estratégias da pesquisadora, o de 

postagem do link do questionário nos perfis pessoais das respondentes na rede social Facebook. 

Essas postagens voluntárias de participantes e entusiastas do tema trouxeram novas 

respondentes desconhecidas da pesquisadora, contando inclusive com disseminadores do sexo 

masculino. Os movimentos dessa rede criada a partir das participantes do primeiro e segundo 

grupos, que foram possíveis de rastrear a partir de marcações do nome da pesquisadora nas 

postagens, são apresentados brevemente no tópico seguinte. 

 O inquérito ficou disponível entre os dias 04 e 15 de dezembro de 2017, e a meta inicial 

de 100 respostas foi alcançada no dia 05 de dezembro. A evolução no número de respondentes 

deu-se de forma impactante depois de cada um dos períodos de esforço de envio, conforme 

detalha o quadro a seguir.  

Data Número de 

envios 

Tipo de Contato  Plataforma de Envio Interações 

03/12 
10  

 
(9 mulheres e 

1 homem) 

Mensagem pessoal de texto em 
duas etapas: etapa 1: convite para 

participar da pesquisa com texto 

de roteiro semiestruturado; etapa 

Messenger  As participantes solicitaram a autorização 
da pesquisadora para compartilharem em 

outros grupos de amigas via Facebook, 

Messenger e em grupos de WhatsApp. Ao 
disseminador, foi solicitado o envio para 

1. Centro-Oriental 

2. Centro-Ocidental 

3. Metropolitana de Porto Alegre 

4. Nordeste 

5. Noroeste 

6. Sudoeste 

7. Sudeste 
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2: envio do link do instrumento de 

coleta online. 

mulheres da região dele, por parte da 

pesquisadora. 

04/12 

12 

(11 mulheres 
e 1 homem) 

Mensagem pessoal de texto em 

duas etapas: etapa 1: convite para 

participar da pesquisa com texto 
de roteiro semiestruturado; etapa 

2: envio do link do instrumento de 

coleta online. 

Messenger e e-mail pessoal 

para 5 respondentes, 

mediante solicitação delas; 
além de 1 

compartilhamento em perfil 

pessoal no Facebook; envio 
por WhatsApp para 18 

participantes mulheres. 

As participantes responderam e solicitaram 

autorização para reencaminhar a outras 

mulheres. Ao driver, foi solicitado o envio 
para a namorada e sua rede de contatos se 

assim acreditasse possível.  

05/12 

5 

(4 mulheres e 
1 homem) 

Mensagem pessoal de texto às 

mulheres, e ao homem, solicitação 
para que repasse para seus 

contatos adequados ao filtro. 

Messenger, além de 3 

compartilhamentos em 
perfis pessoais no 

Facebook (2 homens e 1 

mulher). 

As participantes responderam e pediram 

para compartilhar, o driver enviou para 
algumas amigas e depois postou no seu 

próprio perfil no Facebook a marcar as 

possíveis respondentes nos comentários, o 
que gerou outro compartilhamento de 

driver homem gaúcho (desconhecido da 

pesquisadora) no seu perfil pessoal do 
Facebook. 

06/12 1 

disseminador 
homem 

Postagem no Facebook Envio via Messenger para 

postagem no perfil pessoal 
do Facebook. 

Disseminador voluntariou-se para 

compartilhar no seu perfil pessoal no 
Facebook. 

Quadro 9: Primeiro Período de Esforços de Envio 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Depois dos três dias iniciais de esforços de contato e envios pessoais para grupos de 

participantes e disseminadores escolhidos pela pesquisadora, obtiveram-se os primeiros 

resultados com respostas para 150 questionários. Como o registro de respostas continuou, com 

um número diário que se alternava entre uma e cinco participações diárias, no dia 11 de 

dezembro foi empreendido o segundo período de envios e postagens para que se alcançasse um 

número de respostas que chegasse a, pelo menos, 200 participantes. Com o intuito de 

sensibilizar o maior número possível de participantes, no dia 11 de dezembro, quando eram 

contabilizadas 283 respostas, a pesquisadora empreendeu um novo esforço com o segundo 

período de envios e a colocação do link na sua própria linha do tempo na rede social Facebook. 

Como resultado, obtiveram-se novos registros de respostas e a interação de duas participantes 

do primeiro grupo do período inicial de envios. Assim, conseguiu-se o aumento, com as ações 

descritas no quadro que segue.  

 

Data Tipo de Contato  Plataforma de 

Envio 

Interações 

11/12 Postagem no perfil da pesquisadora na rede social 

Facebook. 

Facebook 8 compartilhamentos em perfis pessoais de mulheres 

gaúchas (7 dentro do perfil e 1 da geração anterior). 
 

11/12 Envio de texto de convite que, depois da manifestação 

positiva da driver, seguiu-se do envio do link do 
instrumento de pesquisa. 

 

Messenger Participantes responderam ao questionário. 

11/12 Envio do questionário a um driver. WhatsApp Solicitado a enviar para sua namorada e a rede de 

contatos dela. 
 

12/12 Envio de convite e do link do questionário para duas 

participantes. 

Messenger Solicitação da pesquisadora para que, se julgassem 

pertinente, enviassem para suas redes de contatos nas 
suas regiões. 

 

12/12 Postagem no perfil pessoal da pesquisadora. Facebook 10 compartilhamentos da postagem 
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12/12 10 compartilhamentos em perfis pessoais no Facebook. Facebook Comentários e novas respondentes 

 

Quadro 10: Segundo Período de Esforços de Envios 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como é possível observar a partir das imagens abaixo, 20 horas depois da postagem, 

houve 10 compartilhamentos, sendo nove em perfis de mulheres, e um no perfil de um homem 

entusiasta do tema13.  

 

                                  

                         
 

Figura 7:Coletânea de compartilhamento do link do questionário na rede social Facebook 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Verifica-se que o depoimento escrito por algumas mulheres, a apresentar a pesquisa vem 

como uma forma de testemunho da importância de ser participante e de chamar os pares à 

                                                           
13 O primeiro compartilhamento do segundo período de esforços foi de um colega de profissão, casado com uma 

pesquisadora do campo da comunicação, que também participa de um grupo de empoderamento feminino. 
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efetiva participação na recolha dos dados, como se fosse uma oportunidade de ser, ver-se e 

mostrar-se. Já resultado do segundo período de envios e compartilhamentos contabiliza, no dia 

12 de dezembro, um total de 264 respostas. No dia 15 de dezembro, às 20 horas, o envio de 

respostas foi indisponibilizado pela investigadora, encerrando o período de participação, 

quando totalizou o número de 295 respondentes, a contar com 195 respostas além da meta 

mínima estabelecida.  

Obtiveram-se 295 questionários respondidos pela contagem geral fornecida pela 

plataforma digital utilizada, o Google Formulários, porém, a partir da leitura individual de cada 

questionário foi possível observar quatro duplicidades e um questionário que apresentava 

incongruências nas respostas às perguntas abertas que continham a mesma resposta. Assim, 

foram considerados válidos 290 questionários dos 295, compondo um universo final de 290 

questionários, cujas respostas foram sistematizadas por meio do software editor de planilhas 

Excel, descritas e discutidas. 

Importa salientar que no Grupo IV – A Mulher e a Publicidade, foi pedido às 

respondentes que fizessem a recepção, com os seus olhares pós-modernos, das peças 

publicitárias da modernidade brasileira, caracterizando um gap entre emissão e recepção que 

cumpre um período entre 63 e 69 anos. São sete os anúncios que foram disponibilizados no 

corpo do questionário, com a indicação “essa mulher é...” e as respondentes poderiam atribuir 

até três adjetivos que qualificassem cada uma das sete figuras femininas apresentadas. O quadro 

a seguir apresenta os anúncios em questão. 

 

 
4.4.1. (1949: 203) 

 
4.4.2. (1949: 5) 

 
4.4.3. (1952: 136) 

 
4.4.4. (1954: 2) 
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            4.4.5. (1953: 15)                    4.4.6. (1951: 203)                         4.4.7. (1951: 67) 

 

Quadro 11: Anúncios disponibilizados no instrumento de pesquisa 

Fonte: Anuário das Senhoras.  

 

A relação estabelecida entre a representação cultural da mulher moderna brasileira e a 

identidade da mulher gaúcha contemporânea procurou ser clarificada com essa questão. 

Abrange a função qualitativa na recolha e análise de dados, uma vez que se pretende descobrir 

o porquê das identificações, ou não, com as representações presentes nos anúncios publicitários 

do Anuário das Senhoras.  

A apresentação dos dados recolhidos foi organizada por faixa etária. As informações 

são apresentadas por seis micro gerações nas faixas etárias estabelecidas como opções no 

próprio questionário, e são: Micro Geração 141: 1972/1977; Micro Geração 2: 1978/1982; Micro 

Geração 3: 1983/1987; Micro Geração 4: 1988/1992; Micro Geração 5: 1993/1997 e Micro 

Geração 6:  1998/1999. A definição do início do intervalo pesquisado ser estabelecido no ano 

de 1972 foi motivado pela definição teórica da Pós-Modernidade que, segundo o antropólogo 

David Harvey ([1989] 2014), se iniciou nesse ano. O ano de 1999 como limite final foi 

motivado pelo fato de as pesquisadas serem maiores de idade, segundo a legislação civil 

brasileira não acarretando, portanto, inconvenientes legais para o uso e publicação das 

informações fornecidas (ressalta-se que a recolha dos dados foi realizada em dezembro de 2017 

e solicitado que as respondentes tivessem entre 18 e 45 completados no corrente ano). Embora 

a divisão por classes etárias possa não estabelecer fronteiras ou relações entre os padrões de 

respostas das micro gerações, já que mulheres de idades próximas estão em grupos diferentes, 

foi a forma que se delineou no momento do tratamento dos dados como a mais viável. 

 

5.4.3 Primeiras constatações da leitura dos dados do questionário 

  

                                                           
14 Os termos micro geração e nano geração foram estabelecidos pela pesquisadora para denominar cada intervalo 

etário, geralmente de cinco anos, que organiza os seis conjuntos de dados apresentados, por acreditar que se os 

indivíduos pesquisados têm idades próximas é maior a probabilidade de terem perfis afins. 
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É apresentada aqui a leitura primária dos dados recolhidos que se referem a toda a 

amostra das 290 respostas consideradas válidas. A partir de uma leitura global dos dados 

obtidos nas 295 respostas do questionário eletrônico têm-se as constatações apresentadas a 

seguir. O aprofundamento das ligações entre os resultados e a base teórica será apresentada no 

próximo capítulo, a partir dos conceitos operatórios explorados anteriormente nos Capítulos 1, 

2 e 3. 

Na Secção 2 – Grupo I: Aspectos Sociodemográficos – o objetivo foi traçar o perfil 

sociodemográfico das respondentes, que se identificaram maioritariamente do gênero feminino 

(99.3%), sendo que a faixa etária que mais respondeu ao questionário estava situada entre os 

40 e os 45 anos (23.7%), sendo a maioria das respondentes natural do Rio Grande do Sul 

(98.6%) e residente da Mesorregião do Centro Ocidental Rio-Grandense (44%).Verificou-se 

também que 68.8% das pesquisadas são solteiras. Relativamente ao grau de instrução, 48.8% 

são pós-graduadas (27.5% especialistas, 15.6% mestres, 5.4% doutoras e 0.3% pós-doutora). 

Quando indagadas sobre a sua profissão, 15.6% identificaram-se como estudantes, 10.2% como 

professoras, 9.8% são jornalistas e 8.8%, publicitárias, entre outras. O último enquadramento 

dessa secção diz respeito ao nível de rendimento das respondentes, que se configura da seguinte 

forma: 20.3% entre 3-5 salários mínimos (R$ 2.811,00-R$ 4.685,00); 18% entre 1-2 (R$ 

937,00-R$ 1.874,00) e 17.3% entre 5 e 10 (R$ 4.685,00-R$ 9.370,00).  

A Secção 3 – Grupo II: Representação de Si enquanto Mulher – aborda questões 

relativas à forma como as mulheres respondentes se veem enquanto mulher, no dia a dia da sua 

vida a partir da sua própria percepção da realidade criada e vivida por elas. Chegou-se a estas 

afirmações por meio dos papéis/ações representados nos anúncios dos anuários e de 

contraposições a esses papéis/ações em circulação nas práticas cotidianas da 

contemporaneidade. Solicitou-se o posicionamento das respondentes em relação a afirmações 

representativas de padrões modernos e pós-modernos da relação delas com o mundo à sua volta 

e às pressões relativas ao papel cultural da mulher. Os resultados para cada uma das 15 

afirmações foram os seguintes:  

a) Ser mulher é cuidar dos filhos e ter orgulho de ser mãe (42.4% discorda totalmente); 

b) A mulher é quem deve ir às compras (67.5% discorda totalmente); 

c) Todas as mulheres gostam de ser femininas (48.1% discorda totalmente);  

d) A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, mente, atitudes) (38.3% 

discorda totalmente);  

e) A mulher de hoje paga a conta (32.2% não concorda nem discorda);  
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f) A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus sonhos (60.7% concorda 

totalmente);  

g) A mulher deve ser companheira do seu marido e apoiar seu sucesso profissional (32.2% 

concorda);  

h) A mulher é a responsável por cuidar da casa (57.3% discorda totalmente);  

i) Ela pode escolher se quer ou não casar e ter filhos (91.5% concorda totalmente);  

j) É inconformada com a condição social de superioridade masculina e discriminação 

sexual (51.5% concorda totalmente);  

k) Mantém ou ajuda a manter a família (financeiramente) (56.9% concorda totalmente);  

l) Quer ser eternamente jovem (29.5% não concorda nem discorda);  

m) Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos lábios (35.6% discorda totalmente);  

n) Cultiva os valores familiares e espirituais (32.2% não concorda nem discorda);  

o) É a que mais se sacrifica na família (29.5% não concorda nem discorda).    

Na questão em que se solicitava a marcação de três conjuntos de adjetivos que definem 

a respondente enquanto mulher, os conjuntos com maioria nas marcações foram, com 52.2% 

(feliz/honesta/amorosa). Essas mulheres identificam a sua jornada diária maioritariamente em 

três categorias, como dupla (casa e trabalho) para 36.3%, como tripla (filhos, casa e trabalho) 

para 20.7% e como simples (apenas trabalho) para 16.9%. Esse dia a dia, segundo elas, pode 

ser definido por meio de algumas palavras das que foram disponibilizadas pela pesquisadora 

para escolha, e as que mais se destacaram foram: correria (66.1%), satisfação (46.1%), 

felicidade (36.6%). A mulher brasileira é vista pelas respondentes como uma mulher que se 

caracteriza por ser, em ordem do maior número de indicações para o menor, lutadora (41 

menções), batalhadora (39 menções), força (23 menções).  

Há ainda indicações que dão conta do processo de alteração da sociedade brasileira 

relativamente ao papel mais ativo da mulher nos campos sociais e políticos, além da constatação 

de que a sociedade brasileira, no geral, ainda cultiva valores que a mantém patriarcal. Esses 

dados iniciais colocados aqui são apenas o princípio das informações e descobertas que são 

mais detalhadas quando divididas nas micro gerações e nano geração das participantes da 

investigação, a partir dos perfis-tipo de cada faixa etária. A constatação e as discussões 

propostas acerca da descoberta da identidade cultural dos grupos, suas diferenças e 

similaridades são sistematizadas no próximo capítulo.
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Aspectos introdutórios 

 

No presente capítulo, são apresentados dois tipos de resultados nos primeiros 

subcapítulos: a) as análises semióticas dos anúncios publicitários das 13 categorias de produtos 

e serviços oferecidos às leitoras das seis edições estudadas do Anuário das Senhoras (1949-

1954); b) a sistematização dos dados recolhidos referentes às mulheres gaúchas 

contemporâneas que participaram do inquérito via questionário online.  

 

6.1 Análises dos anúncios no Anuário das Senhoras 

 

 Neste item apresentam-se as análises semióticas realizadas numa amostra teórica de 60 

anúncios (referida no capítulo 4, item 4.4), do universo de 973 mapeados e transcritos pela 

pesquisadora. O universo foi organizado nas treze categorias criadas com base na natureza dos 

produtos e serviços anunciados e oferecidos às leitoras das seis edições do Anuário das 

Senhoras. As análises são apresentadas em modo alfabético das categorias: 1. Alimentação; 2. 

Automóveis; 3. Cigarros; 4. Cosmética & Beleza; 5. Higiene Pessoal; 6. Joalheria & Relojoaria; 

7. Limpeza & Casa; 8. Medicamentos & Saúde; 9. Moda & Vestuário; 10. Móveis, Decoração 

& Utensílios; 11. Papelaria & Lazer; 12. Publicações, Livros & Álbuns; 13. Serviços.  A 

estrutura padrão criada para guiar as análises foi dividida em dois momentos: a) análise geral 

de todos os anúncios da categoria, temas abordados, palavras e expressões mais frequentes, 

exemplos de anúncios que apresentam alguma peculiaridade; b) análise da relação texto-

imagem dos anúncios selecionados como amostra. Os perfis levantados a partir da análise serão 

cruzados com os resultados do inquérito e discutidos no último subcapítulo. 

 

6.1.1 A mulher alimenta a família 

 

A categoria Alimentos é a primeira das 13 analisadas, composta por 108 anúncios 

veiculados nas seis edições estudadas, em um total de 36 marcas e 30 anunciantes. Apresenta 

indicações representacionais referentes aos comportamentos esperados da mulher-esposa-mãe, 

da mulher-esposa e da mulher-mulher. O papel mulher-esposa-mãe aparece como crucial na 

vida da mulher moderna, sem a opção de escolher não o representar no decorrer da vida, 

preferencialmente cedo, antes dos 25/30 anos. O papel de mulher-esposa-mãe depende, na 

sociedade brasileira das décadas de 1940 e 1950, majoritariamente católica, do papel mulher-
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esposa, pois as crianças precisam de uma família, de um pai casado com a mãe. Já o de mulher-

mulher é mais raro, mas também é apresentado nessa categoria.  

A partir dos quadros texto/anúncio desenvolve-se uma breve análise qualitativa de 

conteúdo do texto da comunicação publicitária da amostra selecionada, com sistematização de 

incidências de termos-chave qualificativos do papel feminino e do contexto de representação a 

partir das imagens, com posterior relação texto-imagem. Procura-se encontrar linhas indicativas 

de ações em cada uma das situações cotidianas: alimentar os filhos (mulher-mãe), alimentar a 

família (mulher-esposa-mãe), alimentar o esposo (mulher-esposa), alimentar-se (mulher-

mulher). Especificamente nessa categoria, observa-se uma situação cotidiana extraordinária que 

perpassa mais de uma das situações, consideradas as dimensões analíticas, apresentadas no 

capítulo anterior, a mulher boa cozinheira que o faz para os filhos, o esposo e a família.  

As situações são retratadas, na sua maioria, no espaço privado, nas residências, mais 

especificamente na cozinha ou na sala de jantar. Nos casos mais raros, surge a sala de estar ou 

sala de visitas, quando se oferece chá, bolos, biscoitos e salgados para as visitas (mulheres), e 

em retratos de festas de aniversário. As situações que mostram mulheres em contextos sociais 

fora de casa, em restaurantes, são potencializadas pelos anunciantes Malzbier (que retrata a 

mesa, um casal e a mão que serve a cerveja é masculina, embora o texto mencione que é a 

cerveja da família ou a cerveja dos lares) e Aymoré (que oferece as suas massas e que ilustra o 

anúncio com o salão de um restaurante com vários casais às mesas, garçons, num ambiente 

requintado). Essa diferença nas incidências da representação contextual dentro e fora de casa 

reflete a existência da normativa de que o espaço privado é o feminino, e quando ela frequenta 

o espaço público, deve fazê-lo acompanhada pelo seu esposo.  

 

                         

Figura 8: Mulher no espaço público – Malzbier e Aymoré 

Fonte: Anuário das Senhoras (1954: 19) e Anuário das Senhoras (1953: 290). 

 

Registra-se o caso específico do anunciante Maizena que vendia seu produto para 

doentes com o texto extenso na primeira edição e evoluiu para um layout sem texto, apenas 
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com a ilustração que parece um quadro pintado a tinta óleo, retratando a senhora que lembra 

uma avó, com a embalagem de Maizena na sua cesta de compras.  

 

 

Figura 9: Maizena Duryea 1949 e Maizena 1952 

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 270) e Anuário das Senhoras (1952: 281).  

 

O produto que tem maior número de anúncios desta categoria é o Chá Lipton, mas não 

cumpre o critério número 3 e leva à seleção do próximo no ranking, o Extrato de Tomate Peixe. 

O Extrato de Tomate Marca Peixe, produzido por Carlos De Britto S.A., é o produto anunciado 

que cumpre todos os critérios de seleção de amostra. Os anúncios são todos com imagens 

diferentes, embora o texto tenha fragmentos iguais ou muito parecidos em algumas edições, 

conforme pode ser observado na transcrição que segue. Já as imagens são todas diferentes, 

ilustrações em cores que apresentam situações do dia a dia, e que se referem ao protagonismo 

da mulher na relação com a alimentação e nutrição da sua família. Ressalta-se que mesmo o 

produto sendo de fabricação pernambucana e vendido no Brasil, a referência do tipo físico das 

personagens e da estética das ilustrações tem clara ligação com os padrões cinematográficos 

norte-americanos, que dominavam a comunicação de massa brasileira nas décadas de 1940 e 

1950. Destaca-se com certo interesse que a representação feminina oferecida para a leitora, 

tanto pela publicação quanto pela maioria dos anunciantes, tenha tomado um padrão estrangeiro 

como modelo, a refoçar a ideia de que a cultura norte-americana era superior à brasileira. Essa 

negação da cultura nacional e da imagem da mulher brasileira ainda pode ser identificada na 

publicidade das décadas seguintes.   
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6.1.1.1 A mulher alimenta o marido e os filhos 

 

Edição Texto Anúncio 

1949 

4ª capa 

Chamada: Que aroma! 

Texto: Por todo o Brasil, de tal forma que se firmou a fama de pureza 

do Extrato de Tomate Marca Peixe, que, já hoje, não há dona de casa 

zelosa que o dispense. É justo! De fato, o Extrato de Tomate Marca 

Peixe é um condimento de incomparável valor alimentício. Fabricados 

exclusivamente com tomates graúdos, colhidos nas imensas e 

cuidadas plantações de Pesqueira, em Pernambuco, conserva todo o 

sabor do fruto maduro, mantem integrais as preciosas vitaminas A, B, 

C e G graças aos modernos processos de preparo a baixa temperatura, 

únicos na América do Sul. Para ter confiança no que consome, exija 

sempre de seu fornecedor Extrato de Tomate Marca Peixe. As 

Fabricas Peixe só produzem um Extrato de Tomate: O Extrato de 

Tomate Marca Peixe 

Slogan: Extrato de Tomate Marca Peixe Uma fonte de vitaminas em 

cada lata 

Assinatura: Fabricantes: CARLOS DE BRITTO & CIA. Recife - 

Pernambuco  

 

Quadro 12: Extrato de Tomate Peixe 1949 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A relação texto-imagem do anúncio de 1949 traz a referência da família formada por 

três membros, a esposa, o marido e um filho do sexo masculino, que espiam a mulher-esposa-

mãe enquanto ela coloca o prato principal da refeição (uma macarronada). A mulher é descrita 

no texto como uma “dona de casa zelosa”, já que usou o extrato de tomate Marca Peixe na sua 

preparação. O texto também traz o valor nutricional e detalhes do processo de fabricação, para 

mostrar à “dona de casa zelosa” que a empresa também pode ser considerada “zelosa” na 

fabricação de um produto “puro” e de qualidade que faz bem a toda a família. A normatização 

representacional da mulher é perceptível tanto no texto, com a expressão “dona de casa zelosa”, 

ao considerá-la implicitamente como a responsável pelas compras de mantimentos, quanto na 

imagem que apresenta a mulher-esposa-mãe como a responsável pela confecção da refeição 

(ela está de avental) e organização da mesa, por estar bem composta e bela (com cabelos 

arrumados, vestido, batom e brincos). Os homens estão apenas espiando, o que leva a crer que 

eles não devem fazer parte da preparação. A expressão da mulher-esposa-mãe é de satisfação 

para com a sua “obra”, a do marido e do filho de satisfação por serem presenteados com tal 

refeição feita com amor e esmero pela “dona de casa zelosa”.  Portanto, a sala de jantar é o 

lugar da mãe dentro do espaço privado, mas antes ela também passou pela cozinha, enquanto 

eles estão, provavelmente na sala de estar. 
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1950 

4ª 

capa 

 

Chamada: Meu segredo está no tempero! 

Texto: Por todo o Brasil, de tal forma que se firmou a fama da pureza 

do Extrato de tomate Marca Peixe, que, já hoje, não há dona de casa 

zelosa que o dispense. É justo! De fato, o Extrato de Tomate Marca 

Peixe é um condimento de incomparável valor alimentício. Fabricado 

exclusivamente com tomates graúdos, colhidos nas imensas e 

cuidadas plantações de Pesqueira, em Pernambuco, conserva todo o 

sabor do fruto maduro, mantem integraes as suas preciosas vitaminas 

A, B, C e G, graças aos modernos processos de preparo a baixa 

temperatura, únicos na América do Sul. Para ter confiança no que 

consome, exija sempre de seu fornecedor Extrato de tomate Marca 

Peixe.  As Fabricas Peixe só produzem um Extrato de Tomate: O 

Extrato de Tomate Marca Peixe 

Slogan: Extrato de Tomate Marca Peixe Uma fonte de vitaminas em 

cada lata 

Assinatura: Fabricantes: CARLOS DE BRITTO & CIA. Recife – 

Pernambuco 
 

Quadro 13: Extrato de Tomate Peixe 1950 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já para a “dona de casa zelosa” da edição de 1950, o segredo estava no tempero, que era 

o que poderia diferenciar uma preparação dela de uma preparação de outra mulher, como da 

sogra, por exemplo. Essa informação vem na forma de aroma, presente novamente como fator 

principal da imagem, vista a partir do fumo que sai do prato. Dessa vez, a família é composta 

por quatro pessoas, pois existe uma filha na imagem. O marido está de fato e gravata, o que 

pode indicar que é um almoço e que ele voltará ao trabalho logo após a refeição. Ela está 

chegando na sala de jantar com a refeição, vinda da cozinha. A família está faminta e ela trouxe 

“um alimento de incomparável valor alimentício” como “tempero”, construindo a relação zelo-

tempero-felicidade. A mulher-esposa-mãe mantém-se vestida com o avental e o vestido, com 

os cabelos penteados e batom. Tanto nesse anúncio quanto no anterior chama a atenção que a 

preparação é de apenas um prato, o que pode traduzir a necessidade de pragmatismo que era 

uma das características da vida moderna, imposta pela indústria cultural através da mídia de 

massa. 
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1951 

4ª 

capa 

 

Chamada: ESTÁ NA HORA! 

Texto: De um bom almoço, feito com extrato de tomate – dá excelente 

sabor aos pratos em cujo preparo é incluído, e por isso é o preferido 

pelas donas de casa. 

Apoio: TOMATES DA MELHOR ESPÉCIE COLHIDOS NO 

MESMO DIA 

Assinatura: Indústrias Alimentícias  Carlos De Britto S.A. 

 

Quadro 14: Extrato de Tomate Peixe 1951 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O sabor é o elemento-chave do texto, corroborado pela expressão do marido e dos filhos, 

tocados pelo aroma. Este é o único anúncio no qual a mulher-esposa-mãe não é retratada junto 

da família, e que traz no texto a definição de qual refeição está a ser retratada, “um bom 

almoço”. Os elementos principais da imagem são o marido e os tomates “da melhor espécie 

colhidos no mesmo dia”. No texto, a mulher-esposa-mãe passa a ser apenas “dona de casa”, não 

mais figura o adjetivo “zelosa”. O centro de tudo é a satisfação do marido, em primeiro lugar, 

e, depois, do casal de filhos. A dona de casa está em último na hierarquia familiar proposta para 

satisfação dos desejos e necessidades. 
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6.1.1.2 A mulher alimenta-se 

 

1952 

4ª 

capa 

 

Chamada: Eu não aceito outro! 

Texto: Por todo o Brasil, de tal forma que se firmou a fama de pureza 

do Extrato de Tomate Marca Peixe, que, já hoje, não há dona de casa 

zelosa que o dispense. De fato, o Extrato de Tomate Marca Peixe é um 

condimento de incomparável valor alimentício. Fabricados 

exclusivamente com tomates graúdos, colhidos nas imensas e cuidadas 

plantações de Pesqueira, em Pernambuco, conserva todo o sabor do 

fruto maduro, mantem integrais as preciosas vitaminas A, B, C e G 

graças aos modernos processos de preparo a baixa temperatura, únicos 

na América do Sul. Para ter confiança no que consome, exija sempre 

de seu fornecedor Extrato de Tomate Marca Peixe. As Fabricas Peixe 

só produzem um Extrato de Tomate: O Extrato de Tomate Marca Peixe 

Slogan: Extrato de Tomate Marca Peixe Uma fonte de vitaminas em 

cada lata 

Assinatura: Fabricantes: CARLOS DE BRITTO & CIA. Recife - 

Pernambuco 

 

Quadro 15: Extrato de Tomate Peixe 1952 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quem sabe para redimir-se da edição anterior ou contrastá-la, o anunciante coloca na 

edição de 1952 apenas a imagem da mulher no layout desse anúncio afirmando que não aceita 

outro extrato de tomate que não seja da Marca Peixe. Ela conquista um duplo protagonismo: o 

da imagem e o da expressão da sua opinião. Além disso, não está na cozinha e vestindo o 

avental, e tampouco é representada no campo imagético no papel de mulher-esposa-mãe e sim 

no papel de mulher-mulher. O texto volta a representá-la como “dona de casa zelosa”, mas 

poderia ser a independente dona zelosa da sua própria casa. É curioso como ela é afirmativa na 

sua expressão “eu não aceito outro”, diz a mulher da imagem; isto é uma afirmação de opinião, 

reforçando a imagem da mulher que emite pensamento e toma decisões autônomas.   
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6.1.1.3 A mulher alimenta os filhos 

 

1953 

4ª 

capa 

Chamada: Nós preferimos porque êle é o melhor! 

Texto: Por todo o Brasil, de tal forma que se firmou a fama de pureza 

do Extrato de Tomate Marca Peixe, que, já hoje, não há dona de casa 

zelosa que o dispense. De fato, o Extrato de Tomate Marca Peixe é um 

condimento de incomparável valor alimentício. Fabricados 

exclusivamente com tomates graúdos, colhidos nas imensas e cuidadas 

plantações de Pesqueira, em Pernambuco, conserva todo o sabor do 

fruto maduro, mantem integrais as preciosas vitaminas A, B, C e G 

graças aos modernos processos de preparo a baixa temperatura, únicos 

na América do Sul. Para ter confiança no que consome, exija sempre 

de seu fornecedor Extrato de Tomate Marca Peixe. As Fabricas Peixe 

só produzem um Extrato de Tomate: O Extrato de Tomate Marca Peixe 

Slogan: Extrato de Tomate Marca Peixe Uma fonte de vitaminas em 

cada lata 

Assinatura: Fabricantes: CARLOS DE BRITTO & CIA. Recife – 

Pernambuco 
 

Quadro 16: Extrato de Tomate Peixe 1953 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A mulher mantém a voz ativa, desta vez apoiada pelo casal de filhos, “nós preferimos”. 

O marido não é retratado na forma física, mas na aliança que a mulher-esposa-mãe traz no 

anelar da mão esquerda (única vez que esse adereço é representado). A mulher continua a ser 

representada sem o uso do avental, e mantém a sua feminilidade e beleza com os cabelos 

castanhos, brincos, unhas pintadas e batom, ambos vermelhos. Ela continua a ser uma “dona de 

casa zelosa” a oferecer as “preciosas vitaminas”, “todo o sabor do fruto maduro” conseguidos 

com o mais “moderno” processo de produção. Tanto no anúncio de 1952 quanto no de 1953 as 

mulheres conquistam a voz, o desligamento do avental e da cozinha, porém são representadas 

em lugar nenhum, descontextualizadas no que se refere ao espaço privado. Isso pode indicar 

uma alteração social que suscitou a alteração representacional na comunicação do anunciante 

com seu público em duas edições seguidas. 
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6.1.1.4 A mulher alimenta o esposo 

 

1954 

4ª 

capa 

 

Chamada: Tendo vocês dois eu me sinto “o tal”! 

Texto: Boa razão têm os que preferem o Extrato de Tomate marca 

“PEIXE”, porque seu sabor inigualável, seu alto valor alimentício, lhe 

conferem qualidades difíceis de superar. Condimento culinário por 

excelência, dia a dia se impõe no conceito das donas de casa, que não o 

podem dispensar. Fabricado com tomates selecionados das imensas 

plantações pernambucanas, pelo alto tratamento técnico de sua 

preparação, conserva as preciosas vitaminas A, B, C, G, sendo, por isso, 

alimentício e saboroso ao mesmo tempo. As fábricas PEIXE só 

produzem um extrato de tomate: MARCA PEIXE. 

Slogan: Uma fonte de vitaminas em cada lata. 

Assinatura: CARLOS DE BRITTO & CIA. 

 

Quadro 17: Extrato de Tomate Peixe 1954 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No último anúncio do produto, na edição de 1954, o marido volta à cena, a mulher volta 

a vestir o vestido com avental, e volta à cozinha. Quem tem voz ativa neste exemplar é o 

homem, que com o extrato de tomate e a esposa, sente-se “o tal”. O aroma continua na 

composição da imagem e também no texto com o “sabor”, o “valor alimentício” e a 

“qualidade”, que são indispensáveis pela “dona de casa”. A mulher-esposa tem ar de satisfação 

com a aprovação e admiração do marido com o aroma que sai da panela.  

Todas as mulheres retratadas nos seis anúncios estão com ar de satisfação, cada uma 

dentro do seu contexto. Os maridos e filhos são representados felizes, pois se a mulher está em 

casa cozinhando e cuidando dos filhos e o homem está no espaço público trabalhando de fato e 

gravata, está tudo certo, no seu devido lugar. A representação textual referente à mulher que 

tem mais incidências é da expressão “dona de casa”, na maioria das vezes complementada pelo 

adjetivo “zelosa”. O que se pode apreender a partir das imagens que sustentam o texto é que a 

sala de jantar e a cozinha são os espaços pertencentes à mulher-esposa-mãe em metade da 

amostra, enquanto na outra metade existe uma descontextualização espacial na relação entre o 

produto e seus consumidores constituintes da família. A mulher aparece sozinha apenas uma 

vez, enquanto o homem está sempre acompanhado pela esposa, pelos filhos ou por ambos. A 

decisão de compra é da esposa, mas ela compra porque é “zelosa” e porque seu marido e filhos 

gostam do sabor, aroma ou tempero oferecidos pelo extrato de tomate marca Peixe. 
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Ao analisar a categoria e todos os seus anúncios, observou-se que os textos são 

utilizados para informar as leitoras no formato de breves manuais com indicações de uso e 

preparo; sendo que as palavras com maior incidência na categoria são: receita (37), casa (27), 

sabor (25) e nutritivo (25). A cientificidade na fabricação dos alimentos aparece como 

argumento, assim como o cuidado na preparação e o moderno processo industrial para oferecer 

alimentos especiais, de alta qualidade e deliciosos. A determinação do espaço da mulher e do 

papel representado está nas imagens que apoiam os textos, ou que por vezes são o único 

elemento do anúncio. É na imagem que se apreende a representação cultural da mulher no 

processo da alimentação familiar, portanto, nesta categoria, a normatização da representação 

cultural da mulher é imagética, sendo a mulher-esposa-mãe a mais frequente.   

 

6.1.2 A mulher é conduzida 

 

Na segunda categoria apresentada, nicho Automóveis, tem-se o total de quatro anúncios 

publicitários de apenas uma marca, a Austin, que oferece três modelos diferentes. Do total do 

universo, todos os anúncios cumprem os critérios estabelecidos para seleção da amostra, mas 

como o layout de 1952 é repetido na edição de 1953, a amostra fica fechada em três anúncios, 

que estão sistematizados nos quadros apresentados abaixo. Cumpre-se ressaltar que em todos 

eles a mulher está presente, porém nunca está ao volante, nunca no controle da situação no 

espaço público. 

 

6.1.2.1 Mulher luxo 

 
1950 

p.2 

 

Chamada: Luxo e Conforto de um carro grande! 

 

Texto: Economia e facilidade de manejo de um carro pequeno! 

 

Assinatura: PROPAC 

 

Companhia de Propaganda, Administração e Comercio 

 
Quadro 18: Austin A40 – 1950 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em 1950, a publicação teve o primeiro anúncio de automóvel das edições analisadas e 

foi do Austin modelo A40. A representação feminina existe, e se encaixa na dimensão mulher-

esposa, que é representada graficamente sentada ao lado do homem, no banco de trás, o que 

fortalece “conforto de um carro grande”, presente na chamada. O casal é retratado bem vestido, 

a mulher-esposa usando chapéu, vestido, salto alto, alfinete de peito, bolsa, e o homem de terno 

e gravata, calça com barra italiana, o que corrobora com a palavra “luxo” na chamada. Pode-se 

perceber, em um primeiro nível, que a representação cultural da mulher nesse anúncio é 

somente de nível imagético, uma vez que não há nenhuma palavra do texto que remeta 

diretamente a ela. Pode-se ir mais além e inferir que a palavra luxo possa referir-se ao carro e 

também a ela, sendo um luxo ter um Austin A40 e uma mulher para conduzir nele. Além disso, 

a representação se vale do imaginário relativo às classes altas, nas quais seus membros têm a 

vida social ativa, a comparecer em eventos considerados como símbolo da alta cultura, como ir 

ao teatro ou a concertos, ao cinema ou à restaurantes sofisticados.  

 

6.1.2.2 Mulher secundária 

 
1952 

p. 102 

 

Chamada: Conhecer um bom carro significa conhecer um AUSTIN 

 

Texto: Quando o Sr. experimenta um Austin certifica-se de que será 

possuidor de um esplêndido carro. Rápida aceleração, boa velocidade, 

freios de segurança, suavidade de marcha e economia excepcional são 

algumas das características que tornam Austin o líder dos carros de sua 

classe. 

 

Assinatura: AUSTIN 

 

Companhia PROPAC Comércio e Representações 

 
Quadro 19: Austin – 1952 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em 1952, foi anunciado o Austin clássico, com o texto voltado a um leitor do sexo 

masculino, evidenciado por “Quando o Sr. experimenta um Austin”, que segue enumerando as 

características do produto e seus diferenciais. A mulher-esposa figura pelo vidro da porta 

traseira, sentada, mais uma vez, no banco de trás e conduzida por um homem, que está 

acompanhado aparentemente por outro homem que ocupa o banco da frente, ao seu lado. Os 

homens na frente, em primeiro plano, e a mulher atrás, em segundo plano. Pode-se cogitar 
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outras duas interpretações possíveis: a mulher ser bem-sucedida ao trabalhar fora e conquistar 

seu espaço, seu dinheiro e ter seu automóvel com motorista; ou ser de família rica, ter seu carro 

e ser conduzida pelo motorista da família.  Na situação brasileira da época, a segunda 

interpretação se fazia a mais provável, embora não se possa negar a existência da primeira. 

 

6.1.2.3 Mulher na frente 

 
1953 

p. 61 

 

Chamada: Tem tudo que V. deseja... AUSTIN A-70 

 

Texto: Extremamente econômico... o Austin A-70 domina as estradas 

mais rudimentares. Pelo aproveitamento do espaço interno, comporta 

toda a família... Produz excepcional performance, rendendo boa 

velocidade de cruzeiro... possui tudo para o recomendar ao 

automobilista mais exigente – a classe dos grandes carros, a 

maneabilidade de um pequeno e o preço de um automóvel médio. 

 

Assinatura: Companhia PROPAC Comércio e Representações 

 

Slogan: AUSTIN corresponde à sua confiança!  

 

 
Quadro 20: Austin – 1953 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em 1953, foram feitos dois anúncios no mesmo número, um do novo modelo Austin 

A70 e outro igual ao de 1952, descrito já anteriormente. Nesta edição, a mulher-esposa-mãe é 

representada junto ao marido que conquistou o carro e seus três filhos, imagem ancorada pela 

expressão “comporta toda a família”. O marido traz o orgulho na postura e a satisfação na 

expressão facial, enquanto a mulher-esposa-mãe traz euforia na postura e admiração na 

expressão facial. Já as crianças, os dois meninos, expressam aprovação e surpresa e a filha mais 

nova, curiosidade. A mulher-esposa-mãe tem a mesma vestimenta da mulher-esposa-mãe da 

categoria de produtos de alimentação, vestido, avental, salto alto e cabelos arrumados, o que 

permite inferir que a mulher-esposa-mãe deve manter-se no espaço público da mesma forma 

que no espaço privado, que é seu domínio, quem sabe para marcar a representação do 

verdadeiro lugar da mulher (em casa), mesmo nas raras oportunidades que lhe são facultadas 

de estar no espaço público acompanhada da família. Pois, remontando novamente à categoria 

de alimentação, nos dois exemplos de anunciantes que representaram a mulher em espaço 

público sem os filhos, estava com o marido e sem o avental, o que leva a construção da possível 

ligação entre o perfil mulher-esposa-mãe com a representação do avental. 
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6.1.3 A mulher pode fumar 

 

A terceira categoria apresentada registra os anúncios de cigarros que é composta, ao 

todo, por seis anúncios publicitários de cigarros, do total de duas marcas e uma empresa 

anunciante, a fabricante Souza Cruz. As marcas oferecidas às leitoras são Hollywood, com 

abordagem direcionada ao público feminino, e Continental, com abordagem direcionada ao 

público masculino. Do universo desse nicho de produtos, foram selecionados dois anúncios dos 

cigarros Hollywood que atenderam a todos os critérios de delimitação da amostra estabelecidos 

pela pesquisadora. As dimensões encontradas nas representações desse nicho foram as da 

mulher-mulher e mulher-esposa, como pode-se observar nos quadros que apresentam cada um. 

Cabe relacionar que o ato de fumar em público abre precedente num território considerado 

masculino e a representação de mulheres a quebrar barreiras impostas socialmente na relação 

feminino/masculino pode ser considerada uma vitória na luta pela libertação das mulheres das 

amarras socioculturais, como o fez Edward Bernays com a campanha de relações públicas 

Toches of Freedom15, colocada em prática em Nova Iorque, na Parada de Páscoa em 1929. 

 

6.1.3.1 Mulher fuma em casa 

 
1949 

p. 29 

 

 

Assinatura: 

Cia. De Cigarros Souza Cruz 

 
Quadro 21: Cigarros Hollywood – 1949  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A edição de 1949 não apresenta qualquer texto que ancore a imagem, que por si só é 

dúbia ao apresentar a representação mulher-mulher ou mulher-adolescente com a falsa 

                                                           
15 Disponível em https://yourstory.com/2014/08/torches-of-freedom/ (consultado em 15 de janeiro de 2019). 

https://yourstory.com/2014/08/torches-of-freedom/
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liberdade, já que era raro ver numa publicação de um meio de comunicação de massa a imagem 

de uma mulher a fumar de forma explícita. Em poucos anúncios de outros nichos de produtos 

aparecem mulheres representadas fumando, mas o cigarro é tão pequeno que para os leitores 

desavisados pode ser confundido com um dos dedos da mão da fumante. O que não acontece 

nesse anúncio, pois tanto o cigarro que está sendo fumado quanto o maço estão em evidência. 

A jovem está fumando, sim, mas restrita ao seu próprio quarto, no espaço privado, não há 

público que presencie o seu ato marginal. A mulher-mulher é livre para fazer o que quiser, 

inclusive coisas de homem como o ato de fumar, desde que esteja dentro de casa. Ela está lendo 

uma revista sobre cinema, uma referência que reforça a ligação do ato de mulheres fumarem no 

cinema, às consideradas rebeldes ou à frente do seu tempo era permitido tal transgressão. A 

feminilidade é denotada pelas unhas pintadas e o batom (provavelmente ambos vermelhos), os 

cabelos arrumados e pelas fotografias de astros hollywoodescos, que reforçam a ligação entre 

o universo feminino, o universo cinematográfico e o ato libertador de fumar. 

 

6.1.3.2 A mulher fuma em público 

 
1953 

p. 35 

 

Chamada: 

Uma legítima consagração... 

 

Texto: 

O apurado bom gôsto de uma elite consagrou os perfumes franceses 

como os mais finos e raros... esse mesmo agudo senso de seleção, 

peculiar aos que se distinguem pela elegância, deu aos cigarros 

Hollywood uma insuperável tradição de alta classe.  

 

Slogan: 

Cigarros Hollywood uma tradição de bom gosto 

 

Assinatura: 

Um produto Souza Cruz 

 
Quadro 22: Cigarros Hollywood – 1953  

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

A chamada desta comunicação publicitária pode ser considerada reveladora de “uma 

legítima consagração”, pois a mulher é representada na dimensão mulher-esposa a fumar em 

público acompanhada pelo marido. O cigarro está de forma discreta colocado entre os dedos da 

mão direita da senhora “de alta classe”, que aprecia um perfume francês “fino e raro”, assim 

como ela o é, de alta classe e que fuma em público sob a proteção de seu marido. É possível 
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apreender que os três se “distinguem pela elegância”, a mulher-esposa, o marido e os cigarros 

Hollywood. A “tradição” referida no campo textual apoia a ideia de que a classe alta é composta 

por famílias tradicionais e que as senhoras dessa classe tradicionalmente escolhem os cigarros 

Hollywood e que essa atitude deveria ser copiada por todas as leitoras que são ou gostariam de 

ser desse grupo com “agudo senso de seleção”. Pode-se verificar nesse nicho de mercado que, 

no intervalo de apenas quatro anos, as mulheres fumantes passaram do domínio privado para o 

público, em termos de representação cultural, na comunicação publicitária de massa da marca 

de cigarros Hollywood. O que pode parecer intrigante é questionar se a alteração na 

representação aconteceu depois da alteração comportamental social das mulheres fumantes da 

época, que não mais se restringiam a fazê-lo somente quando estavam em casa, ou se a alteração 

representacional ocorreu para que a mudança se efetivasse na realidade social dessas mulheres 

até há pouco tempo marginalizadas por fumar. Talvez a escolha da relação entre fumar em 

público e alta classe fosse uma forma de popularizar o ato, uma vez que se até mesmo as 

senhoras da alta classe fumavam em público, todas as outras também poderiam fazê-lo porque 

não seriam julgadas e apontadas como transgressoras por cometer um ato inapropriado para 

uma mulher-esposa respeitável.  

Pode-se registrar a questão do possível maior empoderamento das mulheres que nascem 

e pertencem às classes altas, uma vez que lhes é permitido fumar em público, conforme se 

observa no segundo anúncio, no qual o cenário é exterior ao quarto e à casa – ambiente privado 

e relacionado como habitat predominantemente feminino. Acredita-se que a autonomia 

feminina pudesse ser maior por via do seu nascimento (berço), na medida que ser ou não ser 

aristocrata potenciasse uma maior predisposição para o empoderamento e menor tensão nas 

questões de limites comportamentais e atitudinais. Por essa via, ressalta-se a diferença presente 

entre as mulheres da categoria de alimentação e da categoria de cigarros, uma vez que na 

primeira verifica-se uma submissão do feminino ao padrão representacional cultural geral, a 

mulher cuida da família e que demonstra o seu amor através do ato de cozinhar a comida; 

enquanto na segunda, fica evidente uma certa autonomização e irreverência por parte do 

feminino, ao provocar a representação social de divisão entre hábitos e atitudes masculinas e 

femininas. Ao cozinhar, confirma-se a representação cultural padrão, enquanto que ao fumar 

em público, se dilui a divisão masculino/feminino da representação cultural padrão. 

 

6.1.4 A mulher deve sempre ser bela 
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O quarto nicho de produto a ser apresentado é o de produtos de cosmética e beleza, 

sendo que o universo é composto por 135 anúncios de 59 marcas e 44 produtos anunciados. A 

beleza pode ser considerada como uma obrigação a partir da maioria dos textos e, diferente das 

categorias anteriores, a normatização representacional e cultural da mulher bela se dá 

maioritariamente a partir dos textos – que são extensos e se utilizam dos adjetivos para 

caracterizar como é a mulher bela para cada marca e como o produto oferecido pode auxiliar 

na conquista ou manutenção do padrão massivamente difundido. Foi possível, também, 

perceber e sistematizar ocorrências gerais de termos e palavras que se repetem com frequência 

nas redações da comunicação publicitária desse nicho, o principal é o uso do imperativo para 

instigar pensamentos e ações solicitadas pelo anunciante às leitoras.  

A proposta da maioria dos produtos é trazer e manter “a eterna primavera”, que significa 

a eterna juventude, uma vez que a palavra beleza está ligada a ser jovem. O que se propõe, na 

verdade, é a beleza eterna ou, como se encontra nos textos, ser “irresistivelmente bela”. Para 

cada parte do corpo existe uma definição normativa de como deve ser para considerá-lo belo. 

Por exemplo, o rosto é a expressão máxima da beleza de uma mulher, com a pele alva, macia, 

perfumada, sadia e fresca. 

  

            

Figura 10: Elizabeth Arden, Blondine e Loção Xambú – 1949  

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 19), (1949:36) e (1949: 26). 

 

A textura da pele do rosto (e por vezes utilizada também para descrever a pele do corpo) 

deve ser de veludo, seda ou cetim, com os adjetivos aveludada, sedosa e acetinada. A afirmativa 

“ser bela é uma arte” foi escrita em um anúncio da marca de cosméticos estrangeira Elizabeth 

Arden (acima), e pode resumir de forma adequada o trabalho que era necessário para conquistar 

a beleza desde então. A beleza considerada ideal é o que indicam os textos como “beleza 

natural”, que rivaliza com a “beleza artificial” das que usam maquiagem para disfarçar os 
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defeitos da sua pele. Assim, a beleza natural é caracterizada como a perfeição. Os cabelos 

devem ser da sua cor natural ou loiros (conforme vê-se nos anúncios de Blondine e Loção 

Xambú), brilhantes, sem caspa, bem penteados e os produtos que oferecem ajuda para mantê-

los belos, brilhantes e na sua cor original são a maioria dos ofertados nas edições analisadas. 

As pernas, braços e axilas somente eram considerados belos se estivessem livres dos pelos, o 

que poderia ser resolvido com o uso do creme depilatório Racé.  

 

       
Figura 11:  Pasta Russa (1950), Rugol (1951) e Água de Colonia Parisiana (1952) 

Fonte: Anuário das Senhoras (1950: 14), (1951: 277) e (1952: 12). 

 

Um anúncio da Loção Norma afirma que “na vida a aparência é tudo”, então se parecer 

jovem (com o creme Rugol) será considerada bela e essa beleza é o principal artifício para que 

a mulher-mulher se torne a mulher-esposa. Para os bustos também existem padrões de beleza, 

pois devem ser firmes, nem pequenos, nem grandes em demasia, conforme anuncia a Pasta 

Russa. As características corporais utilizadas com conotação negativa são cabelos brancos 

(relacionados à velhice, à perda da beleza), pelos no corpo (relacionados a desleixo e feiura), 

maquiagem excessiva (relacionada com a beleza artificial, oposta à beleza natural), mau cheiro 

(relacionado à pouca possibilidade de ser desejada). As fragrâncias para o rosto devem ser 

suaves, já as fragrâncias para o corpo devem ser exóticas e perfumadas, pois quanto mais 

perfumada, mais desejada, vide a imagem que ilustra o anúncio da Água de Colonia Parisiana. 

As fórmulas de alguns produtos são apresentadas como criação de médicos e utilizam esse fato 

como garantia de seriedade e eficácia, em uma época em que ainda dominavam o mercado os 

produtos (tônicos, pomadas e elixires) de fabricação caseira ou por laboratórios farmacêuticos 

pequenos ou boticários. Por outro lado, para a marca de cosméticos alemã Helena Rubinstein, 

só existiam três problemas para a beleza da mulher: a pele oleosa, a pele seca e a pele com mais 

de 30 anos.     
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A partir do contexto delineado, a seguir são apresentadas as análises da relação texto-

imagem de dois produtos, o Leite de Rosas e o Leite de Colonia. O produto que é o primeiro 

no ranking desta categoria é o Leite de Rosas, um concorrente do Leite de Colonia referido 

anteriormente. Ele apresenta seis anúncios em seis edições, como os anúncios das edições de 

1950 e 1951 são idênticos, é analisada uma amostra de cinco comunicações publicitárias da 

marca. A fotonovela era um gênero de publicação feminina aceite e permitido às moças e 

senhoras de bem, e o anunciante Leite de Colonia utilizou-se do formato como referência para 

suas comunicações publicitárias, todas as cinco diferentes, caracterizando um empate referente 

aos critérios de seleção de amostra estabelecidos pela pesquisadora. 

 

6.1.4.1 A beleza está na cútis 

 
1949 

p. 13 

 

 

Chamada: 

O PREPARADO QUE DÁ IT 

 

Texto:  

A pele é o envoltório da beleza de seu corpo. Associe à perfeição 

de suas formas a juventude, a suavidade e o frescor de uma linda 

cútis. Envolva-se no “it” de uma pele perfumada e macia – e seja 

também um tipo Leite de Rosas. 

Limpa, alveja e amacia a cútis 

 

Slogan:  

“O mais eficiente e aconselhado embelezador da mulher”... 

 
Quadro 23: Leite de Rosas – 1949  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A edição de 1949 traz uma modelo que tem as características de uma diva do cinema, 

está de biquíni e tem o corpo bem proporcionado, com os cabelos arrumados, com batom e 

unhas vermelhos; a figura é ancorada pelo texto, que comanda: “Associe à perfeição de suas 

formas a juventude, a suavidade e o frescor de uma linda cútis”. A relação entre as palavras 

juventude, suavidade e frescor é que determinam a beleza da pele e corroboram a definição de 

um perfil físico de beleza relacionada à marca, um “tipo Leite de Rosas”, que tem uma 

vantagem a mais, um “it” de perfume e maciez que o produto proporciona à pele de quem usa. 
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No final do texto, explicita-se para que o produto é indicado: para ter uma pele limpa, alva e 

macia. Não eram aceites como peles belas aquelas que tivessem qualquer imperfeição, suja 

(com maquiagem excessiva), e com tom de pele mais escuro. A rosa (flor) está presente na 

composição do anúncio, provavelmente para fazer referência ao frescor do produto e ao aroma 

característico. 

 

1950 

p. 66 

 

 

Chamada:  

O PREPARADO QUE DÁ “It” 

“O mais eficiente e aconselhado embelezador das americanas” 

 

Texto:  

Desodorante ideal, LEITE DE ROSAS, além de possuir o 

fragrante e suave perfume da flor soberana que lhe deu o nome, 

é fantástico na eliminação de espinhas, sardas, panos, cravos, 

etc. Convem ler com atenção o prospecto e a bula, que 

acompanham o vidro, para conhecer todos os segredos do uso. 

 

Slogan:  

LIMPA, ALVEJA E AMACIA A CUTIS 

 
Quadro 24: Leite de Rosas – 1950  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na edição de 1950, a marca opta por não mostrar o corpo inteiro como elemento 

principal do layout e sim a mão esquerda, que não traz aliança, o que possibilita desidentificar 

da dimensão mulher-esposa e fortalecer a dimensão mulher-mulher, que segura um bouquet de 

rosas com a imagem da embalagem do Leite de Rosas ao centro. O corpo de uma mulher nua é 

representado em silhueta à traço no canto inferior esquerdo da arte, no lado contrário da 

diagonal de leitura, o que parece curioso e contraditório ao se colocar ao lado do texto, em 

primeiro plano, a pele alva da mão, em segundo plano, o corpo nu no fundo preto. O texto 

oferece o produto como solução para as imperfeições que trazem feiura à pele e informa que 

existem segredos de uso que são encontrados na bula. Interessante o uso da palavra “bula”, que 

remete diretamente a medicamentos, sugerindo o uso medicinal do produto. A referência à 

fragrância de rosas que está no texto é apoiada pela imagem do bouquet recebido pela mulher-
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mulher que utilizar o Leite de Rosas como embelezador, assim como fazem as “americanas”, 

pois uma mulher que tenha a pele limpa, macia e alva destaca-se perante o sexo oposto. 

 

6.1.4.2 A beleza está no corpo 

 
1952 

p. 136 

 

 

Chamada:  

Rosas da sedução e do desejo 

 

Texto:  

A mulher – eterno anhelo do homem – não poderá, todavia, 

fascina-lo se perder o encanto feminino, que deve fazer parte 

de sua graça pessoal. Um corpo bonito não pode prescindir de 

um elemento que lhe conserve a beleza, que lhe dê recursos 

para não estiolar-se. Leite de Rosas capaz de realizar o milagre 

da eterna juventude, é o supremo auxiliar da elegância 

feminina, da vaidade indispensável a toda a mulher ideal. Com 

o leite de Rosas, o corpo da mulher é um jardim em que 

vicejam as rosas da sedução e do desejo... 

 

Assinatura:  

LABORATÓRIOS LEITE DE ROSA LTDA. 

 

Apoio:  

Leia com atenção o prospecto e a bula que acompanham o 

vidro para conhecer todos os segredos do uso. 

 
Quadro 25: Leite de Rosas – 1952  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Neste anúncio, volta a figurar o corpo nu, mas em primeiro plano, sob o fundo branco, 

pode-se observar que esse corpo é mais delgado que o apresentado de biquíni no anúncio de 

1949, provavelmente ligado agora às medidas das misses publicadas pela revista O Cruzeiro 

referidas anteriormente. A beleza está mais ligada ao corpo também no texto, que não refere a 

palavra rosto ou cútis, e o corpo da mulher é comparado a “um jardim em que vicejam as rosas 

da sedução e do desejo”, com abordagem que se distancia da beleza pura e alva e aproxima-se 

da beleza sensual. Leite de Rosas promete fazer o “milagre da eterna juventude”, pois, sem ela, 

a mulher-mulher não é desejada, nem bela e assim fica impossível ir do status mulher-mulher 

para o mulher-esposa. A expressão de prazer e bem-estar da mulher-mulher é complementado 

pelo texto afirmativo no sentido de que aquela que usar o produto terá sua beleza conservada 

para continuar encantando no decorrer da vida, depois que se tornar mulher-esposa, um recurso 

“para não estiolar-se”. Na edição de 1952, portanto, a normatização da representação cultural 
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da mulher se faz em conjunto entre a imagem e o texto, em complementaridade, e estabelece a 

relação entre beleza e desejo a utilizar o Leite de Rosas como ponto de contato para que o 

“milagre” aconteça. 

6.1.4.3 A beleza está no toucador da Eva Moderna 

 
1953 

p. 102 

 e 

1954 

p. 68 

 

Chamada: 

O Preparado que da “IT” 

 

Texto:  

O frasco do Leite de rosas está hoje, em 

todos os lugares onde se cultua a beleza, a 

elegância e o bom gôsto. Consagrado, em 

vários países, como “o mais eficiente e 

aconselhado embelezador da mulher”, sua 

presença é a nota do requinte no toucador 

da Eva moderna. Tendo no próprio nome a 

lembrança da beleza, a sugestão do perfume 

e do encanto das rosas, o notável preparado 

constitui, em nossa época, a mais grata 

homenagem que se pode prestar à delicada 

alma feminina.  

 

Apoio: 

É conveniente ler com atenção o prospecto 

e a bula, que acompanham o vidro, para 

conhecer todos os segredos do uso. 

 

Assinatura: Leite de Rosas 

  

Quadro 26: Leite de Rosas – 1953 e 1954  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As edições de 1953 e 1954 trazem anúncios com layout diferentes, porém com o mesmo 

texto, por esse motivo são apresentados juntos no quadro acima e a relação texto-imagem é 

realizada em conjunto. A embalagem do produto é o ponto inicial do texto, que a caracteriza 

como item principal nos toucadores das mulheres que cultuam “a beleza, a elegância e o bom 

gôsto”. A imagem de 1953 representa essa frase, pois a personagem é ilustrada a olhar a rosa 

que tem pousada entre a mão e a moldura do espelho, tanto a imagem dela quanto a da rosa 

refletem no espelho, que aparece parcialmente. Já no anúncio de 1954, a personagem está 

olhando para a rosa que segura na mão direita e passando na palma da mão esquerda, o que 

pode trazer a referência da mulher-mulher a passar o leite de rosas na sua pele quando se prepara 

para um evento especial, uma vez que é retratada nua. O texto refere a personagem como a “Eva 

moderna”, o que pode suscitar algumas interpretações, como, por exemplo, que a mulher 

depende do homem e enfeita-se para seduzir o homem, ou para ser seduzida pelo homem. A 

utilização da relação mulher-desejo-sedução-pecado como fator de identificação da mulher 

nesses anúncios pode ter sido com a intenção de provocar um sentimento de poder e de 

autoconfiança para atingir o objetivo de conquistar seu marido, antes e depois do casamento. E 
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nota-se que mesmo sendo a Eva moderna, a alma feminina ainda é “delicada”, apresentando a 

ambivalência comportamental, retratada muitas vezes como inconstância problemática nos 

tratados médicos e nos textos de especialistas em saúde da mulher. Os referidos textos 

normatizaram por um longo período o que era aceitável ou não em termos de comportamento 

feminino, o que foi identificado nos anúncios dos reguladores hormonais na categoria 

medicamentos. 

     

 6.1.4.4 A beleza natural tornar-me-á mulher-esposa 

 
1949 

p. 37 

Chamada:  

“Meu Noivo Será Meu Marido...?” 

 

-Desculpe-me, Lydia. Não posso demorar hoje. Tenho um encontro com 

meus amigos no Clube. (É fácil conquistar um noivo... mas é difícil 

conservá-lo. E Lydia pensa que pode atraí-lo com sua beleza artificial). 

- Minha filha. A felicidade no casamento depende de várias coisas, das 

quais beleza natural é muito importante. Você está usando “maquillage” 

excessivo para disfarçar imperfeições da pele. Corrija-as com Leite de 

Colonia. 

(Foi um conselho de mãe para filha. E em breve Lydia não tinha mais 

dúvidas quanto ao feliz fim do seu romance.) – Minha querida. Hoje vamos 

marcar o dia do nosso casamento. Agora, quero viver sempre ao seu lado. 

 

Texto: Não artificialize sua beleza... CORRIJA as imperfeições da pele 

com Leite de Colonia. É um erro disfarçar as imperfeições da pele com o 

“maquillage” exagerado – nocivo à vital respiração da pele. O certo é 

corrigir manchas, sardas, cravos, espinhas e outras erupções da pele com 

Leite de Colonia. Use-o pela manhã em massagens sobre o rosto, colo e 

pescoço... quando sair, como fixador do pó e protetor da cútis... e, à noite, 

numa última limpeza da pele. E seu rosto ganhará aquela beleza das peles 

eternamente jovens... eternamente lindas. 

 

Texto de apoio: EMBELEZADOR BÁSICO O depoimento de milhares de 

jovens e senhoras, em vários inquéritos, revelou que a mulher brasileira – 

famosa pela sua beleza – considera o leite de Colonia o seu embelezador 

básico! 

 

Slogan: Leite de Colonia o embelezador da mulher 

 

Quadro 27: Leite de Colonia – 1949  

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

No anúncio da edição de 1949, é utilizada uma curta fotonovela ilustrada, com quatro 

quadros, para mostrar como o Leite de Colonia pode trazer o noivo de volta para perto e até 

mesmo conseguir fazer com que ele marque a data do casamento. A rivalidade estabelecida 

entre a “beleza artificial”, de quem exagera na maquiagem para disfarçar as imperfeições da 

pele do rosto, e da “beleza natural”, que é uma das coisas das quais depende a “felicidade no 

casamento”. O conselho da mãe da personagem foi essencial, e apresenta a realidade desejável 

de as filhas ouvirem as mães e seguirem os seus conselhos, serem de algum modo controladas 

pelas mães. Leite de Colonia é o produto que promete a correção das imperfeições da pele, o 
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que pode ser confirmado “em vários inquéritos” que afirmaram ser o produto “o seu 

embelezador básico”. É interessante o posicionamento adotado pelo Leite de Colonia, 

colocando-se como embelezador das mulheres brasileiras, enquanto o Leite de Rosas coloca-se 

como o preferido pelas americanas (em referência às mulheres norte-americanas e ao argumento 

que os produtos estrangeiros são melhores do que os nacionais), e essa é a primeira posição 

argumentativa que indica a concorrência entre os dois produtos. 

  

1950 

p. 35 

Chamada: “Uma carta anônima... e quanta verdade!...” 

 

Texto: À primeira carta que recebi não dei a menor atenção. Dizia que 

minha beleza era mentirosa porque usava o maquillage excessivo para 

ocultar as imperfeições da cutis. Eu até ri... Era noiva e não temia o futuro. 

Depois, inesperadamente, meu noivo Jorge desfez o compromisso. E 

chegou nova carta que me disse tôda a verdade: “Sua beleza é falsa porque 

você disfarça e não corrige as imperfeições. Os homens preferem a beleza 

natural”...  

Agora reconheço que a beleza natural atrai o romance. (E é tão fácil 

conseguí-la com Leite de Colônia). Numa festa, encontrei Jorge. Procurou-

me arrependido. Fez-me declarações. E resolvemos reatar o noivado. 

Não artificialize sua beleza... CORRIJA as imperfeições da pele com Leite 

de Colonia. 

Sim! A mentira é sempre condenável, mesmo em beleza! Evite a perigosa 

mentira do maquillage excessivo usado para disfarçar as imperfeições da 

pele e dar uma impressão de falsa beleza. Corrija manchas, cravos, sardas, 

espinhas e outras erupções com Leite de Colonia. Use-o pela manhã, em 

massagens sobre o rosto, colo e pescoço...quando sair, como fixador do pó 

e protetor da cútis... e, à noite, numa última limpeza da pele. E seu rosto 

ganhará aquela verdadeira beleza que os homens adoram. Use sempre Leite 

de Colonia.  

 

Texto de apoio: EMBELEZADOR BÁSICO O depoimento de milhares de 

jovens e senhoras, em vários inquéritos, revelou que a mulher brasileira – 

famosa pela sua beleza – considera o Leite de Colonia o seu embelezador 

básico! 

 

Slogan: Leite de Colonia o embelezador da mulher 

 

Quadro 28: Leite de Colonia – 1950  

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

A mesma fórmula é utilizada também no anúncio de 1950, a fotonovela ilustrada, a 

mulher-mulher infeliz que ouve os conselhos de alguém que ela não conhece, e o elemento que 

suscita o problema é uma carta anônima, que a acusa de ter a “beleza artificial” usando a 

maquiagem como artifício para esconder as imperfeições da cútis. A normatização relativa à 

mentira é clara no decorrer do texto: “a mentira é sempre condenável, mesmo em beleza”. À 

mulher não é permitido mentir em nenhuma hipótese, enquanto ao homem é permitido. A 

“beleza natural” é apresentada como a solução novamente, a “beleza artificial” é uma “perigosa 

mentira”, pois somente com Leite de Colonia “o seu rosto ganhará aquela verdadeira beleza 

que os homens adoram”. Portanto, a mulher-mulher ideal é a que usa pouca maquiagem,  sem 
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imperfeição na pele e nem mentiras. Somente assim a leitora solteira poderá atrair o romance e 

tornar-se mulher-esposa. 

6.1.4.5 A beleza é científica 

 
1951 

p.19 

Chamada: Não confunda! 

 

Texto: Leite de Colonia possui Base Medicinal. É preparado pelo médico 

Dr. Arthur Studart para eliminar Manchas, Sardas, Espinhas e Cravos. 

Sim! Leite de Colonia tem base medicinal. É preparado por um médico: o 

Dr. Arthur Studart. Não confunda, pois, o Leite de Colonia com outros 

produtos sem ação positiva, usados no “maquillage” para encobrir ou 

disfarçar as imperfeições da pele. Use-o também para fixar o pó de arroz 

e proteger a pele. Leite de Colonia torna sua cútis mais jovem e mais linda. 

 

Assinatura: Leite de Colonia 

 

Slogan: o embelezador da mulher 

 

Quadro 29: Leite de Colonia – 1951   

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Entre 1951 e 1954, o anunciante mudou seu discurso na comunicação publicitária, foi 

do argumento da “beleza natural” com vistas a tornar-se mulher-esposa para o argumento da 

“base medicinal” do produto. A representação imagética foi alterada também, da mulher-

mulher-jovem e que sofria por amor pela mulher-mulher mais madura e autoconfiante, sem 

relação estabelecida com a vontade, ou não, de tornar-se mulher-esposa. O investimento na 

comunicação que frisa a base medicinal do produto e a chamada “não confunda” é a segunda 

indicação da relação de concorrência com o Leite de Rosas, que incluiu a sugestão da leitura da 

“bula” nos textos dos anúncios a partir de 1950. A mulher representada na ilustração mantém 

os elementos que permitem considerá-la uma mulher bela: pele alva, maquilagem leve, cabelos 

arrumados e brilhantes, pescoço e colo sem marcas. O slogan confirma o Leite de Colonia como 

“o embelezador da mulher”, aparentemente, de alta classe. 
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1953 

p. 31 

Chamada: Não disfarce! Corrija as imperfeições da sua pele!  

 

Texto: Confie na Base Medicinal do Leite de Colonia para eliminar 

manchas, sardas, espinhas e cravos. Além de artificializar sua beleza, o 

“maquillage” exagerado para disfarçar as imperfeições, é prejudicial à 

vital respiração da pele! Somente um produto de base científica tem 

ação curativa sobre as erupções da cútis. Confie, pois, na base 

medicinal do Leite de Colonia para eliminar manchas, sardas, cravos e 

espinhas. Aplique-o sobre o rosto, colo e braços. Use-o também como 

fixador do pó de arroz e como protetor da cútis. Exija sempre Leite de 

Colonia para tornar sua pele mais linda e mais jovem! 

 

Assinatura: Leite de Colônia 

 

Apoio: É preparado pelo médico Dr. Arthur Studart 

 

Quadro 30: Leite de Colonia – 1953  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O argumento e a estrutura textual mantêm o foco na base medicinal do produto e a 

personagem é representada com vestimentas de inverno, para demonstrar que o produto pode 

ser utilizado o ano todo, mas também que a mulher precisa manter seus cuidados durante todo 

o ano, utilizando o Leite de Colonia para curar as “erupções da cútis”. A ilustração parece ser 

uma continuidade da utilizada no anúncio anterior, as personagens são semelhantes e 

conservam as mesmas características que levam a classificá-la como bela, pelos critérios da 

época explicitados no início do texto geral da categoria. 

 

1954 

p. 21 

Chamada: Dê maior juventude à sua pele: Inicie, hoje, a revigorante 

“Massagem da Beleza” 

 

Texto:  com a ação medicinal do Leite de Colonia 1. Diariamente, antes 

de deitar-se, lave o rosto com bastante água. Não enxugue. 2. Em seguida, 

após agitar o vidro, embeba um pouco de algodão com Leite de Colonia 

e passe-o no rosto bem molhado, em movimentos circulares de baixo para 

cima. Sua pele precisa de exercícios... de massagens para evitar flacidez e 

ativar a circulação do sangue na cútis. E para revigorar os tecidos, 

limpando completamente os poros, não existe nada melhor que a 

revigorante “massagem da beleza” com a ação medicinal do Leite de 

Colonia. Eliminando, em pouco tempo, as manchas, sardas, espinhas, e 

tantas outras imperfeições, a revitalizante “massagem da beleza” com 

Leite de Colonia tornará você mais bela, com o tão apreciado “encanto 

natural”! e lembre-se... quanto mais depressa você começar a usar Leite 

de Colonia mais cedo a sua beleza surgirá em sua pele! 

 

Slogan: Insista com Leite de Colonia 

 

Apoio: É preparado pelo médico Dr. Arthur Studart 
 

Quadro 31: Leite de Colonia - 1954 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No último anúncio desta secção, o argumento da ação medicinal é reforçado pela descrição e 

pelo convite para que a leitora realize a “massagem da beleza”. Assim, já não era mais suficiente 

a aplicação do produto como até então, fazia-se necessário uma espécie de ritual, do qual a 

massagem da beleza é a protagonista. O passo a passo é descrito pelo texto, apoiado em imagens 

ilustrativas, sendo que a maior delas representa uma mulher-mulher a cumprir o passo 2 do 

ritual. Ao que parece ela está vestida para dormir e fazendo uma massagem para retirar a 

maquilagem, ela ainda está com batom e rímel. A diagonal de leitura termina em uma imagem 

menor que apresenta a personagem beijando o namorado ou noivo, já que ela não tem aliança 

no anular da mão esquerda – com a qual ela segura o algodão na imagem maior. A relação entre 

beleza, juventude e conquista do status de mulher-esposa é apresentada na maioria dos 

anúncios, em três de cinco.  

 

6.1.5 A mulher é higienizada 

 

A quinta categoria apresentada é a de produtos de higiene pessoal que são, na sua 

maioria, voltados para a higiene pessoal da família e dos filhos. As mulheres devem ser belas, 

conforme foi explicitado na categoria anterior, e a beleza passa pela limpeza da cútis e do corpo, 

alvura e perfume. Esta categoria apresenta, ao todo, 62 anúncios publicitários de produtos de 

higiene, de um total de 22 marcas e 20 empresas anunciantes. Registra-se a referência textual e 

imagética dos anúncios do Sabão Russo, que afirma ser o sabão de todas as gerações da mesma 

família, há 118 anos (desde 1831). Para além disso, percebe-se que o público ao qual essa marca 

se destina é de classe alta, assim pode ter o hábito de tomar banho diariamente desde o segundo 

quarto do século XIX. Os produtos de higiene pessoal, especialmente os sabões e sabonetes, 

são apresentados como “amigo, médico e confidente”, uma vez que são usados na privacidade 

do lar e em regiões consideradas especiais. Os produtos mais anunciados incluem também 

talcos, polvilhos antissépticos, pasta dental e desodorantes em bastão. As pastas dentais 

correspondem à maioria dos anúncios, porém as únicas duas marcas que utilizam a mulher, não 

apenas como elemento estético, para chamar a atenção da leitora, são as marcas Macleans e 

Phillips. No anúncio que faz parte do grupo apresentado  a seguir, a pasta dental Phillips coloca-

se como a melhor opção para as senhoras ficarem com o sorriso que “vale milhões” da atriz de 

Hollywood Janet Martin, “nova revelação da Republic”. O recurso utilizado é a referência e 

ligação às estrelas de cinema norte-americanas como modelo a ser seguido em termos de beleza. 
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Figura 12: Sabão Russo e Pasta Dental Phillips (1949), Tampax (1950)  

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 6), (1949: 254) e (1950: 6) 

   

Os absorventes higiênicos Tampax são anunciados apenas uma vez, a colocar-se como 

a opção para todas as mulheres, não somente “às senhoras que trabalham, praticam esportes ou 

saem frequentemente. Também para as que pouco saem, TAMPAX é o melhor protetor”. Como 

as vanguardistas eram a minoria da população, as donas de casa que seguem os moldes 

tradicionais de divisão entre os espaços públicos e privados também foram incluídas na 

mensagem textual de Tampax, contudo, na imagem tem-se uma modelo que, pela 

caracterização de roupas, atitude e acessórios, representa as vanguardistas. Os polvilhos 

antissépticos e talcos encerram o grupo dos mais frequentes, e são oferecidos por três marcas, 

Choisel, Lacerda e Granado (que existe até hoje) para resolver os problemas ocasionados pelo 

calor como, por exemplo, frieiras, suores, assaduras e brotoejas tanto em adultos como em 

crianças pequenas. O corpo limpo e o sorriso brilhante complementam a representação da 

beleza da mulher, apresentada no item anterior. 

Excepcionalmente até agora, nesta categoria serão apresentados três produtos para a 

relação texto-imagem, o primeiro é de uso familiar, mas, mesmo assim, apresentou três 

anúncios com a mulher como protagonista, a pasta dental Macleans. Os dois seguintes, ambos 

de uso exclusivo feminino, são o pessário16 Philagyna e o antisséptico íntimo Gyrol. 

 

                                                           
16 Objeto feito em plástico flexível que deveria ser introduzido no canal vaginal para fins de isolamento do útero, 

para melhorar a higiene íntima feminina e prevenir a gravidez. 
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6.1.5.1 A mulher de dentes brancos 

 
1949 

p. 260 

Chamada:  

É esta!... Experimente e note a diferença! 

 

Texto:  

Macleans Pasta Dental é medicamentosa! Constitui dissolvente 

que faz desaparecer a película oleosa, as manchas e o 

descolorido dos dentes. Atua como agente polidor, sem afetar o 

esmalte do dente. Contém a qualidade exata de álcalis 

necessários a neutralização da acidês bucal! É de ação 

antisséptica, higienizando a boca, os dentes, as gengivas, 

tornando-as frescas e livres dos germes que causam a cárie. 

Limpa a amarelidão dos dentes causada pela nicotina 

proveniente do uso do fumo em demasia.  

 

Slogan:  

Pasta Dental Macleans A Pasta Científica 

 

Quadro 32: Macleans – 1949  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O primeiro anúncio da pasta dental Macleans traz a imagem de uma mulher-mulher (não 

tem aliança na mão esquerda) que é enfática ao apontar para o texto e exclamar “é esta”. Ela é 

representada dentro do padrão verificado na categoria anterior, com cabelos arrumados e 

brilhantes, unhas e batom vermelhos, maquiagem leve, para que seja reconhecida e cause 

identificação com as leitoras que preferem a “beleza natural”. O que chama a atenção é o largo 

sorriso (que raramente se viu representado nos anúncios anteriores) alvo (dentes brancos), que 

liga a imagem ao texto com as propriedades do produto. É curioso observar que o texto refere 

a ação medicamentosa da pasta dental, inclusive para limpar “a amarelidão dos dentes causada 

pela nicotina proveniente do uso do fumo em demasia”. Assim, no mesmo ano em que se 

encontra o anúncio dos cigarros Hollywood com a mulher-mulher-jovem fumando no seu 

quarto, encontra-se a menção à limpeza da nicotina que fica presa ao esmalte quando se fuma 

em excesso. Isso pode indicar um índice crescente de mulheres ou que o foco poderia ser 

também os maridos fumantes, já que eram as esposas as responsáveis pelas compras da casa. 

Tanto as mulheres quanto os homens, fumantes ou não, tinham na pasta dental Macleans a 

solução para a limpeza e embelezamento dos seus dentes, além da conquista e manutenção de 

um hálito fresco. 
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1950 

p. 38 

e 

1951 

p. 264 

Chamada:  

...sabe da melhor? 

 

Texto:  

A PROFESSORA TAMBÉM USA/ A MAMÃE 

TAMBÉM USA! Pasta dental Macleans 

MACLEANS não promete curar afecções da 

boca e dos dentes, cujo tratamento só compete 

aos senhores dentistas. É completo e perfeito 

dentifrício e faz aquilo que a melhor pasta dental 

deve fazer: higienizar a boca e as gengivas e 

limpar os dentes com perfeição sem afetar-lhes 

o esmalte. 

 

Assinatura:  

MACLEANS  

 

Slogan:  

Pasta dental com peroxido de magnésio 

          

Quadro 33: Macleans – 1950  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Em 1950 e 1951, os anúncios utilizaram o mesmo texto explicativo sobre as promessas 

e os benefícios do produto, mas alterações aconteceram nas imagens complementadas pelas 

palavras que definem quem também usa o produto, como grupo de referência. Em 1950, a 

pessoa de referência foi a professora, o que comprova a importância dessa profissão como uma 

das únicas permitidas e aprovadas para as mulheres exercerem fora de seu lar. Como a 

professora é uma pessoa que estudou e tem conhecimentos, mais que a média das mulheres da 

época, se ela usa, é porque deve ser bom e fazer bem. A referência à professora tem a função 

de testemunho da necessidade, eficácia e segurança do produto na higiene da “boca e [d]as 

gengivas [ao] limpar os dentes com perfeição sem afetar-lhes o esmalte”. É o testemunho de 

uma mulher-mulher de alto conceito para duas mulheres-mulheres-jovens aparentemente da 

alta classe. No segundo anúncio, o texto tem função de ancoragem ao indicar que as crianças 

são irmãs e sua referência é a mulher-mãe que usa o produto que eles também usam ou usarão. 

Fica claro o papel de decisora de compra da mãe, que deve resolver comprar o produto, levar 

para casa, usar e indicar à sua família que também use. Os próximos dois anúncios referem-se 

à higiene íntima feminina, do anunciante Gyrol. 
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6.1.5.2 Mulher limpa é mulher bela 

 
1950 

p. 290 

Chamada:  

Eterna Juventude 

 

Texto:  

Além de indispensável à higiene íntima das senhoras, Gyról substitue 

vantajosamente o iodo, o ácido fênico e a agua oxigenada. Graças ás suas variadas 

aplicações e reconhecidas propriedades antisepticas, tornou-se um produto de uso 

obrigatório em todos os lares. 

 

Assinatura:  

Gyrol em pó e líquido 

 

Quadro 34: Gyrol – 1950 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Gyrol foi apresentado às leitoras da edição de 1950 com o anúncio acima, e usou como 

abordagem a ligação entre a assepsia íntima da mulher e a eterna juventude, que significa eterna 

beleza conforme foi discutido na categoria de cosmética e beleza. A imagem representa 

aparentemente uma deusa grega, jovem, magra, em atitude autoconfiante com expressão de 

satisfação. Esse produto é oferecido como solução na substituição de três outros produtos 

usualmente utilizados para a higiene íntima, trazendo mais praticidade ao processo, marca da 

nova rotina da mulher moderna. A higiene íntima feminina com um produto específico torna-

se, então, “obrigatória” para manutenção da sua saúde, da saúde do parceiro e, por 

consequência, a saúde dos filhos. Percebe-se que a higiene íntima feminina não era 

“obrigatória” somente para a provável maior satisfação masculina, e sim para ser possível a 

satisfação feminina, na frequência que ela solicitasse. Pois, como apresentado por Ehrenreich e 

English (2003), se a esposa estivesse sexualmente satisfeita a sua energia estaria equilibrada, 

portanto os filhos e o marido não sofreriam com as alterações de humor e excessos de zelo ou 

tirania, cometidos por parte da mãe e esposa. 
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1952 

p. 266 

Chamada:  

Beleza ELEGÂNCIA 

 

Texto:  

Eis os ideais supremos a que todas as mulheres aspiram. Mas todas elas sabem, 

também, que tais atributos só se completam com uma higiene intima perfeita. E para 

conseguir isto são precisos cuidados especiais. Dentre esses cuidados está o uso de 

GYROL, que substitue vantajosamente o iodo, o ácido fênico e a agua oxigenada. 

Graças às suas altas qualidades antissépticas, bem como as suas variadas aplicações, 

GYROL tornou-se um produto de uso obrigatório em todos os lares. 

 

Assinatura:  

Gyrol em pó e líquido 

 

Quadro 35: Gyrol – 1952  

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

O anúncio de 1952 traz a fotografia de um casal em trajes de gala, e usa como chamada 

as palavras “beleza” e “elegância”, que ancoram a imagem. O texto afirma que as duas palavras 

da chamada são os “ideais supremos que todas as mulheres aspiram”, passando a mensagem da 

alta classe para as demais, colocando-a como grupo de referência para todas as leitoras que dela 

não fazem parte. Se não podem ser da alta classe, usem o mesmo antisséptico, sejam belas e 

elegantes a partir da limpeza do corpo e saúde das suas partes íntimas, conseguidos com 

“cuidados especiais”. Então, a higiene íntima “perfeita” faz a mulher linda, elegante e 

eternamente jovem para as que usam Gyrol.   
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1949 

p. 18 

e 

1954 

p. 11 

Chamada:  

SENHORA, 

 

Texto:  

este mês e todos os meses, tenha 

tranquilidade de corpo e espírito... 

 

Assinatura:  

PHILAGYNA Theodule Wolff 

 

Slogan:  

pessário preservativo para higiene íntima  

 

Apoio:  

à venda em todas as farmácias e drogarias 

   

 

Quadro 36: Philagyna – 1949 e 1954 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

 Para as mulheres-esposas ou para as mulheres-mulheres mais modernas e à frente do 

seu tempo, que mantinham relações sexuais com parceiros sem serem casadas com eles, 

Philagyna era a solução para trazer tranquilidade ao longo do tempo. A tranquilidade “de corpo 

e de espírito” ao usar o produto, mencionada pelo texto, é relativa à função contraceptiva do 

pessário, que isolava o útero do canal vaginal, evitando a concepção e, segundo o texto, 

preservava a higiene íntima. As imagens dos dois anúncios trazem mulheres com aparências 

diferentes, a primeira veste um avental sobre um vestido de tecido de trama grosseira, aparenta 

ser uma trabalhadora (talvez operária) e está sozinha. A segunda imagem apresenta um casal 

em vias de se beijar e ambos aparentam ser de classe alta, observável a partir de detalhes 

presentes na imagem da mulher, como unhas longas, cabelo arrumado, e maquiagem na boca e 

nas pálpebras. O texto utiliza a palavra “senhora” para dar início à comunicação com a leitora, 

o que indica que está delimitando como público-alvo a mulher casada, perfil mulher-esposa, o 

que deixa transparecer a normatização religiosa relativa ao ato sexual fazer parte só depois do 

casamento. Em resumo, para as mulheres serem consideradas belas deveriam ter uma rotina de 

higiene pessoal que incluía manter: os dentes brancos e hálito fresco, o corpo livre dos males 

que vêm do clima quente da maior parte do território nacional, a pele limpa e cheirosa e sua 

higiene íntima perfeita. 
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6.1.6 A mulher é bela joia 

 

 A sexta categoria de produtos analisada é a de joalherias e relojoarias, que é composta 

por 14 anúncios, sete produtos e sete anunciantes. A leitura geral da categoria permite observar-

se na representação textual e imagética de que as mulheres elegantes usam joias, que as joias 

as tornam ainda mais elegantes, e como a elegância nunca sai de moda, elas estarão sempre 

atualizadas. Coloca-se ainda a mulher como uma sonhadora, que aspira ganhar de presente uma 

joia. São retratadas mulheres-esposas, com a aliança no anelar esquerdo, unhas compridas e 

com verniz, o que pode indicar que elas são de classe alta, pois dificilmente conseguiriam 

manter as unhas feitas se fossem responsáveis por fazer todo o serviço de casa sozinhas.  

 

 

Figura 13: Eterna (1949), A Esmeralda (1950), Eterna (1951) 

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 53), (1950: 252) e (1951: 45).  

 

 No anúncio da Eterna, é oferecido um relógio de pulso que não necessita de corda diária 

manual, o que significa mais praticidade para a mulher moderna. Gestos rotineiros simples 

como dar corda no relógio de pulso são suprimidos para facilitar a vida, enquanto novas 

exigências são feitas em termos de deveres da mulher-esposa moderna para com a sua família 

na administração da economia doméstica. Na maioria dos anúncios, são apresentadas mulheres 

com expressões de surpresa, felicidade e satisfação enquanto olham para as peças que lhes são 

oferecidas. A abordagem utilizada mais frequentemente é a que liga a joia a um presente que 

ela deva receber do marido, não existindo em nenhum dos 14 anúncios uma abordagem que 

ofereça o produto para que a mulher compre com seu salário ou que indique que o recurso 

financeiro seja dela. Mais da metade dos anúncios não trazem texto sobre os produtos, 

utilizando como fórmula uma imagem que seja composta por uma mulher (ilustração ou 
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fotografia) representada total ou parcialmente e pelos produtos (ilustração ou fotografia). 

Compreende-se que talvez não seja necessário um texto para despertar o desejo feminino por 

uma bela peça apresentada em detalhes, como fizeram os anunciantes Joias Pinto Cardiano e 

Mappin & Webb. 

 

          

Figura 14: Pinto Cardiano (1953) e Mappin & Webb (1951) 

Fonte: Anuário das Senhoras (1953: 44) e (1951: 20).  

 

 A empresa que teve seus anúncios selecionados para amostra desta categoria é a Inbrapel 

Limitada, que apresentou dois anúncios diferentes com imagem e texto dentro dos critérios 

estabelecidos, veiculados nos exemplares de 1952 e 1954. 

 

6.1.6.1 As pérolas da beleza eterna 
 

1952 

p. 9 

Chamada:  

Sparta a pérola das Américas 

 

Texto:  

Apresenta A NOVA MODA em brincos, colares e braceletes 

São realmente lindas! E são a última palavra da MODA em brincos... 

colares... braceletes! Admire estas pérolas... você as verá no Rio... em 

Buenos Aires – em toda a América – ornando o colo das mulheres bonitas! 

Ponha-as em seu colo também e ficará mais bela do que nunca. Lembre-se, 

ao vê-las, de que estas jóias de acabamento impecável são feitas no Brasil 

por artífices caprichosos de Sparta – a 1ª e única indústria de pérolas 

montada na América do Sul! Veja as maravilhosas criações Sparta na sua 

loja de bijouteria. Não há outras jóias mais lindas do que as feitas com 

pérolas. 

 

Slogan:  

Sparta a pérola das Américas 

 

Assinatura:  

INBRAPEL LIMITADA 

 

Quadro 37: Sparta – 1952  

Fonte: Elaborado pela autora.  
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 Pérolas devem ser usadas por mulheres elegantes de classe alta. Uma mulher que se 

admira ao espelho, a tocar o seu colar de pérolas de três voltas em conjunto com o seu bracelete, 

também de três voltas, e o seu brinco com uma pérola grande. Os cabelos são arrumados e 

brilhantes, unhas compridas e com verniz, batom vermelho, a “beleza natural”. Vestido preto, 

no modelo tomara-que-caia e cintura delgada, completa a representação da preparação para um 

momento especial de gala. Ela está usando “a nova moda”, que pode ser vista em duas cidades 

famosas pelo charme e festas da alta roda da alta classe na América do Sul, Rio de Janeiro e 

Buenos Aires, e que ornam “o colo das mulheres mais bonitas”. Então, caso almejasse ser 

considerada tão bonita quanto as mulheres da alta classe do Rio de Janeiro e Buenos Aires, a 

leitora poderia começar pedindo para o marido as pérolas Sparta. Para ser considerada “mais 

bela do que nunca”, deveria vestir um colar de pérolas de três voltas. 

 

1954 

p. 223 

Chamada:  

PÉROLAS Sparta 

 

Texto:  

Fascinam pela PERFEIÇÃO 

Vendo-as, examinando-as... por certo v. quererá possui-las! 

O seu cultivo é feito à base de extrato de HARENG a mágica 

substância que fixa para sempre o brilho das pérolas, porisso 

refulgem indefinidamente como as jóias mais caras. 

 

Apoio:  

Identifique as pérolas da moda pelo nome SPARTA gravado 

na etiqueta de ouro. 

 

Assinatura:  

ESCRITÓRIO SPARTA 

 

Quadro 38: Pérolas Sparta – 1954  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na edição de 1954, a mulher é representada pela mão direita que segura delicadamente 

um colar de pérolas longo que dá destaque para a etiqueta com o nome da empresa gravado, 

ancorada pelo texto de apoio: “Identifique as pérolas da moda pelo nome SPARTA gravado na 

etiqueta de ouro”. A palavra “perfeição” é utilizada para definir as pérolas Sparta, mas também 

sugere ligação com a normatização da beleza feminina, como visto na categoria de produtos de 

cosmética. Pode-se fazer a relação entre a perfeição das pérolas e a perfeição e beleza de quem 

as usa, que poderá chamar tanta ou mais atenção do que as mulheres que usam as “joias mais 

caras”. Tudo isso pode acontecer por causa do “extrato de HARENG a mágica substância que 

fixa para sempre o brilho das pérolas”; e a mágica das pérolas Sparta é a de fixar para sempre 

a beleza de quem as usa, o que também pode ser considerada uma das promessas da 

comunicação do produto. 
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6.1.7 Casa limpa, família feliz 

 

 A sétima categoria traz produtos de limpeza da casa e apresenta, ao todo, 52 anúncios 

publicitários de produtos para limpeza da casa e utensílios domésticos, com o total de 23 marcas 

e 17 empresas anunciantes. De forma geral, pode-se perceber que, nas seis edições pesquisadas, 

a função da mulher-esposa-mãe é deixar a casa limpa, livre dos insetos, germes e bactérias. A 

conotação de limpeza que pode ser encontrada nos textos faz menção a uma casa que brilha 

para dar boa impressão aos visitantes, uma sensação de encantamento, quanto mais brilhante a 

casa, mais competente é a dona de casa. Os produtos para polimento de metais, principalmente 

prata, eram oferecidos em grande quantidade, a tarefa deveria ser executada pela mulher-

esposa-mãe-do lar ou pelas empregadas domésticas das classes média e alta – as que tinham 

condições de contratá-las para fazerem os serviços da casa; a mulher-esposa-mãe dedicava-se 

inteiramente à criação e educação dos filhos. As normativas eram várias: os metais deveriam 

brilhar, o chão deveria ser encerado até brilhar, a mobília deveria ser cuidada para manter o 

brilho e o ar de nova, as roupas brancas e brilhantes. “Mais brilho com menos trabalho”, oferecia 

a Cera Tabú; “lavar sem trabalhar” era a proposta do sabão em pó Póx; “lustra e dá brilho em 

5 minutos” com a cera Cristal; economia garantida de 40% com sabão Cristal; já com o sabão 

Portuguez conseguiam-se “roupas alvas, mãos macias e aroma agradável”; e a cozinha brilha 

com a Pasta Cristal. É importante ressaltar que a Pasta Cristal, no anúncio reproduzido abaixo, 

é a única empresa desse segmento que insere o marido imagética e textualmente na decisão e 

atitude de compra do produto, ao representar um casal que decide junto que a Pasta Cristal deve 

ser a exclusiva na casa deles – iniciativa inovadora para a época.  

 

                                  
                            Figura 15: Pasta Cristal  

                           Fonte: Anuário das Senhoras (1954: 169), (1951: 245) e (1954: 35). 
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 Como a tarefa era facilitada pelos produtos que prometiam menos trabalho e mais 

rapidez, sobrava mais tempo para a mulher moderna, que sempre tinha alguma outra atividade 

sugerida (como bordar toalhas, por exemplo) para fazer no seu tempo livre, que então já não 

era mais livre e sim ocupado conforme a norma. A partir da jardinagem, uma outra opção a 

seguir, poderia até escolher se queria trabalhar com flores, com a horta ou com pomar, e no 

tempo livre, a mulher esforçava-se no jardim para ter contato com a natureza e extravasar as 

suas energias. Para a casa eram oferecidos alguns produtos curiosos, como, por exemplo, a 

Tartaruga Elétrica, que aquecia a água da banheira quando ligada à corrente elétrica; quatro pés 

a mais para que a geladeira ficasse mais alta e facilitasse a limpeza do chão; os conjuntos de 

lençol e fronhas também eram uma inovação da marca Santista com os tecidos de qualidade 

ouro e prata; um varal de teto (comum hoje em dia) era algo diferente e útil para aproveitar bem 

o espaço reduzido dos apartamentos; e por fim, se a mulher-esposa-mãe ainda gostasse de 

cozinhar, deveria ter a nova panela de pressão Panex Matic.  

 

                             
                      Figura 16: Tartaruga Elétrica, Pés para geladeira e Panex Matic 

                      Fonte: Anuário das Senhoras (1950: 298), (1953: 264) e (1954: 241). 

 

 Os anúncios analisados nesta secção são de dois produtos que fazem parte do dia a dia 

da mulher-esposa do lar, nos ambientes mais ligados à sua posição no espaço privado – a 

cozinha – e no espaço de transição entre o privado e o público – a sala de visitas. Os Exaustores 

Contact representam a mulher-esposa no layout e no texto como elemento principal na linha 

argumentativa. Do limpador de metais Argentala, são apresentados juntos no mesmo quadro 

três anúncios que têm layouts diferentes, mas trazem o mesmo texto. 
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6.1.7.1 Cozinhas higienizadas, família protegida  

 
1952 

p. 275 

 

Chamada:  

Cozinhas higiênicas e Confortáveis! 

 

Texto:  

“Depois que mandei instalar o Exaustor Contact fiquei adorando a minha 

cozinha! Ela está sempre limpa, fresca e agradável, totalmente livre da 

fumaça e do cheiro das frituras. E nunca mais precisei pintá-la de novo. 

Comprei o aparelho com essa economia!” 

 

Assinatura:  

EXAUSTOR Contact 

 

Slogan:  

para o conforto do seu lar 

 

Apoio:  

(instruções para a limpeza do exaustor)  

Quadro 39: Exaustor Contact – 1952  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O anúncio da edição de 1952 traz como linha argumentativa as ideias de higiene e 

conforto no título, ambas são importantes para a pessoa que passa horas na cozinha preparando 

as refeições da família e, depois, limpando-a. O texto é composto no formato de depoimento da 

mulher-esposa, a fim de suscitar a identificação da leitora com a mensagem por 

verossimilhança, além de gerar credibilidade. Embora a mulher representada na ilustração não 

use aliança, acredita-se que seja improvável a escolha propositada do anunciante em apresentar 

a representação de uma mulher-mulher trabalhadora que é dona da sua própria casa, com 

cozinha sob medida, a infirmar a representação cultural padrão na comunicação de um produto 

desse nicho. A imagem é ancorada pelo texto que informa ser a personagem a dona de casa, 

quando afirma: “Depois que mandei instalar o Exaustor Contact fiquei adorando a minha 

cozinha!”, e logo em seguida apresenta as vantagens de se ter esse exaustor como “manter a 

cozinha limpa e fresca”, evitando “o desagradável cheiro de frituras que penetra em tôda[sic] a 

casa”. As vantagens elencadas no texto dão real dimensão às funções exercidas diariamente 

pelas mulheres-esposas nas cozinhas de suas casas, e dos inconvenientes com os quais tinham 

que lidar para manter o restante da casa isolada dos odores da preparação das refeições. Mas, 

para que seja efetivada a compra, é necessário um argumento que sensibilize o provedor dos 

meios financeiros, e então o texto afirma ao final: “E nunca mais precisei pintá-la [a cozinha] 

de novo. Comprei o aparelho com essa economia!”. Sobre o termo “economia” é possível uma 

leitura adicional, ao fazer referência à economia doméstica, que era a “ciência” da gestão do 

lar, de responsabilidade da mulher-esposa.  
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1954 

p. 243 

 

Chamada:  

“Sua cozinha é linda, mas está incompleta: falta o Exaustor Contact!” 

 

Texto:  

“Êle é indispensável para retirar a fumaça e os vapores de gordura. Além 

de manter a cozinha limpa e fresca, o Exaustor Contact evita o 

desagradável cheiro de frituras que penetra em tôda a casa. Estou 

satisfeitíssima com o meu Exaustor Contact”. 

 

Assinatura:  

Exaustor Contact 

 

Slogan:  

para o conforto do seu lar! 

 

Quadro 40: Exaustor Contact – 1954  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O segundo anúncio, da edição de 1954, traz duas mulheres-esposas interagindo, uma a 

visitante e a outra a dona da casa, que não tem um exaustor Contact na sua cozinha. A visitante 

aparenta ter mais idade do que a anfitriã, o que pode conotar mais experiência da personagem 

que faz a crítica ou que tem a percepção de que com o exaustor a cozinha que já é “linda” ficaria 

“completa”. A visitante pode ser a mãe da anfitriã, o que levaria ao lugar comum do conselho 

de mãe para filha, podendo gerar ambiguidade, pois não é toda a filha que reage bem aos 

conselhos da mãe, ainda mais quando traz considerações dentro de uma casa que não é a sua. 

Talvez a expressão da anfitriã transpareça surpresa e estranhamento com o comentário da 

visitante, que no decorrer do texto explica a sua posição ao afirmar que “é indispensável para 

retirar a fumaça e os vapores de gordura”, além de repetir o argumento do cheiro de frituras que 

se espalha pela casa. A finalização do texto reafirma a satisfação da visitante com o exaustor 

na sua cozinha. A diferença na vestimenta das duas personagens pode indicar a dualidade classe 

alta versus classe média: com exaustor (bem vestida, inclusive vestindo luvas dentro da casa da 

anfitriã, quando o normal é retirá-las assim que chega) e sem exaustor (vestindo o avental que 

se usava somente quando estava em casa fazendo algum trabalho doméstico, não quando se 

recebia visitas). 
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6.1.7.2 Pratas brilhantes, dona de casa brilhante! 

 

1950 

(p. 302) 

 

1951 

(p. 300) 

 

1952 

(p. 297) 

 

Chamada: Senhora! 

 

Texto:  

Para que sua residência cause bôa impressão, é indispensável que as pratarias estejam sempre polidas e 

brilhantes. “ARGENTALA” é o preparado verdadeiramente indicado para esse fim. 

 

Assinatura:  

ARGENTALA 

 
Quadro 41: Argentala – 1950, 1951, 1952 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O limpador de metais Argentala é o que mais figura nas páginas das edições analisadas 

com texto e a imagem de mulheres-esposas do lar a serem focalizadas na comunicação. Em 

todos os três layouts existem elementos em comum, como a imagem de um jogo de utensílios 

de prata para chá, ou apenas o bule, no caso do terceiro anúncio; as senhoras representadas 

estão vestindo o avental sobre a roupa, têm os cabelos arrumados e o biotipo da moda; as 

expressões são de satisfação e felicidade pela facilidade oferecida ao trabalho quando se usa 

Argentala. Assim, se estabelece mais uma função para a mulher-esposa do lar, limpar a prataria 

e, através desse ato, deixar as peças e a casa brilhando para receber as amigas para o chá e os 

amigos e colegas do marido para jantares elegantes, que podem ajudá-lo a conseguir sucesso 

profissional. 

 

6.1.8 A mulher deve ser equilibrada 

  

A oitava categoria de produtos apresenta, ao todo, 90 anúncios publicitários de 

medicamentos e produtos para uso no reestabelecimento da saúde, do total de 38 marcas e 30 

empresas anunciantes. A saúde da mulher é tida como primordial para a manutenção da ordem 

familiar, pois era entendido que quando a mulher não se estivesse sentindo bem, poderia perder 

o controle emocional e isso refletir-se-ia na relação dela com os filhos e o marido. Por isso, a 

maioria dos anúncios voltados à mulher são de produtos chamados de reguladores da função 
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útero-ovariana, relativamente às regras. Voltados à família (filhos e marido), são oferecidos 

xaropes, tônicos fortificantes, medicamentos para dores e micoses (da empresa alemã Bayer), 

laxativos e depurativos, colírios, medicamentos para problemas respiratórios e preparados 

homeopáticos. Entra em cena, pela segunda vez na análise, a mulher-cuidadora, que já tinha 

sido utilizada pelo primeiro anúncio de Maizena, apresentado no texto geral da categoria de 

produtos de alimentação. Ela deve cuidar dos filhos com tônicos de óleo de fígado de bacalhau, 

como a Emulsão de Scott e com xaropes antigripais, como o Xarope São João, ou tomar a Água 

Inglesa da Granado se estiver amamentando. Para o marido, o antimicótico Mitigal, a 

Cafiaspirina ou as cápsulas para dormir Adalina, todos da Bayer. 

  

                
Figura 17: Emulsão de Scott, Xarope São João, Cafiaspirina e Adalina 

Fonte: Anuário das Senhoras (1950: 40), (1949:30), (1953: 227) e (1953: 230). 

 

Ressalta-se que, em 1952, foi anunciado pela primeira vez, dentro do período analisado, 

um produto natural para emagrecimento e combate à obesidade, Tablettes de Phytolacca, 

quando as normatizações referentes à forma corporal e ao padrão de beleza. O padrão se tornou 

mais rígido com os concursos de beleza televisionados, ao projetar a representação das misses 

com as medidas corporais mais delgadas do que da antiga referência, Vênus de Milo. O chá 

adelgaçante Chalax é também apresentado como um produto que ajuda no emagrecimento sem 

dieta. Os digestivos e laxativos como Leite de Magnésia de Phillips e Sal de Fructa ENO eram 

oferecidos para toda a família, em algumas edições, no decorrer dos seis anos analisados, 

alternando a imagem que acompanha os textos. A mesma linha argumentativa é verificada nas 

comunicações que enfatizavam que a boa digestão de uma alimentação farta e a posterior 

limpeza leve do intestino deixavam as pessoas bem-dispostas e felizes.  
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Figura 18: Tablettes de Phytolacca, Chalax, Leite de magnésia de Phillips e Sal de Fructa ENO 

Fonte: Anuário das Senhoras edições de (1952: 250), (1953: 231), (1949: 262) e (1949: 38). 

 

Os anúncios que compõem a amostra desta categoria são do Regulador Gesteira, que 

esteve presente em todas as edições com anúncios diferentes em termos de títulos e imagens, 

mas com os textos, por vezes, parecidos. As dimensões da mulher utilizadas como padrão 

representacional são a mulher-mulher, mulher-esposa, mulher-esposa-mãe e mulher-jovem, 

definidas no título de cada peça. As imagens selecionadas para ilustrar cada um dos anúncios 

são relacionadas ao sofrimento mensal das mulheres representadas nelas, porém a normatização 

da representação cultural da mulher relativamente às regras mensais é textual. 

 

6.1.8.1 Mulher regulada, família protegida 

 
1949 

p.9 

Chamada:  

Os Nervos Pegando Fogo 

 

Texto:  

Em muitos dias as mulheres amanhecem tristes, tão nervosas e desanimadas, 

tão aborrecidas, inquietas e irritadas que parece que todos os nervos estão 

pegando fogo! Êstes sofrimentos intoleráveis dos nervos, e outras alterações 

mais graves da saúde, podem ser causados por perturbações dos importantes 

órgãos útero-ovarianos. Para tratar isto, use Regulador Gesteira sem 

demora. Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos 

pelas moléstias do útero. Peso, dôres e cólicas no ventre durante o período 

menstrual, as perturbações da menstruação, debilidade, palidez e tendência 

a hemorragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e 

desânimo, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, peso, calor e dôres de 

cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qualquer 

trabalho, cansaços e todas as perigosas alterações da saúde causadas pelas 

congestões e inflamações do útero. Regulador Gesteira trata estas 

congestões e inflamações internas e as complicações provenientes dessas 

inflamações. 

 

Slogan:  

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira. 

 

Quadro 42: Regulador Gesteira – 1949  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 No primeiro anúncio, pode-se perceber que a imagem é ligada à chamada, que se refere 

aos “nervos pegando fogo”. A modelo, que pode representar a dimensão mulher-mulher, tem 

expressão facial de dor e angústia, porém é no decorrer do texto que transparece a representação 

cultural da mulher com “perturbações” nos “órgãos útero-ovarianos”, ainda sustentada por 

algumas pessoas até os dias de hoje. Na expressão “em muitos dias”, encontra-se a primeira 

normatização, pois não são em alguns dias ou em poucas circunstâncias, são em muitos, mais 

do que a metade dos dias de um período que se pode demarcar como mensal. Em seguida, são 

apresentadas as características dessas mulheres “perturbadas”, que são “tristes, tão nervosas e 

desanimadas, tão aborrecidas, inquietas e irritadas”, o advérbio de intensidade “tão” torna ainda 

mais marcada a caracterização atitudinal das mulheres “desreguladas”.  

Além dessas características dos “padecimentos nervosos”, segue a descrição dos 18 

sintomas corporais abordados: “Peso, dôres e cólicas no ventre durante o período menstrual, as 

perturbações da menstruação, debilidade, palidez e tendência a hemorragia, provocadas pelos 

sofrimentos do útero, fraqueza geral e desânimo, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, peso, 

calor e dôres de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qualquer trabalho, 

cansaços”. Nota-se a inclusão da expressão “falta de ânimo para fazer qualquer trabalho”, que 

conota um problema no dia-a-dia familiar se isso acontece “em muitos dias”. Em uma família 

de classe média ou proletária, nesses dias não se tem a alimentação, nem o cuidado com o 

marido, com a casa, com os filhos, e se a mulher for trabalhadora, atrapalha também seu 

desempenho no emprego. O transtorno torna-se mesmo intenso para todos os envolvidos na 

situação, principalmente para o marido, pois deverá executar as funções no caso de não contar 

com a ajuda de sua mãe, sua sogra ou de uma filha que supra a falta da mãe. Para fechar o texto, 

há a indicação de que os transtornos são “perigosas alterações da saúde”, e para que nada disso 

aconteça, a leitora deve “começar hoje mesmo a usar Regulador Gesteira”. Os discursos de 

todos os anúncios de reguladores, de todas as marcas presentes nas edições estudadas, são 

iguais, sendo o da marca Gesteira o mais incisivo, ao representar o cenário de forma caótica. 
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1953 

p.15 

Chamada:  

Não desespere! 

 

Texto:  

Para grande número de senhoras, o período menstrual significa sofrimento, 

inatividade forçada, depressão física e psíquica. É um suplício que se renova todos os 

meses (e, não raro, com intervalos abreviados) fazendo parecer bem dura a condição 

feminina. Cólicas, dôr de cabeça, enjôo e até vômitos constituem esse martírio 

habitual. Muitas mulheres sentem-se tão indispostas que são obrigadas a ficar em 

repouso, e então atormentam-se por terem de interromper os seus afazeres cotidianos... 

Simples analgésicos não resolvem o problema, pois apenas atenuam as dôres durante 

algumas horas, sem tratar a causa. Existe, entretanto, um conhecido remédio, um 

remédio de comprovada eficácia, o qual age não só como sedativo das dôres e 

calmante dos nervos, mas também, e principalmente, como descongestionante dos 

órgãos útero-ovarianos, cujas funções regulariza. Este remédio é o Regulador 

Gesteira. Tanto as mulheres que trabalham no lar como as que lutam fora dele 

precisam ver-se livres dos seus sofrimentos periódicos! São excelentes os resultados 

obtidos, em tais casos, com o uso do Regulador Gesteira. Experimente! Não se deixe 

vencer pelo desânimo! Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira, medicamento 

valioso, que exerce ação duplamente benéfica – sedativa e tônica – sobre os órgãos 

útero-ovarianos.  

 

Quadro 43: Regulador Gesteira – 1953  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A comunicação publicitária de 1953 também é focalizada na mulher-esposa, que é 

representada na imagem, deitada na cama com expressão de dor, acompanhada pelo título “Não 

desespere!”. Pode-se ter uma leitura rápida do anúncio seguindo apenas três passos, a partir da 

organização do layout: 1. Imagem; 2. Não desespere!; 3. Experimente!; e parte-se então para a 

leitura do texto de apoio que apresenta o medicamento brevemente. Caso a leitora tenha tempo 

e interesse em ler todo o texto, tomará contato com o cenário caótico que é criado no decorrer 

do texto, “fazendo parecer bem dura a condição feminina”. Esse é o primeiro anúncio no qual 

é explicitado apenas o período menstrual como o principal espaço de tempo que traz o 

“suplício” de sentir-se mal, pois “o período menstrual significa sofrimento, inatividade forçada, 

depressão física e psíquica”. É a primeira vez, também, que a comunicação da marca faz 

referência à mulher que trabalha fora de casa, “tanto as mulheres que trabalham no lar como as 

que lutam fora dele precisam ver-se livres dos seus sofrimentos periódicos”. Registra-se a 

diferenciação nos termos que qualificam as atividades das mulheres que são mulher-esposa do 

lar e das que são mulher-esposa trabalhadora; as primeiras “trabalham no lar” enquanto as 

outras “lutam fora dele”. Só luta quem está “fora”, mas, tanto “dentro” quanto “fora”, os 

problemas físicos e sociais são os mesmos: “cólicas, dôr de cabeça, enjôo e até vômitos 

constituem esse martírio habitual. Muitas mulheres sentem-se tão indispostas que são obrigadas 

a ficar em repouso, e então atormentam-se por terem de interromper os seus afazeres 

cotidianos”. Nota-se, por fim, que para as mulheres o “martírio” é “habitual” e faz parte da 

“condição feminina”. 
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6.1.8.2 Três gerações, uma calamidade 

 
1950 

p.9 

Chamada:  

Até o Gênio! Uma Calamidade! 

 

Texto:  

Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um 

verdadeiro inferno. Uma Calamidade! Em certas doenças, até o 

Gênio da Mulher pode ficar alterado e ela, de alegre e bem disposta 

que era, passa a ser triste, aborrecida, desanimada, sem vontade 

nenhuma de trabalhar e zangando-se facilmente pelas cousas mais 

insignificantes. Um martírio! Para tratar estes padecimentos, 

consequências do mau funcionamento dos órgãos útero-ovarianos, 

use Regulador Gesteira. Regulador Gesteira é o tratamento 

indicado. Regulador Gesteira é o Remédio de Confiança para tratar 

inflamação do Útero, Catarro do Útero causado pela inflamação, 

Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provocadas pelo mau 

funcionamento dos órgãos Útero-ovarianos, a Pouca Menstruação, 

as Dôres e Cólicas do Útero e Ovários, as Menstruações Exageradas 

e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as Dôres da Menstruação e as 

irritações causadas pelo peso do Útero congestionado. 

 

Slogan:  

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira  

 

Quadro 44: Regulador Gesteira – 1950  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No anúncio de 1950, são apresentadas três gerações na imagem, “uma calamidade” para 

a mulher-esposa avó, para a mulher-esposa-mãe e para a mulher-jovem, todas com o “gênio 

alterado” e expressão séria, de mau humor. O cenário caótico começa a ser criado pela palavra 

“calamidade” na chamada, e continuará quando apresenta as alterações que podem ocorrer no 

“gênio” da mulher que tem “mau funcionamento dos órgãos útero-ovarianos”. Elas mudam 

rapidamente e “fazem da vida [dela e de quem convive] um verdadeiro inferno”, pois “de alegre 

e bem-disposta que era, passa a ser triste, aborrecida, desanimada, sem vontade nenhuma de 

trabalhar e zangando-se facilmente pelas cousas mais insignificantes”. Observe-se que se 

mantém no texto a ressalva sobre a falta de vontade de trabalhar, acrescentada do aumento de 

irritabilidade “pelas cousas mais insignificantes”, expressão que tira a “culpa” do outro que fez 

uma “cousa insignificante” e a coloca toda sobre a mulher, que está descompensada. O 

fechamento da descrição do cenário é o resumo de toda a situação, “um martírio” para a família. 

E, em seguida, são descritas as 13 perturbações que podem ser causadas e a solução é “regular” 

o corpo e o gênio com o Regulador Gesteira. 
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6.1.8.3 Regulada na adolescência, futuro feliz 

 
1951 

p.11 

Chamada:   

Adolescentes 

 

Texto:  

Deixar a infância para trás, atingir a adolescência o mais rapidamente 

possível é o clássico anseio das meninas, quando vão chegando a essa 

idade de transição, entre menina e moça. Quadra agitada e complexa, 

em que um enxame de sonhos, projetos e inquietações povôa a mente 

das jovens, exaltando a sua tenra sensibilidade, o início da 

adolescência constitue por isto mesmo uma fase perigosa e decisiva 

na vida da mulher. Dêsse período de formação, durante o qual se 

operam importantes mudanças no organismo feminino, poderá 

depender a futura saúde e felicidade da moça – esposa e mãe de 

amanhã. Com efeito, a época da puberdade, que liga a infância à 

juventude, é comparável a uma ponte de passagem difícil: para 

transpô-la em boas condições a mocinha deve ser preparada física e 

psicologicamente. Cabe em especial às mães velar, com clarividência 

e carinho, por essa dupla preparação, indispensável a um 

desenvolvimento completo e harmonioso. Tonificar o estado geral da 

adolescente, regularizar as funções útero-ovarianas que começam – e 

cujos desarranjos podem ter tão desfavorável repercussão no sistema 

nervoso – são as primeiras providências a tomar. Para isto Regulador 

Gesteira é o remédio indicado. Excitações nervosas, desânimo, 

cansaço, falta de apetite, enjôos, dôres durante o período menstrual, 

regras escassas ou exageradas, todos esses distúrbios, que 

frequentemente se verificam na época da puberdade, poderão ser 

tratados e até evitados com o uso do Regulador Gesteira. A ação que 

o Regulador Gesteira exerce sobre o organismo feminino é calmante, 

tônica e normalizadora da menstruação. São, portanto, essas 

propriedades que fazem do Regulador Gesteira excelente remédio, 

cujo nome atravessou as fronteiras de tantos países, onde a sua 

aplicação, hoje largamente difundida, tem produzido sempre ótimos 

resultados no tratamento das perturbações nervosas e outros males 

causados pelo mau funcionamento dos órgãos útero-ovarianos. 

 

Quadro 45: Regulador Gesteira – 1951  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Este anúncio focaliza a dimensão mulher-jovem, quando se inicia a normatização do 

que é esperado de uma mulher-mulher, mulher-esposa e mulher-esposa-mãe. O cenário 

apresentado é menos caótico do que os anteriores, pois não convém assustar a mulher-jovem 

com as possíveis agruras futuras. A argumentação é construída de forma a ser pertinente tanto 

para a leitora mulher-jovem quanto para a sua mãe, e desenvolve-se a partir de analogias como, 

por exemplo, a afirmação de que “a época da puberdade, que liga a infância à juventude, é 

comparável a uma ponte de passagem difícil”, que se torna fácil com o uso do produto 

anunciado. A definição normativa do período em questão é apresentada no início do texto: 

“Quadra agitada e complexa, em que um enxame de sonhos, projetos e inquietações povôa a 

mente das jovens, exaltando a sua tenra sensibilidade”. A normatização do que se espera da 

mãe de uma adolescente vem logo a seguir: “velar, com clarividência e carinho, [...] por um 

desenvolvimento completo e harmonioso. Tonificar o estado geral da adolescente, regularizar 

as funções útero-ovarianas que começam [...] são as primeiras providências a tomar”. E os 
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sintomas que o regulador pode curar nas adolescentes (uma vez que ela ainda é nova e pode ser 

“curada” já antes de se tornar mulher-esposa e mulher-esposa-mãe), são apenas oito: 

“excitações nervosas, desânimo, cansaço, falta de apetite, enjôos, dôres durante o período 

menstrual, regras escassas ou exageradas, todos esses distúrbios, que frequentemente se 

verificam na época da puberdade, poderão ser tratados e até evitados com o uso do Regulador 

Gesteira”. Nota-se que não se encontram nessa listagem referências à falta de ânimo para 

trabalhar e o aumento de irritabilidade por “cousas insignificantes”, marcadas quando o anúncio 

focaliza as três gerações. Essa diferença na normatização entre a vida de solteira e a vida de 

casada pode ser o motivo das expressões sérias das noivas representadas nos anúncios da 

sapataria Insinuante analisados no próximo item. De uma hora para outra a mulher-jovem, que 

não tinha sob sua responsabilidade a gestão de um lar, passa a ter, muitas vezes, sem passar 

pela experiência de auxiliar a mãe em casa. Para não ficar vulnerável às mudanças, “a mocinha 

deve ser preparada física e psicologicamente” já na adolescência, já que disso “poderá depender 

a futura saúde e felicidade da moça – esposa e mãe de amanhã”. 

 

1954 

p.15 

Chamada:  

Mocinhas e Mulheres  

As congestões e inflamações de certos órgãos internos 

 

Texto:  

Certos órgãos internos das mulheres congestionam-se e inflamam-

se com muita facilidade. Para isto, basta um susto, um abalo forte, 

uma queda, uma raiva, uma comoção violenta, uma notícia má ou 

triste, molhar os pés, um resfriamento ou alguma imprudência. 

Moléstias graves podem começar assim. Justamente os órgãos mais 

importantes são os que se congestionam e inflamam mais depressa, 

sem que a mulher sinta nada no começo. Nada sentindo no começo 

da congestão interna ou da inflamação, a mulher não se trata a 

tempo de evitar que a doença se agrave e vá peorando cada vez 

mais. É esta a causa das moléstias mais perigosas! Para tratar as 

congestões e as inflamações útero-ovarianas, use Regulador 

Gesteira sem demora. Regulador Gesteira trata os padecimentos 

nervosos produzidos pelas moléstias do útero, peso no ventre, 

dôres, cólicas e perturbações da menstruação, debilidade, palidez e 

tendência a hemorragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, 

fraqueza geral e desânimo provenientes do mau funcionamento dos 

órgãos útero-ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, 

calor e dôres de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo 

para fazer qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da 

saúde causadas pelas congestões e inflamações do útero. Regulador 

Gesteira trata estas congestões e inflamações internas e as 

complicações provenientes destas inflamações. 

 

Slogan:  

Comece hoje mesmo a usar 

 

Assinatura:  

Regulador Gesteira 

 

Quadro 46: Regulador Gesteira – 1954  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Em 1954, o título determina que a comunicação tem dois focos, “mocinhas e mulheres”, 

e que vai tratar de um assunto delicado e misterioso, “as congestões e inflamações de certos 

órgãos internos”, já que os nomes dos “certos órgãos” não puderam figurar no título – e a 

imagem traz uma modelo com ar de desespero. O mistério do título é transformado num cenário 

caótico e limitador das ações corriqueiras da vida feminina, ao informar às leitoras que os 

misteriosos órgãos internos femininos “congestionam-se e inflamam-se com muita facilidade. 

Para isto, basta um susto, um abalo forte, uma queda, uma raiva, uma comoção violenta, uma 

notícia má ou triste, molhar os pés, um resfriamento ou alguma imprudência”. O medo é 

estabelecido ao deixar claro que qualquer coisa que aconteça na vida cotidiana da mocinha ou 

da mulher pode causar os 19 transtornos listados a seguir: “padecimentos nervosos produzidos 

pelas moléstias do útero, peso no ventre, dôres, cólicas e perturbações da menstruação, 

debilidade, palidez e tendência a hemorragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza 

geral e desânimo provenientes do mau funcionamento dos órgãos útero-ovarianos, tristezas 

súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo 

para fazer qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde”. A estratégia é 

enumerar muitas possibilidades e, agora sim, apresentar a “verdade” para as leitoras mulher-

jovem e mulher-mulher que, se não estiverem atentas aos sinais dos seus próprios corpos, “a 

mulher não se trata a tempo de evitar que a doença se agrave e vá peorando cada vez mais”. 

Com o texto desse anúncio foi possível observar o cerceamento das atividades da vida cotidiana 

da mulher solteira, a resistência em utilizar os nomes dos órgãos, que foram revelados somente 

no decorrer do texto, e a importância dada ao autocuidado do corpo, sem mencionar a ajuda da 

mãe no caso das mocinhas, que já tinha sido sugerido no anúncio de 1951, o que causa um certo 

estranhamento. 
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6.1.8.4 Mulher desregulada, mulher hipocondríaca 

 
1952 

p.15 

Chamada:  

Desânimo Abatimento 

 

Texto:  

Desânimo, abatimento, mau humor, palpitações, ansiedade, excitações 

nervosas, dôres de cabeça e outros distúrbios mais sérios da saúde 

podem ser causados pelas inflamações dos importantes órgãos útero-

ovarianos. Quando estes órgãos não funcionam normalmente, o génio 

da mulher altera-se quase sempre, e ela pensa, não raro, que está 

sofrendo de muitas doenças, sem desconfiar, sem se lembrar, que os 

seus males podem ser provenientes de congestões e inflamações útero-

ovarianas. Em semelhantes casos, uma bôa medicação, 

descongestionante exercerá efeito salutar sobre todo o organismo, e a 

mulher sentir-se-á outra: reanimada, bem mais disposta e contente com 

a vida, que lhe parecia, antes do tratamento, um pesado fardo. Trate-

se. Use Regulador Gesteira. Regulador Gesteira é o remédio de 

confiança para tratar as congestões e inflamações dos órgãos útero-

ovarianos, que tão desfavorável repercussão costumam ter no sistema 

nervoso. 

 

Slogan:  

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira 

 

Quadro 47: Regulador Gesteira – 1952  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Com o título composto pelas palavras “desânimo” e “abatimento”, acompanhadas de 

uma fotografia em close de uma mulher-mulher com expressão de desespero, o anúncio do 

Regulador Gesteira de 1952 inicia com dois dos sintomas das “congestões e inflamações nos 

órgãos útero-ovarianos”. Os fatores que indicam a doença – “desânimo, abatimento, mau 

humor, palpitações, ansiedade, excitações nervosas, dôres de cabeça” – são contrastados com 

os benefícios que vêm com o tratamento – “reanimada, bem mais disposta e contente com a 

vida, que lhe parecia, antes do tratamento, um pesado fardo”. A motivação para procurar ajuda 

do medicamento ou de outro tratamento é reafirmada como a “tão desfavorável repercussão 

[que] costumam ter no sistema nervoso” os problemas ligados, até então, ao útero e aos ovários. 

Acredita-se que essa insistência argumentativa possa servir como reafirmação representacional 

da mulher como um ser influenciável para o mal naturalmente (desde a Eva bíblica), e que 

somente algo externo ao seu organismo possa agir para levá-la a se comportar conforme o 

interesse das forças sociais normatizantes, pois uma mulher desregulada (descontrolada) em 

condutas desviantes do papel feminino ideal representava perigo para a ordem e a tranquilidade 

social. A mulher representada pode ser considerada hipocondríaca, pois como “o génio da 

mulher altera-se quase sempre, e ela pensa, não raro, que está sofrendo de muitas doenças”, 

quando está apenas com problemas que o Regulador Gesteira pode resolver de forma simples 

e segura. 
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 Em resumo, a mulher deve ser mantida sob a regulação medicamentosa das suas 

atividades e funções corporais, para que essa regularidade seja transmitida à família, aos filhos, 

aos amigos e à toda ordem social que a rodeia. Assim, será possível um futuro feliz para ela e 

segurança para a ordem social e para os padrões impostos pela normatização representacional 

e cultural da mulher moderna brasileira. Esse futuro feliz deriva do controle sobre a mulher, 

sobre seus pensamentos, atitudes e sentimentos. 

 

6.1.9 Mulher elegante está na moda 

 

A nona categoria a ser analisada é a de moda e vestuário, com 87 anúncios publicitários 

de vestuário, calçados, acessórios, enxovais e aviamentos, majoritariamente para o público 

feminino, num total de 31 marcas e 26 empresas anunciantes. Nas seis edições analisadas, as 

roupas prontas para vestir eram oferecidas para crianças e homens com maior frequência, pois 

roupas prontas para mulheres eram oferecidas por, apenas, três empresas: Casa José Silva, 

Luvaria e Galeria Gomes e Armazéns O Camizeiro. Na maioria das 87 comunicações 

publicitárias dessa categoria, para o público feminino eram oferecidos tecidos, acessórios, 

adornos, sapatos e aviamentos de costura. De forma geral, de acordo com os textos dos 

anúncios, a mulher deveria ter bom gosto e ser elegante, e o “ser elegante” passava por ter as 

medidas dentro dos novos padrões; modelos de vestidos exclusivos com tecidos de alta 

qualidade adequados ao clima da região onde se morava; utilizar acessórios como luvas, bolsas, 

leques, adornos para os cabelos; além de calçar os sapatos oferecidos pelos vários anunciantes 

desse ramo, presentes em todas as edições, de forma massiva. As representações encontradas 

nessa categoria são da mulher-jovem, mulher-mulher, mulher-esposa e mulher-esposa-mãe, 

sendo mais frequentes as duas últimas. A transição entre mulher-mulher e mulher-esposa é 

também explorada nos anúncios de lojas de enxovais, que devem ser completos, perfeitos e 

bordados à mão em tecidos como linho, percal e cretone. São também frequentes as referências 

a jogos de mesa bordados da Ilha da Madeira, para ocasiões como chás e jantares. As medidas 

corporais, com exigências de serem cada vez mais delgadas, podem ser comprovadas pelos 

anúncios de A Cinta Moderna, que promete “cintura fina e quadrís [sic] arredondados”, pois o 

novo padrão era “criação da ACinta Moderna” com todas as medidas ainda menores (em média, 

três centímetros a menos) do que do padrão anterior, Vênus de Milo.  
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Figura 19: A Cinta Moderna 

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 231), (1950: 263) e (1951: 255). 

 

Uma das empresas anunciantes do ramo de calçados que merece registro pelo uso 

diferenciado do espaço publicitário é a Casa Ferraz, a única que não mostra nenhum modelo de 

calçado nos seus anúncios de página inteira, opta por contar uma história que tenha os sapatos 

como linha argumentativa principal. O formato poder ser confundido com o de material 

editorial da publicação, com elementos comuns entre a comunicação publicitária e 

comunicação jornalística, como título, texto e imagem ilustrativa. No exemplo a seguir, conta-

se a história do suposto gesto de cavalheirismo de um lorde inglês para com a rainha Elizabeth 

I, quando o homem coloca sua capa sobre uma poça de lama para que a rainha não suje os seus 

sapatos. E, no decorrer do texto, são introduzidas as características técnicas dos sapatos 

modernos e dos homens de hoje, que não são tão cavalheiros quanto o lorde inglês, e finaliza 

ao afirmar que isso não chega a ser um problema pois a mulher moderna “póde [sic] orgulhar-

se de andar bem calçada. E se aquele cavalheiresco sir Walter vivesse hoje, não levantaria 

decerto, a sua capa do chão, para que as joias que as mulheres calçam – as mulheres de bom 

gôsto [sic] que sabem escolher as casas onde fazem suas compras – não se poluíssem em contato 

com a poeira no caminho”.  

Como as roupas femininas eram feitas por modistas e costureiras, sob encomenda pelas 

senhoras de elite, frequentemente, na classe média, até mesmo as próprias leitoras 

confeccionavam os modelos para si e para as filhas. Encontram-se anunciantes de produtos para 

costura (linhas, alfinetes, fechos, botões), como do depósito da fábrica de fechos Eclair (que 

deu origem a uma palavra usada no Brasil informalmente até hoje para designar o produto, 

“feche-éclair”) e casas que vendem tecidos de “superior qualidade e indiscutível beleza”, como 

as Casas Pernambucanas. Outro registro curioso é o de que as roupas infantis eram 

majoritariamente oferecidas via catálogo, enviado por correio para as mães que o desejassem, 

como o exemplo da empresa Confecções Rosely, que vendia para todo o território nacional via 

reembolso postal. Mesmo o anuário sendo distribuído para assinantes e com venda avulsa em 
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nível nacional, grande parte dos anunciantes é de empresas que tem suas lojas físicas nas 

capitais Rio de Janeiro e São Paulo, algumas poucas com lojas em Recife, Belo Horizonte e 

Porto Alegre, por isso, as vendas por catálogo são comuns nesta categoria de produtos e, em 

específico, na categoria das publicações que será ainda analisada.  

 

         
Figura 20: Casa Ferraz, Fechos Eclair e Confecções Rosely 

Fonte: Anuário das Senhoras (1954: 217), (1952: 260) e (1950: 288). 

 

Conforme as informações que foram apreendidas após a leitura atenta de todos os 87 

anúncios desta categoria, a mulher ideal representada nas seis edições do Anuário das Senhoras, 

no quesito moda e acessórios, era considerada fina, elegante e de bom gosto, sonhadora e com 

o intuito de sentir-se exclusiva no seu modo de vestir (e ser, ou parecer). São encontradas 

referências frequentes à elite e à aristocracia como padrões de bom gosto e elegância. A moda 

tinha uma “nova linha” corporal, conseguida com o uso da cinta já mencionada, inaugurando o 

corpo padrão brasileiro até hoje, “cintura fina e quadril arredondado”, chamado de corpo violão. 

As empresas seguidamente elogiavam suas clientes ao afirmar que “as mulheres mais bonitas 

da cidade” compram sapatos na Insinuante, por exemplo. E assim, todas as que quisessem ser 

consideradas bonitas também, tornar-se-iam as novas clientes. Esse argumento era 

complementado pela característica caprichosa da mulher de bom gosto, uma vez que os 

caprichos dela devem ser satisfeitos pelos produtos e empresas. Nota-se um tom negativo em 

alguns textos que usam o termo para qualificar a mulher, como se a satisfação dos caprichos 

fosse difícil ou até impossível, a estabelecer a relação de mulher caprichosa com mulher 

insatisfeita. Como, por exemplo, na afirmativa utilizada até hoje por algumas pessoas de que a 

mulher é cheia de caprichos, subentende-se que ela é insatisfeita, nunca é o suficiente. Além de 

todas as solicitações representadas anteriormente, pede-se ainda que a mulher seja sedutora, de 

delicada beleza e sensível. E no seu tempo livre, depois de cumprir seus afazeres domésticos e 
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as responsabilidades com o marido e os filhos, deve fazer tricô ou crochê com as “afamadas” 

lãs e linhas SAMS, encontradas na Casa Genin, produzindo roupas para os filhos, peças para 

decorar a casa ou para oferecer como prendas às amigas nas tardes de chá.  

Os anúncios selecionados para serem analisados na relação texto-imagem são de duas 

empresas anunciantes, uma do ramo de calçados que esteve presente em seis edições com 

anúncios diferentes, mas são analisados cinco deles que cumprem todos os critérios, a sapataria 

Insinuante. A segunda empresa anunciante, do ramo de tecidos, que esteve presente em cinco 

edições, a Santa Branca, da qual são analisadas três comunicações publicitárias.  

 

6.1.9.1 Toda a mulher deseja um belo sapato 

 
1949 

p. 5 

Chamada:  

Ele adivinhou meu desejo!  

 

Texto: 

Eu estava mesmo sonhando com um sapato da Insinuante.  

 

Slogan:  

A sapataria mais querida da cidade.  

 

Apoio:  

Uma galeria à sua disposição.  

 
Quadro 48: Insinuante – 1949 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Esse anúncio representa a face sonhadora da personalidade normatizada como feminina, 

e sua ligação com o desejo de ser compreendida e presenteada pelo homem que ama. Na 

imagem, aparentemente uma jovem mulher-esposa bem vestida, calçando sapatos de salto alto, 

expressa satisfação e felicidade ao abrir um pacote de presente que se revela uma caixa de 

sapatos, da marca Insinuante. A emoção se dá não somente por ter sido presenteada, e sim 

porque “ele adivinhou meu desejo”, o marido fez a leitura correta dos sonhos dela e foi até a 

Insinuante para satisfazer o desejo da sua “pequena”. Observa-se que a imagem é ancorada pelo 

texto sendo que a normatização da representação contida nesse anúncio é textual, pois conota 

que toda a mulher deseja e sonha com um belo par de sapatos, ainda mais se for “da sapataria 

mais querida da cidade”.  
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6.1.9.2 Noiva elegante 

 
1950 

p. 169 

Chamada:  

CIVIL e Religioso 

 

Texto:  

Insinuante é a sapataria das mulheres bonitas e é também uma galeria a 

sua disposição. 

 
Quadro 49: Insinuante – 1950  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O segundo anúncio da marca apresenta duas situações culturalmente normatizadas como 

das mais importantes na vida de uma mulher, principalmente à época da sua publicação, a 

transição da dimensão mulher-mulher para a dimensão mulher-esposa. Faz-se o registro de que 

são representadas na imagem as duas situações, tanto o casamento civil – que acontece primeiro 

– quanto o casamento religioso. Em cada uma das situações, a mesma noiva é apresentada. 

Acima, de tailleur castanho com luvas brancas, na cerimônia civil, para a qual é sugerida uma 

sandália preta de salto alto, com o número de referência para que a cliente a peça na loja. 

Abaixo, à esquerda, a noiva de vestido branco longo, véu e grinalda, na cerimônia religiosa, e 

à frente a sandália branca ou prata, sugerida para a ocasião.  

Nota-se que em ambas as imagens a feição da noiva é de seriedade e serenidade, sem 

sorrisos de satisfação e alegria, o que parece curioso uma vez que como se pôde observar no 

decorrer das análises apresentadas anteriormente, era normal e pretendido pelos pais que a filha 

se tornasse mulher-esposa antes dos 25 anos e a maioria dos argumentos das categorias de 

alimentação e beleza era para que a mulher se tornasse ou se mantivesse esposa e futuramente 

fosse mãe. Pode-se fazer uma leitura alternativa, nas entrelinhas, de que ela está satisfeita por 

ter conseguido o seu intento, mas não tão feliz com o destino de ficar a maior parte do seu 

tempo restrita basicamente ao ambiente doméstico, a manter a casa e todas as responsabilidades 

da mulher-esposa, que comprou os seus sapatos na “sapataria das mulheres bonitas”. 
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6.1.9.3 Noiva confortável 

 
1952 

p. 7 

Chamada:  

insinuante 

 

Texto:  

uma galeria à sua disposição com água geladinha sempre às suas ordens. 

Pallas! Uma maravilha grande variedade de cores 

 

Assinatura:  

insinuante 

 

Slogan:  

a sapataria mais querida da cidade 

 
Quadro 50: Insinuante – 1952  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na edição de 1952, é retratada a transição entre as mesmas dimensões, representada na 

comunicação de 1950. Porém, nessa peça, é representada a noiva pronta apenas para o enlace 

religioso e a proposta é diferente, ao invés de dois modelos de salto alto, propõem-se duas 

variações do mesmo modelo de salto baixo, aparentemente mais confortável, com costura feita 

à mão pelo lado de fora e com desenhos vazados de pequenos pontos no bico e nas laterais do 

modelo Pallas. A expressão da noiva continua a ser de seriedade e serenidade e os dois modelos 

de vestido de noiva (1950 e 1952) são de mangas longas. O sapato de salto baixo é oferecido 

em uma “grande variedade de cores”, e pode ser entendido que o estão oferecendo para a viagem 

de lua-de-mel, embora não se tenha nenhuma referência clara na imagem ou no texto. Ou, ainda, 

é oferecido para que a noiva fique mais confortável durante a recepção, já que o vestido é longo 

e os sapatos não aparecerão. 
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6.1.9.4 Mulher sedutora 

 
1953 

p. 9 

Chamada:  

CRIAÇÕES DE MISTER JAMES, PARA A SAPATARIA MAIS QUERIDA 

DA CIDADE 

 

Texto:  

(3 modelos de sapatos de salto com descrições técnicas e preços) 

 

Assinatura:  

insinuante 

 

Apoio:  

uma galeria à sua disposição com água geladinha sempre às suas ordens. 

 
Quadro 51: Insinuante – 1953  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A mulher sedutora está retratada na imagem da comunicação publicitária de 1953, com 

três modelos exclusivos da marca, para ocasião de festas e bailes. A mulher representada tem 

características das atrizes de cinema em filmes musicais, quando ela passa por um homem que 

se encanta, ou se apaixona, pela feliz, sedutora e autoconfiante mulher-mulher, que calça os 

modelos de verniz oferecidos. O padrão normativo de beleza da modelo é evidente: corpo 

delgado no formato violão, cabelos loiros (porque “os homens preferem as loiras” de Blondine) 

e brilhantes arrumados em um coque, batom vermelho e rouge discreto.  

 

1954 

p. 9 

Chamada:  

Para todas as Horas... 

 

Texto:  

Sapatos que se confundem com joias. 

 

Assinatura:  

insinuante 

 

Slogan:  

A sapataria mais querida da cidade 

 
Quadro 52: Insinuante – 1954  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No último anúncio da sapataria Insinuante, repete-se o argumento da sedução, porém 

aliado à elegância, e traz as expressões faciais das representações com ar blasée das mulheres 
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elegantes da elite carioca. Seja nos bailes, recepções ou mesmo no footing com as amigas, trajes 

com acessórios e modelos de sapatos adequados para cada situação. No texto, os sapatos são 

comparados com joias, que podem deixar preciosos todos os momentos, já que existem modelos 

“para todas as horas...”. A relação entre mulheres, seu gosto por sapatos e as situações das suas 

vidas é representada nos anúncios, em cada layout de uma forma diferente, contudo, traz em 

todas as representações a importância de um belo par de sapatos para as mulheres sentirem-se 

e serem vistas como bonitas e elegantes. 

  

6.1.9.5 Jovem, magra e aristocrática 

 
1949 

p. 23 

Chamada:  

Linho tecido aristocrático  

 

Texto:  

Ideal Para As Silhuetas Juvenis “Kreesvoid” A preferência das senhoritas da 

elite pelo linho KREESVOID fez deste tecido realmente aristocrático o linho 

mais desejado pelas jovens que sabem exigir o melhor... KREESVOID é um 

tecido que merece plenamente essa preferência... É o linho ideal para as 

silhuetas juvenis... Sua queda impecável realça sugestivamente o encanto, a 

graça dos talhes esguios... KREESVOID possui cores variadas, firmes, 

inalteráveis... e sua capacidade de resistência às rugas é extraordinária... 

Tudo isso explica a preferência que por êle demonstram as senhoritas da 

nossa elite. Um tecido garantido por SANTA BRANCA – a casa que se 

distingue pela qualidade inconfundível dos artigos que vende.  

 

Slogan:  

“Kreesvoid” Acentúa a Distinção De Quem O Veste  

 

Apoio:  

Um produto da “LurganWearing Co.”, de Lurgan, Irlanda do Norte. 

 

Quadro 53: Santa Branca – Kreesvoid – 1949  

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

 Neste anúncio, os tecidos são oferecidos às “silhuetas juvenis das senhoritas da elite” 

pela empresa Santa Branca, um “tecido aristocrático” para as “jovens que sabem exigir o 

melhor”. Podem ser observados dois pontos a partir do texto deste anúncio: que as jovens da 

alta classe eram magras e dedicavam-se à manutenção da silhueta violão e que as mesmas 

jovens também eram meninas exigentes, no sentido de serem feitas as suas vontades. 

Provavelmente, a mãe faria a compra das melhores peças com a anuência financeira do pai – 

como afirmava o texto de um anúncio na categoria de cosméticos, “na vida aparência é tudo”. 

O texto reforça ainda que “sua queda impecável realça sugestivamente o encanto, a graça dos 

talhes esguios”, as cores são “variadas, firmes, inalteráveis... e sua capacidade de resistência às 

rugas é extraordinária” e que, por esses motivos, o tecido é o preferido pelas garotas da elite 

carioca. Magras, bronzeadas e loiras, com figurino elegante, despojado e distinto para passeio 

de dia, com tecido de linho importado de alta qualidade.   
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1950 

p. 19 

Chamada:  

Linho tecido aristocrático 

 

Texto:   

Kreesvoid Satisfaz Ao Mais Requintado Bom Gosto 

KREESVOID é realmente um tecido capaz de satisfazer a todas as exigências 

do bom gosto feminino... Quer seja usado na confecção de toilettes de noite, 

para vestidos de passeio ou trajos esportivos, KREESVOID oferece a quem o 

usa todas as qualidades de um tecido aristocrático... Sua queda impecável 

valoriza sugestivamente as linhas da silhueta... suas cores são firmes, 

inalteráveis... é grande a sua capacidade de resistência às rugas... Tudo isso 

justifica plenamente o prestígio conquistado por KREESVOID entre as 

senhoras e senhoritas da elite... Um tecido garantido por SANTA BRANCA – 

a casa que se caracteriza pela qualidade inconfundível dos artigos que vende. 

 

Assinatura:  

Santa Branca 

 

Slogan:  

KREESVOID Acentua a Distinção De Quem O Veste  

 

Apoio:  

Fabricado pela “LurganWearing Co.”, de Lurgan, Irlanda do Norte 

 

Quadro 54: Santa Branca – Kreesvoid 1950 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No segundo anúncio do linho Kreesvoid, é representada a mesma jovem da edição 

anterior, com as mesmas características físicas, em outro modelo de vestido, em um cenário 

externo com um casal mais velho que podem ser seus pais. O texto apresenta como referências-

chave requinte, bom gosto, aristocracia, prestígio, elite e distinção e, a partir delas, as conexões 

entre o campo semântico e o imagético são estabelecidas criando a imagem, tanto da mulher 

que a loja quer como cliente quanto a imagem da própria empresa, que oferece o linho irlandês 

na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1951 

p. 35 

Chamada:  

PRAIANA...A beleza das praias tropicais num tecido para você 

 

Texto:  

Todas as cores da maravilhosa aquarela das praias tropicais em PRAIANA... 

PRAIANA – um tecido para as toilettes alegres, coloridas, juvenis... 

PRAIANA é um tecido que você encontra em SANTA BRANCA – a casa que 

se distingue pela qualidade inconfundível dos artigos que vende.  

 

Apoio:  

PRAIANA – um produto fabricado à base de fibra ALBENE e RHODIA, da 

Indústria Brasileira, e tecido pela TECELAGEM N.S. DA PENHA, de São 

Paulo, tendo estampada na ourela a palavra PRAIANA. Ótima queda. 

Resistente às rugas. Cores firmes. É bom. É belo. É PRAIANA. 

 

Assinatura:  

Santa Branca  

Quadro 55: Santa Branca – Praiana – 1951  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Em 1951, a Santa Branca apresenta um novo produto, o tecido Praiana, que é produzido 

inteiramente no Brasil e adequado ao clima quente da maioria do território. A relação 

apresentada entre texto e imagem é Brasil-litoral-calor e ela fica clara na ilustração do anúncio. 

Ao vestir um modelo longo de cor escura, tomara que caia com decote coração, a  jovem está 

de cabelos presos em um rabo-de-cavalo, segurando a sombrinha com cabo de tridente na mão 

direita e uma concha com a mão esquerda, e calçando sandálias de salto, a personagem ilustra 

o texto e fortalece sua relação com ele. Provavelmente uma mulher-jovem ou mulher-mulher, 

que está sentada à beira-mar, na areia estão uma estrela-do-mar e uma concha. O vestido lembra 

um rabo de sereia e pode, inclusive, suscitar as ondas do mar. O texto ancora a imagem ao 

defini-la como “a beleza das praias tropicais num tecido para você”, a palavra “você” estabelece 

o diálogo próximo com a leitora solteira, o que vem a reforçar que o público desse tecido seja 

a mulher-jovem ou mulher-mulher. Definitivamente, a interlocução é com as mulheres que 

buscam “um tecido para as toilettes alegres, coloridas, juvenis...”, Praiana. Os anúncios da 

marca Santa Branca demarcam, assim, o perfil das mulheres jovens representadas nas edições 

do Anuário das Senhoras. 

 

6.1.10 Mulher moderna, casa prática e confortável 

 

 A décima categoria de nicho de produtos apresenta, ao todo, 167 anúncios publicitários 

de móveis, decoração, eletrodomésticos e utensílios para o lar, com total de 62 marcas e 55 

empresas anunciantes. Ao proceder uma leitura geral, os produtos mais anunciados são 

colchões e sofás de molas, móveis em madeira e ferro, louças e cristais, utensílios em prata de 

lei, eletrodomésticos, tapetes, cortinas e conjuntos estofados, discos de vinil e toca discos, 

pianos, itens para iluminação residencial, radiofones e televisores. As marcas prometiam que 

seus produtos traziam uma série de vantagens e as mais citadas nos anúncios desta categoria 

estão agrupadas quanto aos problemas que visam resolver: relativos ao fator econômico da troca 

financeira: economia, qualidade garantida, resistência; relativos aos valores sociais: beleza, 

conforto, elegância e distinção, originalidade; relativos ao dia a dia da mulher-esposa-do lar: 

saúde, facilidade de limpeza e praticidade. Um exemplo de solução dos problemas relativos ao 

dia a dia da mulher-esposa do lar está representado na sequência de três anúncios do Colchão 

de Molas Completo, que está a seguir. No primeiro anúncio, o casal vai à loja para escolher o 

colchão e existe um ambiente montado com a vendedora que explica as vantagens do produto 

– nota-se que tem um crucifixo na parede do ambiente, que pode referir que somente para casal 

casado na igreja cristã é dada a permissão social para dormir junto. O segundo e o terceiro 
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anúncios mostram a mulher-esposa do lar a limpar o quarto, atividade facilitada pela estrutura 

inovadora do produto. 

 

         
Figura 21: Colchão Completo – 1950, 1951 e 1954 

Fonte: Anuário das Senhoras (1950: 251), (1951: 135) e (1954: 225).   

 

A maioria dos anúncios traz texto curto, de caráter informativo, com o objetivo de 

apresentar os produtos oferecidos com os detalhes sobre o preço e condições de pagamento. 

Essa fórmula utilizada pelas empresas anunciantes caracteriza a categoria como a que se 

apresenta a uma leitora consumidora com maior sensibilidade ao preço e às promessas de 

economia, com a relação preço/benefício utilizada na função de apelo argumentativo, como se 

pode observar nos dois primeiros anúncios disponibilizados a seguir. A Móveis Pramo oferece 

dormitórios “práticos, modernos e econômicos”, com menor número de peças do que as 

empresas concorrentes, o que é uma vantagem porque é menor e cabe em espaços pequenos, e 

o texto traz os valores especificados de cada modelo, ao final. O Colchão de Molas Brasil tem 

como foco o leitor, ou marido da leitora, a quem o texto é dirigido e está representado na 

imagem, o argumento relacionado à troca financeira está no texto de apoio, ao afirmar ao 

provedor da família que o colchão custas apenas “33 centavos por dia”. 
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Figura 22: Móveis Pramo, Colchões de Molas Brasil. Jardim Laqué e Industria Tapetes Atlantida S.A. 

Fonte: Anuário das Senhoras (1951: 51), (1949: 259), (1949: 261) e (1949: 280). 

 

O terceiro e o quarto anúncios, apresentados acima, são exemplos de empresas que 

oferecem produtos para a classe alta, uma vez que não têm o preço como parte do argumento, 

nem a preocupação com o tamanho da peça da casa que receberá os móveis ou os tapetes. A 

Jardim Laqué era uma empresa que fabricava e vendia móveis de jardim feitos de ferro fundido 

e laqueados em branco, ou da cor de preferência dos seus clientes. A indústria de Tapetes 

Atlantida (I.T.A) oferecia seus tapetes importados e feitos à mão no Oriente Médio. Pode-se 

perceber que a “aparência de requintado gosto” procurada pelas leitoras era oferecida por parte 

dos anunciantes, e poderia ser conseguida também com as “decorações modernas” da Tapeçaria 

Brasil. O colchão de molas Drago auto intitulava-se o único “cientificamente construído”; a 

“prata da casa”, somente sendo Fracalanza; “o seu sonho de todas as noites” eram os colchões 

de molas Lancellotti; tapetes “feitos à mão” estavam disponíveis na Casa Nunes e os produtos 

das Indústrias Rei eram “os amigos da dona de casa”. As casas confortáveis deveriam ser 

equipadas com aquecimento da água para o banho feito pelo sistema de carvão vegetal 

anunciado pela empresa Dáko, que também oferecia um fogão que operava pelo mesmo 

sistema. O problema causado pelo trabalho árduo e cansativo da raspagem da cera do chão antes 

de passar uma nova camada foi resolvido pela Eletrolixa, sistema que funcionava com encaixe 

das lixas na própria enceradeira que a consumidora já tinha, economizando dinheiro, tempo e 

diminuindo o esforço necessário para execução da tarefa. 

 



Capítulo VI: Apresentação e análise dos resultados 

209 

 

            
Figura 23: Fogões e Aquecedores Dáko, Eletrolixa, Máquinas de Costura Elna e Radiofones Philips 

Fonte: Anuário das Senhoras (1950: 12), (1951: 48), (1952: 2) e (1952: 263). 

 

 Para que a dona de cada de classe média pudesse economizar também ao vestir a si 

mesma e aos filhos de forma elegante e distinta, a máquina de costura Elna era a aquisição mais 

adequada, pois no texto do anúncio já se afirmava que “os vestidos de Lia são sempre os mais 

bonitos, desde que sua mãe possue [sic] uma Elna, e segue os cursos de costura decorativa, 

grátis, oferecido a todos os clientes dessa famosa máquina de costura”. De volta à casa da classe 

alta, “o estilo de amanhã” é ter na sala de estar os novos Radiofones Philips, pois seu “admirável 

funcionamento e magnífica aparência” eram incomparáveis e levavam à residência da leitora 

consumidora os ares da nova moda futura. Independente da real classe social à qual a leitora 

consumidora era pertencente, o ideal das jovens solteiras era casar-se, ter uma bela residência, 

ter filhos e ser feliz, e esse ideal era reproduzido e representado inúmeras vezes nas páginas de 

cada uma das edições, seja no conteúdo editorial, seja nos argumentos dos textos e imagens das 

comunicações publicitárias.  

 

       
Figura 24: Móveis A Suprema, Galerias Silvestre, Metalúrgica Fracalanza e Casa Flor 

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 43), (1953: 275), (1950: 20-21), (1950: 30). 

 

 Nas imagens prévias tem-se uma representação dessa ordem por meio da organização 

de quatro anúncios publicitários, de quatro empresas diferentes, uma de móveis, a segunda de 
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artigos para o lar, a terceira de utensílios de prata e a quarta de carrinhos para bebês. A Móveis 

Suprema aconselhava que “na realização de seu maior sonho”, a noiva não deveria esquecer-se 

que uma mobília “de estilo representa mais um elo de aproximação na vida do casal”, 

estabelecia a relação entre a mobília da marca, proximidade e felicidade. A Galeria Silvestre, 

no título do anúncio, lembrava que “o seu lar Senhora, deve ser um sonho realizado”, e que 

para isso a leitora consumidora deveria fazer todas as suas compras na loja que era considerada 

“o Palácio das Donas de Casa”. A rainha do lar, para ter o seu palácio dos sonhos, compraria 

todos os itens necessários na Galeria Silvestre. Todo palácio deveria ter baixelas e talhares em 

prata para os grandes banquetes oferecidos à corte, portanto, a rainha do lar comporia sua mesa 

com as baixelas e talheres da marca Fracalanza, que têm “eterno brilho” reconhecido há mais 

de 30 anos na mesa da elite brasileira. E quando chegasse a hora de ter seu filhinho, a Casa Flor 

oferece a “maior variedade de carinhos para bebês”, bastava escolher um dos modelos para 

garantir o “conforto” da criança e a tranquilidade da mulher-esposa-mãe. Nota-se, com 

curiosidade, que tanto os quartos ou conjuntos de quartos infantis quanto os  itens de decoração 

específicos para esse fim não foram anunciados em nenhuma das edições analisadas. 

                            

               
Figura 25: Casa Porcelana, Mesbla, Saladeira Esterelisante[sic] Senun, Moringue Esterelisante[sic] Senun 

Fonte: Anuário das Senhoras (1950: 40), (1951: 63), (1950: 54), (1950: 295). 

 

A Casa Porcelana representa um nicho de anunciantes dessa categoria que é a loja de 

decorações e itens para presentes, e ressalta-se que nessa loja era possível encontrar “presentes 

que sempre agradam”, embora os itens oferecidos nessa comunicação publicitária sejam 

requintados e talvez não acessíveis a algumas leitoras, seja pelo valor das peças ou pela 

distância geográfica da loja, sediada em São Paulo. Já a loja Mesbla oferecia itens de valores 

financeiros elevados, mas com um diferencial, o pagamento em forma de crédito, em parcelas 

mensais, chamado de Crédi-Mesbla. Como foi mencionado na análise da categoria de produtos 

para alimentação, era parte que cabia a mulher-esposa-mãe zelar pela saúde e integridade 
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orgânica da família, por isso os produtos da marca Senun eram populares e anunciados em todas 

as edições com a reaplicação dos mesmos layouts, oferecendo a saladeira e a moringa com 

tecnologia esterilizante. 

A marca mais presente nos anúncios publicitários focalizados nas donas de casa 

modernas fazia-se através da oferta do nicho dos eletrodomésticos, produtos que eram vendidos 

para facilitar a vida. Com menos esforço, menos tempo e mais qualidade na execução das 

tarefas domésticas, aumentava-se a performance essencial para a praticidade exigida às donas 

de casa modernas. E é nesse nicho de produtos que se enquadra a empresa anunciante analisada 

nesta categoria, a norte-americana General Electric, que marcou presença em cinco edições, 

com três anúncios que cumprem os requisitos de seleção, ao reforçar a ligação da marca com a 

leitora consumidora, que é responsável por cuidar do seu lar. 

 

6.1.10.1. Dona de casa moderna com a cozinha elétrica 

 

1949 

p. 251 

Chamada:  

Onde estiver o símbolo GE estará presente uma realidade maravilhosa! 

 

Texto:  

Os aparelhos elétricos G-E materializam o sonho de uma dona de casa 

moderna... a cosinha elétrica! O refrigerador e o rádio, a máquina de lavar 

roupa, o aspirador de pó e a enceradeira, o ventilador e o relógio, as lâmpadas 

G-E, a suave luz fluorescente e outras tantas maravilhas que a general Electric 

produz, levam ao seu lar todo o progresso da ciência moderna, tornando-o o 

mais alegre e confortável! 

 

Assinatura:   

General Electric 

 

Quadro 56: General Electric – 1949  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Uma “realidade maravilhosa” é proposta pela GE à “dona de casa moderna” que está na 

sua cozinha, com expressão de felicidade, a realizar um preparo para a família. A cozinha 

representada contém móveis sob medida que preenchem as paredes e deixam lugar apenas para 

embutir os eletrodomésticos da marca, como, por exemplo, a geladeira. Segundo o texto, “o 

sonho de uma dona de casa moderna” é ter uma “cosinha[sic] elétrica”, uma vez que as outras 

marcas ofereciam utensílios que operavam com carvão vegetal, gás de querosene, gasolina, a 

cozinha elétrica da General Electric poderia ser sinônimo de avanço tecnológico e status. A 

marca também prometia alegria e conforto para o “lar”, — não para a casa, essas duas palavras 
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podem ter pesos conotativos diferentes, pois a casa se refere à estrutura e o lar se refere ao 

ambiente, geralmente também ligado ao aconchego de um lugar onde se gosta de estar. 

Posicionado à direta do layout, um conjunto formado por quatro duplas de quadros, nos quais 

são expostos oito produtos dos quais quatro são de uso exclusivo na preparação ou manutenção 

da comida em condições de ser consumida, e outros quatro de uso doméstico em outras 

atividades ou situações. A dona de casa moderna da GE tem seu tempo de tarefas reduzido 

graças ao uso da máquina de lavar roupas, do aspirador de pó e da enceradeira, que possibilitou 

a realização das atividades mais do que uma vez por semana. Diminuiu o tempo de execução, 

mas aumentou a quantidade de vezes que a tarefa é executada, trazendo a dúvida do real ganho 

de tempo proporcionado pelos produtos que “levam ao seu lar todo o progresso da ciência 

moderna”, trazendo mais tarefas para serem executadas por dia, levando a dona de casa 

moderna a sair de um ritmo orgânico e entrar num ritmo baseado na performance em relação à 

quantidade de tempo – que afeta de forma drástica o dia a dia e a saúde da população mundial 

na contemporaneidade. 

 

1954 

p. 251 

Chamada:  

Uma boa cozinheira será melhor numa cozinha completa 

 

Texto: Mas nenhuma cozinha, mesmo a mais bela e moderna como a que ilustra 

este anúncio, estará completa sem um refrigerador de qualidade. Colocado em 

lugar apropriado, entre os armários, próximo do fogão e da pia, harmoniza-se 

admiravelmente com a perfeita e racional disposição das peças e dos utensílios, 

o que permite à cozinheira movimenta-se com desembaraço, para trabalhar com 

satisfação e preparar... quitutes mais apetitosos! Uma cozinha moderna, com 

um refrigerador G-E, é uma cozinha completa. 

 

Assinatura:  

GENERAL ELECTRIC 

 

Slogan:  

Símbolo de excelência na indústria e no lar 

 
Quadro 57: General Electric – 1954  

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

A função de ser a cozinheira, provedora da alimentação e nutrição da família, está 

representada no anúncio de 1954, quando o produto oferecido é apenas a geladeira, numa 

cozinha ampla ilustrada em detalhe. A figura feminina é apresentada em tamanho reduzido, 

proporcional relativamente à cozinha, pois se a deslocar para dentro do cenário, comprova-se a 

proporção correta. Frisava-se que “nenhuma cozinha, mesmo a mais bela e moderna [...] estará 

completa sem um refrigerador de qualidade” e normatizava-se, inclusive, em qual posição 

deveria ser colocado, “entre os armários, próximo do fogão e da pia”, para que fosse possível à 

boa cozinheira ter uma cozinha perfeita. Assim, ela poderia executar com perfeição o seu papel 



Capítulo VI: Apresentação e análise dos resultados 

213 

 

ao “movimenta[r]-se com desembaraço, para trabalhar com satisfação e preparar... quitutes 

mais apetitosos”. Então, um refrigerador G-E disposto no local correto dentro da cozinha 

permitiria uma performance acima da média na realização da tarefa principal da mulher-esposa-

mãe do lar: a preparação de “quitutes mais apetitosos”. Acredita-se que a relação estabelecida 

entre a geladeira G-E e os pratos preparados, mediada pela localização correta da geladeira 

dentro da cozinha, seja curiosa, uma vez que reforça a racionalização do tempo com a satisfação 

e o resultado visual do preparo final. Geralmente, liga-se a aparência final dos pratos e a 

percepção de parecerem apetitosos à habilidade e talento de quem os executa, e não ao 

movimentar-se com embaraço no espaço e estar satisfeito com essa possibilidade. 

 

6.1.10.2 Família unida com o receptor G-E 

 
1951 

p. 247 

Chamada:  

Tire o melhor partido da televisão... 

 

Texto:  

O receptor G-E traz o espetáculo à sua casa com a mais perfeita nitidez – Sim, 

o melhor espetáculo, no conforto de sua própria casa, com um receptor G-E de 

televisão – resultado das pesquisas e da experiência do líder mundial em 

eletrônica e televisão! Tanto no modelo de mesa, como no console, V. 

encontrará características excepcionais.  

 

Apoio:  

imagens de perfeito contraste; 80% mais luminosidade; boa recepção de dia ou 

de noite; ajuste automático de som e imagem; antena interna; maior numero de 

nuances do preto ao branco; modelos de 12.1/2” ou de 19”; instalação e 

garantia da G-E. 

 

Assinatura:  

GENERAL ELECTRIC 

 

Selo:  

televisão leva o espetáculo à sua casa 

 

Quadro 58: General Electric – 1951  

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

A hora de assistir à transmissão televisiva da programação noturna com a família e 

amigos é retratada na ilustração da comunicação publicitária que apresenta o receptor G-E, o 

centro das atenções de todos os personagens presentes na cena. O texto afirma que o “receptor 

G-E traz o espetáculo à sua casa com a mais perfeita nitidez”, e as vantagens técnicas do 

aparelho eram citadas no box que se encontra à esquerda no layout, que entregavam à família 

da leitora consumidora “o melhor espetáculo, no conforto de sua própria casa”. A família que 

comprava o receptor não precisava mais de sair de casa para assistir à programação na casa de 

parentes, amigos ou vizinhos; em contrapartida poderia receber em casa os parentes, amigos e 

vizinhos que não tinham o receptor. A mulher-esposa-mãe poderia perder uma oportunidade de 
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sair de casa à noite com a família, ou ganhar uma oportunidade de ter visitas em casa e mostrar 

o quanto o seu lar (ou palácio) era feliz, confortável e moderno. Em resumo, os eletrodomésticos 

normatizam tanto a mulher quanto a família moderna, que dependiam, a partir de então, da 

tecnologia e ajuda dos aparelhos para conseguirem cumprir todas as suas tarefas diárias com 

êxito, o que causava a sensação de dever cumprido, por um lado, e de que sempre se poderia 

ter feito mais, por outro. Poder-se-ia considerar essa relação um dos gatilhos para a introdução 

e normatização da performance eficaz na representação da mulher moderna, que induz à 

sensação de insatisfação que angustia e marca a vida contemporânea. 

 

6.1.11 A mulher é anfitriã 

 

 Na décima primeira categoria, tem-se anúncios de três empresas do nicho de produtos 

voltados para o lazer, como, por exemplo, a Casa Mattos, que oferece produtos para montar 

cenários de festas e recepções; a Casa Neno, que oferece discos de vinil para animar as 

recepções; e, por fim, as Cartas Copag, com os seus baralhos, que são oferecidos para animar a 

noite dos adultos. Em resumo, essa categoria apresenta, ao todo, 13 anúncios publicitários de 

produtos para festas, presentes e jogo de cartas/baralho, no total de três marcas e três empresas 

anunciantes.  

 As Cartas Copag estão presentes em todas as edições analisadas, com seis espaços de 

página inteira preenchidos pelo mesmo anúncio, layout e texto únicos, reaplicados anualmente 

entre 1949 e 1954. O texto que foi replicado é composto por uma chamada que afirma: “Receba 

bem os seus amigos”, com uso do imperativo, todavia não se consegue identificar uma 

focalização de gênero, pois não se tem a certeza de que essa ordem seja para a leitora ou para o 

leitor. Além da chamada, é utilizada a frase que define a marca das cartas, num primeiro nível, 

“Copag significa qualidade, durabilidade e perfeição”, que em uma leitura mais apurada pode 

conotar que a recepção dos amigos na casa da leitora consumidora das cartas pode ser 

identificada como de qualidade e perfeita para construir uma relação de amizade duradoura.  
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            Figura 26: Cartas Copag – 1949 a 1954 

   Fonte: Anuário das Senhoras (1952: 251). 

 

O texto vem ancorado na imagem que apresenta dois casais em trajes de gala jogando 

cartas, os dois homens são representados fumando, enquanto as mulheres não fumam, mas 

participam do jogo, o que pode ser compreendido como uma concessão importante para a 

representação feminina aceite na época, pois eles estão jogando em casa, não em um clube ou 

cassino. Com uma atenção maior à composição do cenário, observa-se que os casais estão 

jogando canastra17 em dupla, os dois cavalheiros contra as duas damas, e pela posição das cartas 

na mesa, o personagem de roupa escura baixa os jogos e é servido pela personagem de roupa 

clara, enquanto a senhora de vestido com mangas baixa os jogos e a senhora de vestido de alças 

serve a dupla. A imagem é finalizada na diagonal de leitura com duas mãos femininas vestidas 

com luvas longas a segurar quatro cartas, e se pode a partir disso concluir que a ordem da 

chamada pode ser focalizada na leitora. Como a canastra é um jogo, pode-se, numa leitura mais 

aprofundada, observar uma conotação entre jogo, sensualidade e o feminino tanto na imagem 

das mãos que seguram as cartas, quanto na postura da jogadora à esquerda da cena. Além disso, 

pode-se suscitar uma leitura que leve ao entendimento de que a mulher domina o jogo, pois traz 

as cartas na mão na imagem que fecha a comunicação. 

Para a relação texto-imagem dessa categoria, serão utilizados dois dos seis anúncios da 

Casa Mattos, que é o anunciante que apresentou seis layouts diferentes, porém apenas os dois 

analisados têm a presença da mulher na cena. O texto sofre pouca ou nenhuma alteração de um 

ano para o outro, a maior diferença está na chamada, pois a descrição dos produtos 

apresentados, texto de apoio e slogan acabam por se repetir. Compreende-se que a função de 

                                                           
17 Jogo de cartas, geralmente jogado por quatro pessoas em duas duplas, que tem como principal objetivo a 

formação de uma combinação de sete cartas, também chamada canastra. 
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organização das festividades familiares era da mulher-esposa-mãe e que provavelmente os 

textos as têm como foco comunicacional. O pai aparece só com as crianças em dois dos layouts, 

pressupondo que a mãe está ocupada com a festa e o pai está presente com os filhos e 

convidados à mesa dos parabéns.  

 

6.1.11.1. Mamãe faz a festa 

 
1953 

p. 277 

Chamada:  

Sorrisos e felicidade para você! 

 

Texto:  

Venha ver a secção festival da Casa Mattos.   

 

Apoio:  

E escolha seus enfeites de Mesa para suas Festas: Aniversário – Batisado – 

Comunhão – Casamento etc. Variado sortimento de artigos para Natal: presépios, 

cabanas e miudezas. 

 

Slogan:  

A amiga nº1 dos estudantes do Brasil 

 
Quadro 59: Casa Mattos – 1953  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A Casa Mattos coloca-se de uma forma peculiar por meio do texto, a chamada ancora a 

imagem que representa a mãe e os filhos em uma festa de aniversário, com a afirmativa “sorrisos 

e felicidade para você”. Contudo, o texto oferece enfeites para festas de diferentes motivações 

e no slogan afirmava ser a “amiga nº1 dos estudantes do Brasil”, o que leva a crer que o seu 

mix de produtos era diverso e que continha itens necessários aos estudantes que não são 

especificados no texto nem aludidos na ilustração do anúncio. 

 

1954 

p. 249 

Chamada:  

Parabéns para você nesta data feliz... 

 

Texto:  

Visitando nossa SECÇÃO FESTIVAL encontrará sugestões para as suas festas de 

aniversário, batisado, comunhão, etc., tornando-as mais encantadoras e alegres. 

Variado e lindo sortimento de enfeites, toalhas, copos, pratos e guardanapos de 

papel e muitas outras miudezas próprias para festivais. 

 

Assinatura:  

Casa Mattos 

 

Slogan:  

A amiga número um dos estudantes do Brasil 

 
Quadro 60:Casa Mattos 1954 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 No anúncio de 1954, está representada na ilustração uma cena de aniversário com a 

família completa padrão, composta pelo pai, vestido de terno, a mãe, de saltos altos e vestido, 

e as crianças. A chamada é composta por uma frase da canção de parabéns, cantada nas festas 

infantis, “parabéns para você nesta data feliz”. O texto afirma que se as decorações fossem 

compradas na Casa Mattos, as festas seriam “mais encantadoras e alegres”, para as necessidades 

impostas de manutenção da aparência de elegância e distinção, esses adjetivos poderiam ser 

utilizados como argumento de convencimento para a venda. As festas seriam encantadoras e 

alegres por conta do “variado e lindo sortimento” de produtos específicos encontrados na loja 

para todos os tipos de “festivais”. Às mães caberia, então, toda a organização das festas, além 

da preparação dos doces e salgados em “cozinhas elétricas”, a limpeza da prataria Fracalanza 

com Argentala e, para receber os convidados, usar a melhor roupa feita pela modista ou por si 

mesma na máquina de costura Elna, adornada com colar de pérolas Sparta.  

Pode-se observar, no entanto, que a representação cultural da mulher-esposa-mãe que é 

mãe-que-cuida também esteja presente, porque fazer a festa de aniversário significa cuidar dos 

filhos. Ao passo que quando ela organiza a recepção para um casal de amigos para jogar cartas, 

ela está cuidando da relação com o marido e da relação com o casal de amigos, o que a 

caracteriza como esposa-que-cuida. 

 

6.1.12 Mulher leitora  

 

 Na categoria de publicações, livros e álbuns, foram contabilizados, ao todo, 184 

anúncios publicitários de álbuns de bordados, livros, revistas, jornais e manuais culinários, em 

um total de 50 marcas e 15 empresas anunciantes. A maioria das marcas anunciadas são da 

mesma editora do Anuário das Senhoras, O Malho, e os anúncios são utilizados mais de uma 

vez dentro da mesma edição, principalmente os dos álbuns de bordado e de costura e das 

coleções de livros e almanaques infantis. A normatização presente nos anúncios é 

substancialmente textual, a partir de determinações relativas aos comportamentos esperados 

que dividem a mulher das dimensões mulher-mulher, mulher-esposa e mulher-esposa-mãe, nas 

categorias de noiva feliz, boa dona de casa, e boa mãe, respectivamente. Assim, organiza-se a 

projeção da realidade uma vez que, segundo o álbum Cama e Mesa número 9, “o encanto e 

conforto do Lar dependem muito do bom gosto feminino”. 

Os manuais de moda são a maioria das publicações anunciadas nas edições analisadas, 

pois garantem às senhoras e mocinhas a confecção de toilettes adequadas a cada situação. 

Quando se aprende a cortar, costurar e bordar tem-se toda a condição de fazer mais modelos 
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com menor investimento – o que poderia representar sucesso na ciência da economia doméstica 

e gestão dos recursos financeiros disponibilizados pelo provedor da família. A exemplo, pode-

se citar o anúncio do Método Toutemode curso de corte e alta costura sem mestre, no qual a 

mulher-mulher representada na ilustração afirma: “agora sou um sucesso”. A revista mensal 

Moda e Bordado era indicada para as jovens e as senhoras; deveriam lê-la as que ainda não 

casaram e as que já casaram, as primeiras para adquirir conhecimentos e as senhoras, para 

manter o casamento. A influência europeia na definição dos padrões de moda brasileiros fica 

evidenciada na publicidade de dois figurinos de moda europeus, o Paris Modes e o Annette, 

que oferecem “figurino de modelos graciosos e práticos, de execução fácil e que representam 

sempre as últimas criações dos mais afamados costureiros da Europa”. As noivas também eram 

focalizadas em algumas edições especiais de publicações como a de Arte de Bordar, que 

apresentava opções de vestidos de noivas. O texto definia essa edição especial como a “mais 

bela e sugestiva coleção de VESTIDOS DE NOIVA, em páginas que garantiam a oportunidade 

de uma escolha demorada, atenta e conscienciosa”, na preparação para o momento representado 

como o mais importante da vida de uma jovem mulher. 

 

          
Figura 27: Método Toutemode, Moda e Bordado, Paris Modes e Annette, Arte de Bordar Ed. Vestidos de Noiva 

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 2ª capa), (1950: 2ª capa), (1950: 268) e (1952: 235). 

  

Alguns álbuns eram oferecidos em anúncios coletivos que ocupavam toda uma página, 

por vezes sem ilustrações em layouts all type, como na 5ª edição de O lar, a mulher e a criança, 

que afirmava ser destinado “para a senhora, para os seus filhos, para a sua casa”, com 44 páginas 

de modelos e “cheias de trabalhos de utilidade e valor”, para a mulher-esposa-mãe que já tinha 

a sua rotina cheia de trabalho de utilidade e valor para sobrevivência da família, o álbum vinha 

a trazer mais trabalhos, para os momentos de lazer. O álbum número 6 do Figurino Infantil 

afirma que “tôdas as senhoras que cosem para os seus filhinhos, mesmo sem grandes 

conhecimentos de costura, poderão executar os modelos que publica em suas 40 páginas”, além 
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das costureiras das altas classes, as mães da classe média e trabalhadora também poderão 

replicar os modelos para os seus “filhinhos”, e a diferença entre as classes poderia aparecer na 

qualidade dos tecidos utilizados e acabamento das peças. Como cada situação pede um traje 

adequado, a 7ª edição do mesmo figurino especifica que se encontravam nessa edição “vestidos 

para o diário, para visitas, para festas, além de muitos outros modelos para as várias 

oportunidades do dia a dia do povo miúdo”, assim os filhinhos das leitoras consumidoras 

estariam sempre em dia com a toilette correta. 

 

                         
Figura 28: Higiene Pessoal da Mulher, A nossa vida sexual, Educação para o Matrimônio e O Corpo Humano 

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 12), (1949: 49), (1949: 232) e (1950: 267). 

 

 As obras científicas eram oferecidas nas páginas dos Anuários, em abordagens diretas, 

como, por exemplo, a do manual de Higiene Pessoal da Mulher informava a leitora que “para 

que a mulher desfrute duma vida normal e sadia, duma felicidade completa, é preciso que 

mantenha o seu encanto, asseio e sedução”. Estabelecia a relação entre a normalidade e a 

felicidade completa, mediada pelo asseio como mantenedor do encanto e da sedução. A leitora 

poderia não ficar à vontade para ler um livro escrito por um médico, então, esse livro foi escrito 

“pela esposa de um médico, e vivamente recomendado às mulheres que desejam preservar ou 

recuperar seus encantos naturais”. A chamada do anúncio já dava pistas ao comunicar ser “um 

livro revelador de mulher para mulher sobre mulher”. Não era somente para as mulheres que as 

publicações científicas voltavam a sua comunicação, pois a chamada do anúncio da obra A 

Nossa Vida Sexual aconselhava: “seja senhor de seu destino e conduza sua vida para um futuro 

alegre e feliz”. A esposa satisfeita sexualmente, de acordo com os estudos da época, seria calma 

e centrada, totalmente apta a cuidar da casa, do esposo e dos filhos. O guia prático Educação 

para o Matrimônio é o terceiro exemplo e trazia informações para “ser feliz no casamento”, e 

tratava de assuntos como: “aptidão para o casamento, biologia do casamento, mecanismos de 
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reprodução, prevenção da concepção, problemas da reprodução, a arte no matrimonio, 

desarmonias sexuais e a saúde no casamento”. O livro O Corpo Humano, por fim, era leitura 

indicada para “todos, homens e mulheres, moços e velhos, casados e solteiros”, pois continha 

“vasto repositório de utilíssimos ensinamentos que os habilitarão a fazer de seus filhos seres 

saudáveis e normais”. 

 Os álbuns que traziam riscos para bordar, que eram vários, apresentavam frases de 

impacto como argumento de convencimento, como por exemplo: “uma coleção primorosa [de 

lençóis artísticos], toda original, para senhoras muito exigentes”; “legítimo repositório de 

sugestões [de roupinhas para bebês] para todas as mães”; “indispensável [coleção de lingerie] 

à mulher elegante”; “é um álbum [de bordados para cama e mesa] precioso para as donas de 

casa”; “afinal Noiva! Para aquelas que em breve concretizarão seus ideais de amôr [sic], 

apresentamos êste album [sic] que é um completo manual de sugestões e conselhos, um 

verdadeiro colaborador das noivas na confecção das peças de um enxoval prático, elegante e 

encantador”. A normatização da mulher, em todas as dimensões trabalhadas, é identificável nos 

textos dos anúncios dos álbuns, e a ordem de evolução dos papéis a serem representados ao 

longo da vida eram reafirmados, pois como afirma o texto da 4ª edição do álbum Motivos para 

Bordar, “não há moça, não há senhora que não encontre tempo para um bordado”. 

 

        
Figura 29: Biblioteca Infantil d’O Tico-Tico, Condessa Ségur, Almanaque de Tiquinho e Almanaque O Tico-

Tico Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 255), (1950: 254), (1951: 102) e (1954: 170).  

 

 As publicações infantis da mesma editora do Anuário das Senhoras marcaram presença 

em todas as seis edições do universo pesquisado, como a Biblioteca Infantil d’O Tico-Tico, que 

trazia livros inéditos de escritores brasileiros conhecidos por obras infantis anteriores, vendidos 

em sistema de coleções, com o objetivo de estimular a leitura infantil. Para as meninas e 

mocinhas, eram oferecidos os Livros da Condessa de Ségur, com enredos normatizantes já para 
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a tenra idade, o que pode ser observado por meio dos títulos “As meninas exemplares”, “As 

férias”, “Os desastres de Sophia” e “Pinguinho de Gente”. O Almanaque do Tiquinho era a 

publicação anual infantil unissexo, que oferecia diversão em cores, para todo o ano. E assim, a 

editora O Malho pretendia fechar o ciclo da leitura para toda a família (a mãe lê o Anuário das 

Senhoras, o pai, os livros científicos, e as crianças, a coleção do Tico-Tico). 

 Outro nicho encontrado e explorado em todas as edições é o de manuais de culinária. O 

primeiro exemplo a seguir é de O Cardápio Nacional, que traz alimentação dietética e opções 

de regimes para emagrecimento, quando a forma física e a normatização corporal em termos de 

beleza completa restringem ainda mais as medidas consideradas adequadas para as jovens e 

adultas, conforme se discutiu acerca dos anúncios de A Cinta Moderna. O Comer Melhor por 

Dona Estela trazia um diferencial, fornecia as receitas em folhas separadas, o que permitia levar 

apenas a receita a ser elaborada à cozinha, dentro de uma ficha protetora de celuloide. Os bolos 

artísticos para festividades e comemorações de aniversário também eram tema de dois livros 

que continham o passo a passo da execução e montagem, como os dois exemplos da doceira 

Dolores Botafogo que finalizam a sequência apresentada abaixo. 

 

              
Figura 30: O Cardápio Nacional, Os Segredos da Cozinha e Bolos Artísticos de Dolores Botafogo (1952/1953) 

Fonte: Anuário das Senhoras (1949: 264), (1950: 45), (1952: 273), (1953: 274). 

 

 A livraria Civilização Brasileira era o ponto de venda da publicação Comer Bem por 

Dona Benta, que é a anunciante que teve suas comunicações analisadas com a relação texto-

imagem de três anúncios. Mesmo estando presente em todas as publicações, nas três últimas 

edições do Anuário das Senhoras, a Editora optou por replicar o anúncio de 1951. A publicação, 

que foi lançada em 1940 e vendeu mais de 1 milhão de cópias em mais de 60 anos, ganhou 

novas edições com regularidade (está na 77ª edição), além de novos livros como o Receitas de 

Verão e o Lanches para Toda Hora, todos pela Companhia Editora Nacional. 
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6.1.12.1 Mulher que cozinha chega ao coração 

 

1949 

p. 281 

Chamada: 

“Comer Bem” Um bom prato... o melhor caminho para o coração do homem! 

 

Texto:  

Nova Edição INTEIRAMENTE REVISTA, acrescida de inúmeras receitas, 

inéditas de salgados, bolos, doces, cocktails, sorvetes, etc., todas 

experimentadas por uma perita em arte culinária. Utilíssimos conselhos sobre 

arranjo de mesa, conservação de utensílios de copa e valência, tabela de valor 

nutritivo dos alimentos, etc. 

A arte de preparar bons pratos é a melhor prenda para a mulher. Às vezes mais 

seduz um prato bem preparado que a mais atraente toilette... Em COMER BEM 

a senhora encontrará os pratos típicos de todas as regiões, as novidades e 

excelências das cozinhas brasileira, francesa, italiana, americana, alemã, 

inglesa, russa, etc, em receitas fáceis e econômicas. Qualquer pessôa, mesmo 

a mais inexperiente, poderá executá-las com facilidade e sucesso. 

 

Apoio 1:  

Um útil presente para toda dona de casa! Vale por uma biblioteca de arte 

culinária!  

 

Apoio 2:  

Para a cidade e para o campo Grande variedade de receitas para a cidade e para 

o campo. Para a cidades, pratos finos e elaborados; para o campo, os de sabor 

regional e de preparação simples. 

 

Assinatura:  

COMPANHIA EDITORA NACIONAL  

 

Quadro 61: Comer Bem por Dona Benta – 1949  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A chamada do texto deste anúncio de 1949 afirma que “comer bem um bom prato... o 

melhor caminho para o coração do homem”, e confirma a representação vigente da necessidade 

de a mulher-esposa ou mulher-mulher que pretende mudar para o status de mulher-esposa ser 

prendada na cozinha, então: “a arte de preparar bons pratos é a melhor prenda para a mulher”. 

Essa representação foi exposta em categorias anteriores, como na de alimentação e de utilidades 

para o lar, nos anúncios da General Electric. A obra apresentada para a leitora consumidora traz 

como ilustração uma jovem mulher-esposa do lar a oferecer o prato para o seu marido, sobre o 

qual está localizado um splash com a frase “Um útil presente para toda dona de casa! Vale por 

uma biblioteca de arte culinária!”. A culinária era referida como uma arte, e pode ser comparada 

com a arte da conquista por meio do jogo de palavras existente entre a chamada e o texto 

informativo, já que “às vezes mais seduz um prato bem preparado que a mais atraente 

toilette....”. No entanto, não se pode pensar em uma mulher que cozinhe bem e seja desleixada 

ou despreocupada com o visual, se o marido procurar o que ela não tem em outra, a culpa será 

dela que não percebeu que precisa ser prendada, bela e elegante, tudo ao mesmo tempo, para 

manter o casamento. Informa o texto do anúncio que ela não precisa ser experiente, as receitas 

são “fáceis e econômicas. Qualquer pessôa [sic], mesmo a mais inexperiente, poderá executá-
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las com facilidade e sucesso”. Em uma leitura mais crítica e com os olhos de hoje, se “qualquer 

pessoa” pode executar as receitas com “facilidade e sucesso” até o marido poderia fazê-lo, mas 

ele foi ensinado a não fazer, a não entrar num campo que disseram não ser dele, que poderia 

manchar sua reputação de guerreiro que deve descansar quando volta para casa, ler o jornal do 

dia ou ouvir o noticiário no rádio (a TV chega somente em 1950). 

 

1950 

p. 293 

Chamada:  

COMER BEM Um livro que vale por uma biblioteca de arte culinária por 

DONA BENTA 

 

Texto:  

Nova Edição A simplicidade com que são ministradas as receitas deste livro 

possibilita a qualquer pessoa, mesmo inexperiente em culinária, a fazer os 

mais saborosos quitutes. O TRIVIAL está bem representado por receitas 

excelentes e práticas; os temperos indicados e as instruções sobre o 

cozimento de assados, peixes, cereais, verduras, legumes, etc., dão aos pratos 

sabor especial, que agrada aos mais exigentes paladares.  

 

Apoio:  

um utilíssimo presente para toda dona de casa 

 

Assinatura:   

Companhia Editora Nacional 

 

Quadro 62: Comer Bem por Dona Benta – 1950  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na edição de 1950, o casal da comunicação anterior dá lugar à Dona Benta e seu neto 

Pedrinho, em referência aos personagens das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, série de 

fantasia clássica da literatura infantil brasileira, em 23 volumes, escrita por Monteiro Lobato, 

entre 1920 e 1947. Essa é a terceira vez que a representação do papel de mulher-avó é registrada 

nas seis edições pesquisadas, a primeira foi nos anúncios da Maizena e depois, nos anúncios 

das lãs Sams. O texto apresenta novamente o argumento da facilidade da execução das receitas, 

que podem ser preparadas por “qualquer pessoa, mesmo inexperiente em culinária, a fazer os 

mais saborosos quitutes”. Acredita-se que a substituição da jovem mulher-esposa pela 

experiente mulher-avó possa ter sido uma estratégia para alcançar maior credibilidade para a 

publicação, pois pode ser mais crível que a avó faça “saborosos quitutes”, não a jovem mulhe-

esposa. Além disso, pode-se agregar a credibilidade da mulher-avó Dona Benta que faz 

“saborosos quitutes” no Sítio do Pica-Pau Amarelo, auxiliada pela Tia Anastácia, ambas 

“cozinheiras de mão cheia” do mundo criado por Monteiro Lobato. O texto refere que as 

indicações de preparo dos pratos são detalhadas e, por isso, “dão aos pratos sabor especial, que 

agrada aos mais exigentes paladares”. A cozinheira pode ser inexperiente, mas os paladares 

julgadores podem ser os mais exigentes, e assim se mantem a representação de que a mulher 

deve ser prendada e aprender em casa com a mãe ou a avó antes de casar, o que não era sempre 



Capítulo VI: Apresentação e análise dos resultados 

224 

 

possível. Por isso, a comunicação lembrava no final do texto que a obra poderia ser “um 

utilíssimo presente para toda dona de casa”. 

 

1951 

p. 287 

Chamada:  

Dona Benta anuncia... 

 

Texto:  

Curso Popular de Quitutes 

Qualquer dona de casa poderá tornar-se em pouco tempo exímia 

quituteira, seguindo em seu próprio lar o curso popular de quitutes, 

dirigido por Dona Benta. Candidate-se hoje mesmo ao diploma de 

doutora em arte culinária, adquirindo um exemplar de COMER BEM. 

Mais de 1.000 receitas experimentadas de doces, salgados, bolos, cock-

tails, sorvetes, etc. 

 

Apoio 1:  

Nova Edição 544 páginas, volume cartonado. 

 

Apoio 2:  

com Dona Benta V. aprenderá ainda: *valor alimentício – calorias e 

vitaminas de todos os pratos *arranjo de mesa e organização de menús 

*escolha e conservação do material de cosinha *inúmeros conselhos 

úteis a todas as donas de casa. 

 

Quadro 63: Comer bem por Dona Benta – 1951  

Fonte:Elaborada pela autora. 

  

 No último anúncio analisado e replicado nas três próximas edições, apenas Dona Benta 

é representada, e a imagem do anúncio anterior foi mantida na capa do livro da nova edição. O 

argumento dessa comunicação é diferente, vende o livro como um “curso popular de quitutes”, 

a partir da compra do exemplar e da execução das receitas em casa. O curso “dirigido por Dona 

Benta” prepara a “candidata” para obter o “diploma de doutora em arte culinária”, pois a 

inexperiência e a facilidade das receitas já não mais estão presentes no texto, não basta ter boa 

vontade e ser esforçada para seguir as receitas e cozinhar para o marido e os filhos, o que se 

quer da mulher-esposa, a partir de 1951, é que ela se torne “em pouco tempo exímia 

quituteira18”. Além de tornar-se uma “exímia quituteira”, a mulher-esposa do lar recebia 

informações extras como: “valor alimentício – calorias e vitaminas de todos os pratos; arranjo 

de mesa e organização de menus; escolha e conservação do material de cosinha [sic]; inúmeros 

conselhos úteis a todas as donas de casa”. 

 A mulher que leu para aprender a ser perfeita aprendeu a cortar, costurar e bordar as 

suas roupas e dos seus filhinhos; fazer ornamentos para decorar seu lar; aprendeu a escolher o 

enxoval mais adequado, as lingeries mais sedutoras; aprendeu o funcionamento do próprio 

corpo e o do marido também; aprendeu como manter o matrimônio e superar os problemas, 

                                                           
18 Cozinheira que faz quitutes, comidas e petiscos refinados. 



Capítulo VI: Apresentação e análise dos resultados 

225 

 

como criar filhos normais e sadios, e aprendeu que eles precisam ler desde novos. Aprendeu, 

enfim, que as horas livres nunca serão livres, pois nelas se tem que ler, bordar, brincar com os 

filhos, fazer compras ou preparar chás para as amigas, e com o auxílio da Dona Benta aprendeu 

como conquistar, pelo estômago, o coração do amor de sua vida.    

 

6.1.13 A mulher é servida para servir 

 

 Nesta categoria de serviços oferecidos para as leitoras e suas famílias, contam-se, ao 

todo, 51 anúncios publicitários do ramo de serviços prestados na área da saúde da mulher, 

gastronomia, transporte, seguro de vida e serviços bancários, ao total de 16 marcas e 14 

empresas anunciantes. A maioria dos anúncios não faz uso da imagem da mulher nas ilustrações 

ou alguma referência textual explícita e são apenas reaplicados nas seis edições estudadas, sem 

alteração de layout ou de texto, como no exemplo do anúncio da Confeitaria Colombo que 

apresenta os serviços e produtos oferecidos nas suas duas lojas. A comunicação publicitária da 

Maternidade Arnaldo de Moraes também segue a mesma linha, informando seus serviços que 

atendem apenas à saúde da mulher e apresenta os valores de alguns procedimentos, como partos 

e tratamentos cirúrgicos para o cancro. A única alteração apresentada entre a primeira e a última 

edição analisadas foi o aumento do preço dos procedimentos oferecidos. 

 

                             
Figura 31: Colombo, Maternidade Arnaldo de Moraes, Grande Hotel São Francisco e A Equitativa 

Fonte: Anuário das Senhoras (1953: 295), (1953: 294), (1953: 47) e (1952: 241).                       

 

No nicho de serviços de hospedagem, o único representante é o Grande Hotel São 

Francisco, que faz uso da representação feminina como parte de um casal, embora a referência 

textual seja neutra, sem inflexão de gênero, como na chamada “Vindo ao Rio, hospede-se neste 

hotel”. Usam-se palavras que levam ao conforto do ambiente doméstico no decorrer do texto, 

como no fragmento: “Num ambiente de verdadeiro CONFÔRTO, V.S. se sentirá como em sua 
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própria casa”. A maioria do público da revista é feminino, mas a escolha de uma viagem e da 

hospedagem geralmente não era feita apenas pela esposa, o que pode justificar a generalidade 

textual e a presença de um casal na ilustração da peça.  Na peça da seguradora A Equitativa, 

que é replicada no grupo acima, a silhueta feminina é utilizada junto à de uma menina e de um 

menino, que são protegidos por um par de mãos masculinas, a fim de mostrar que a proteção 

da família é dever do homem. Essa ilustração é acompanhada pelo texto que afirma ao leitor: 

“à sua família deve ser dada a maior garantia de segurança”; através da contratação de um 

seguro de saúde em grupo, focalizado principalmente para a “proteção e benefício às famílias 

das grandes classes de trabalhadores”.  

Nesta categoria, a leitora é convidada a viajar, nas “velozes e confortáveis aeronaves da 

Panair do Brasil”, com “o máximo de comodidade, aliado ao máximo de rapidez, [...] fá-los 

sentirem-se a bordo, como se estivessem em casa”; vendem uma viagem intercontinental “sem 

abandonar o bem-estar doméstico”. Com a caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal 

do Rio de Janeiro torna-se possível ter “Uma visão do futuro” com a “economia sistemática” 

como forma de garantia para o futuro dos filhos, com ilustrações que variam desde a imagem 

de um bebê dormindo com a caderneta ao seu lado até uma família composta por pai, mãe e 

filhos. As mudanças de uma casa para outra poderiam ser feitas com a ajuda do Guarda-Móveis 

Gato Preto, que esteve presente em todas as edições com o mesmo anúncio, cuja única 

ilustração era um gato preto, com informações básicas sobre o serviço, texto curto e objetivo, 

sem qualquer referência identificativa à mulher e ao feminino.  

Como não houve nenhum anunciante que apresentasse mais de um anúncio dentro dos 

padrões delimitados para análise, apresentam-se a seguir os três anúncios que se encaixam nos 

critérios para a execução da relação texto-imagem: Air France, Cursos Singer e Serviços de 

Dedetização. 
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6.1.13.1 A mulher voa com os filhos 

 
1951 

p. 15 

Chamada:  

AIR FRANCE 

 

Texto:  

CONFORTO, PONTUALIDADE, LUXO e um ótimo tratamento vos 

oferece AIR FRANCE em seus aviões SUPER-CONSTELLATION. 

 

Apoio:  

Serviços para todas as principais cidades da Europa, África, Asia e 

Australia; Argentina e Uruguai. 

 
Quadro 64: Air France – 1951  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A representação ilustrada no anúncio da Air France, de 1951, retrata o interior de uma 

aeronave da empresa, com o assento ocupado pela mãe com dois filhos sendo servidos pela 

hospedeira de bordo. A representação do assento lembra um sofá, e as cortinas das janelas do 

avião somam a essa referência de conforto da sala de estar, que é apoiada pelo texto: 

“CONFORTO, PONTUALIDADE, LUXO e um ótimo tratamento vos oferece AIR FRANCE 

em seus aviões SUPER-CONSTELLATION”. A mulher-esposa-mãe de alta classe foi 

representada na imagem, com as vestimentas (suas e das crianças) com as características que 

faziam a diferenciação entre a forma de vestir da mulher-esposa-mãe de alta classe e da mulher-

esposa-mãe da classe trabalhadora.   
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6.1.13.2 A dona de casa perfeita costura! 

 
1951 

p. 243 

Chamada:  

Seja a PERFEITA dona de casa 

 

Texto:  

Nos Cursos Singer você aprende: 

*a fazer seus próprios vestidos – mais a seu gôsto, pela metade do preço. 

*a fazer tôda espécie de bordados à mão e à máquina, com perfeição. 

*decorar o seu lar com capricho e pouquíssima despesa. 

O método Singer de Corte e Costura é fácil, rápido, econômico e 

interessante. Você começa a aprender costurando para si mesma... e já 

economizando. 

Confecção de cortinas, capa para poltronas e móveis em geral, etc... tudo isto 

você aprende (enquanto decora sua casa) no Curso Singer de Decoração do 

Lar. 

Com a moderna máquina Singer e os maravilhosos Acessórios Singer, você 

– a perfeita dona de casa – fará os mais variados trabalhos com rapidez e 

perfeição! 

 

Apoio:  

Consulte a Loja Singer mais próxima sobre os  

 

Assinatura:  

Cursos Singer 

 

Slogan:  

Há uma no seu bairro, ou perto, para sua comodidade! 

 

Quadro 65: Cursos Singer – 1951  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A mulher-esposa-mãe do lar que pretende ser “perfeita” deve saber costurar para que 

possa fazer seus próprios vestidos, além das roupas para os filhos e itens de decoração para a 

casa. Pode-se perceber que esse dever é parte da normatização representacional para as 

mulheres da classe trabalhadora e de classe média, pois o foco argumentativo envolve o fator 

econômico que pode ser observado pelo uso dos termos “metade do preço”, “pouquíssima 

despesa”, “econômico”, “economizando”. O que se pretende social e culturalmente de uma 

mulher que saiba costurar é representado pelos termos e expressões textuais que estão nos 

seguintes fragmentos: “PERFEITA dona de casa”, “fazer seus próprios vestidos”, “fazer tôda 

[sic] espécie de bordados à mão e à máquina, com perfeição”, “decorar o seu lar com capricho”, 

“fará os mais variados trabalhos com rapidez e perfeição”. Toda a representação em nível 

textual é acompanhada por fotografias que ilustram cada uma das vantagens de se fazer os 

Cursos Singer. São, ao todo, quatro fotografias e uma ilustração que representam a 

normatização: na primeira e maior delas, são representadas duas mulheres, a da esquerda parece 

ser a mulher-esposa-mãe do lar que mostra a roupa da filha a uma visita que aparenta ser de 

classe superior, visto que a diferenciação dos trajes das duas é evidente. As outras três 

fotografias apresentadas abaixo, cada uma acompanhando uma parte específica do texto, 

parecem mostrar a evolução da aluna do curso que começa a vestir-se de forma mais parecida 
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com a da visita da primeira imagem, e a decorar a casa e, na terceira, aparece a máquina com 

um trabalho de bordado em andamento. Na última imagem, uma ilustração da fachada de uma 

loja Singer. 

 

6.1.13.3 Madame com a casa higienizada 

 
1953 

p. 232 

Chamada:  

DESCANSE, madame! 

 

Texto:  

Deixe para nós o trabalho de matar todas as baratas e outros insetos de sua casa. 

Imunização por 6 meses. Em poucos minutos, sua casa ficará limpa e imunizada! 

Chame nossa empresa e nós acabaremos com todas as baratas, moscas, mosquitos, 

traças, pulgas, cupim e demais insetos daninhos e contaminadores. Serviço 

executado por técnicos com aparelhagem moderna, DDT e outros inseticidas 

poderosos. Destrói os mais escondidos focos de insetos e impede sua reprodução. 

Recomendado pelos médicos sanitaristas e garantido por 6 meses.  PREÇOS 

MÓDICOS – sem compromisso, fornecemos orçamento de acordo com o tamanho 

de sua casa ou apartamento.(...)  

 

Apoio:  

Atendemos também a hotéis, bares, restaurantes, escolas, cinemas, sítios e fazendas. 

 

Assinatura:  

Serviços de DEDETIZAÇÃO  
Quadro 66: Serviços de Dedetização – 1953  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A empresa oferece à “madame” a tranquilidade da casa sem insetos e sem esforço para 

que isso aconteça, basta contratar a empresa, curiosamente sem nome. A imagem que ilustra a 

peça publicitária mostra uma mulher-esposa utilizando um pulverizador de inseticida dentro do 

armário da cozinha e olhando com espanto para a silhueta de um homem com caracterização 

que lembra a de um soldado vestido para uma batalha.  

Os anúncios da categoria de prestadores de serviços demonstram que algumas decisões 

não são tomadas somente pelas mulheres, principalmente as que envolvem o investimento 

financeiro de maior vulto e a proteção familiar. Para as famílias de classe alta, são ofertadas 

viagens aéreas internacionais, partos em maternidade exclusiva para atendimento de mulheres, 

serviço de extermínio de insetos e pragas indicado por médicos sanitaristas, guarda-móveis para 

as mudanças, contas e investimentos na rede bancária, chás e lanches na Confeitaria Colombo 

ou no Restaurante da Brahma; em resumo, uma vida com facilidades para o lar e socialmente 

agitada. Enquanto as mulheres de classe média ou trabalhadora deveriam saber cozinhar e ter 

seguro de vida familiar coletivo, uma vez que era menos oneroso do que o individual, e quando 

as crianças nascessem já abrir uma caderneta de poupança para garantir o futuro, ensinar a 

criança a poupar desde a infância. 
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 Essa categoria foi a última de todas as 13 identificadas e analisadas no decorrer deste 

subcapítulo sobre os anúncios publicitários veiculados nas edições do Anuário das Senhoras do 

período compreendido entre 1949 e 1954. A mulher moderna brasileira era representada com o 

modelo americano, branca, de olhos claros, cabelos arrumados, de sapato de saltos altos, vestido 

e maquiagem, mesmo quando realiza as atividades domésticas. O avental se configura como o 

marcador do papel de mulher-esposa-mãe na esfera privada. A mulher brasileira moderna 

encontrada nos anúncios é preocupada com a beleza natural, com o corpo magro e esguio, 

pratica exercícios físicos para manter a saúde, tarefa que pode contar com o apoio dos tônicos 

e medicamentos oferecidos por laboratórios nacionais e estrangeiros. Além disso, a mulher-

jovem, a mulher-esposa e a mulher-esposa-mãe deveriam ter habilidades para atividades 

manuais a serem executadas nas suas horas de lazer. Quanto a símbolos geralmente ligados ao 

universo masculino, como o ato de fumar e ter um automóvel, ela poderia fumar dentro de casa 

enquanto mulher-adolescente e no ambiente público quando mulher-mulher desde que 

acompanhada por um homem; já na relação com o automóvel, se vê representada enquanto 

mulher-esposa-mãe e mulher-esposa, nunca a conduzir o veículo. Na maioria das situações e 

cenários propostos nas comunicações publicitárias estudadas, a mulher é posicionada como a 

provedora da família em todos os aspectos, exceto no financeiro, e colocada como a última na 

fila de prioridades dessa mesma família. Trabalha em casa mais do que as 8 horas diárias 

estabelecidas pela legislação trabalhista brasileira, e não recebe nenhuma remuneração, além 

do amor e da gratidão dos filhos e marido. Para que seja possível identificar os traços dos perfis 

da mulher brasileira moderna representada nos anúncios analisados que as mulheres gaúchas 

contemporâneas trazem consigo, se faz necessária a apresentação dos dados recolhidos no 

inquérito proposto às que se voluntariaram a participar da investigação.   
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6.2 Sistematização dos dados recolhidos no inquérito às mulheres gaúchas 

 

Os dados apresentados nesta secção são resultado da sistematização das respostas aos 

questionários utilizados como instrumento de inquérito aplicado às mulheres gaúchas 

contemporâneas. Obtiveram-se 295 questionários respondidos pela contagem geral fornecida 

pela plataforma utilizada, o Google Formulários. Porém, a partir da leitura individual de cada 

questionário foi possível observar quatro duplicidades e um questionário que apresentava 

incongruências nas respostas às perguntas abertas. Assim, foram considerados válidos 290 

questionários do universo de 295.  

As informações são apresentadas em seis micro gerações19, nas classes etárias 

estabelecidas como opções no próprio questionário, e são: Micro Geração 1: 1972/1977; Micro 

Geração 2: 1978/1982; Micro Geração 3: 1983/1987; Micro Geração 4: 1988/1992; Micro 

Geração 5: 1993/1997 e Micro Geração 6:  1998/1999. A definição do início do intervalo 

pesquisado foi estabelecido no ano de 1972 motivado pela definição teórica de início da Pós-

Modernidade, segundo o antropólogo David Harvey ([1989] 2014). O ano de 1999 como limite 

final foi adotado para que as pesquisadas fossem maiores de idade (segundo a legislação civil 

brasileira a partir dos 18 anos) não acarretando, portanto, inconvenientes legais para o uso e 

publicação das informações fornecidas. Ressalta-se que a recolha dos dados foi realizada em 

dezembro de 2017 e solicitado que as respondentes tivessem entre 18 e 45 feitos no corrente 

ano. Os dados apresentados em cada micro geração são organizados seguindo a mesma ordem 

das perguntas do questionário, nos grupos que são numerados de I até IV. No início do texto 

referente a cada micro geração é apresentado o Perfil Tipo construído com base nas respostas 

maioritárias de cada item. Esse perfil foi utilizado para comparações entre a base de respostas 

para a definição, ou não, das diferenças e similaridades intergeracionais. Inicia-se, portanto, a 

apresentação dos dados recolhidos para cada micro geração.  

 

6.2.1 Dados recolhidos da Micro Geração 1: 1972/1977 

 

O primeiro conjunto de informações referentes à Micro Geração 1972/1977 (MG1) é 

apresentado na tabela do Perfil Tipo. É uma mulher na faixa etária entre 40 e 45 anos, considera-

se do gênero feminino, é gaúcha, vive na Mesorregião Centro-Oriental e é casada. Tem pós-

graduação em nível de Especialização na sua área de trabalho, é professora e tem como 

                                                           
19 O termo micro geração foi uma escolha da pesquisadora para denominar cada intervalo etário, geralmente de 

cinco anos, que organiza os seis conjuntos de dados apresentados, por acreditar que se os indivíduos pesquisados 

têm idades próximas é maior a probabilidade de terem perfis afins.  
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rendimento individual mensal o valor que varia entre cinco e 10 salários mínimos20 (R$4.685,00 

e R$9.370,00 ou 1.171,25€ e 2.342,50€). Define-se como uma mulher feliz, honesta e amorosa, 

tem a jornada diária que considera tripla, uma vez que se envolve com a rotina dos filhos, da 

casa e trabalha fora – talvez por isso a palavra “correria” defina seu dia a dia.  

 

Parâmetros Perfil 

Gênero Feminino (100%) 

Naturalidade RS (99%) 

Vive Região Centro Oriental (34%) 

Estado Civil Casada (50%) 

Escolaridade Especialista (41%) 

Profissão Professora (12%) 

Nível de Renda Entre 5 e 10 sm (34%) 

Define-se como  Feliz, honesta e amorosa (29 menções) 

Jornada diária Tripla: filhos, casa e trabalho (33 menções) 

Dia a dia Correria (41 menções) 

Tabela 2: Perfil Tipo – MG1 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No âmbito das questões do Grupo I: Aspetos Sociodemográficos, a totalidade das 

respondentes da Micro Geração 1 (MG1) é de 67 indivíduos que se identificam como sendo do 

gênero feminino. Nesse grupo, apenas uma respondente não é natural do Rio Grande do Sul, 

sendo natural do Uruguai. A imagem abaixo traz um mapa do estado com a divisão utilizada. 

 

                          

Figura 32: Mapa das Mesorregiões do RS 

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu, 201621. 

                                                           

20 O valor do salário mínimo brasileiro no período de aplicação do inquérito era de R$ 937,00 o que corresponde 

a 234,25 €, a considerar o câmbio de R$4,00 (quatro reais) para cada 1€ (um euro).  
21 Imagem utilizada também no questionário na pergunta 1.4 “Em que região do Grande do Sul vive hoje?”, com 

objetivo de auxiliar a respondente na identificação do seu município com mais facilidade. Image: RioGrandedoSul 
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A distribuição das informantes nas sete mesorregiões do estado e a identificação de onde 

elas residem atualmente pode ser visualizada no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 1: Regiões onde vive atualmente - MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os indivíduos pesquisados residem atualmente divididos nas seguintes regiões do RS: 

Centro Ocidental tem 20 residentes; Centro Oriental com 23 residentes; região Metropolitana 

de Porto Alegre, 12 residentes; Sudeste, dois residentes; Sudoeste, três residentes; Nordeste, 2 

residentes; Noroeste, seis residentes. A região central do estado concentra a maioria das 

respondentes dessa micro geração, com o total de 63%. 

 

 

Gráfico 2: Estado Civil - MG1       Gráfico 3: Escolaridade – MG1 

Fonte: Elaborado pela autora.             Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na questão referente ao estado civil, obtiveram-se as seguintes indicações: 23 

entrevistadas são solteiras; 33 são casadas; 7 são divorciadas; quatro em união estável; uma 

                                                           
MesoMicroMunicip.svg, own work, CC BY 2.5. Disponível em: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=859140 (consultado em 17 de dezembro de 2017).  
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classifica-se como convivente. Essa é a micro geração que tem mais respondentes que vivem 

com parceiro(a), chegando a 66% do total. Em relação à situação de união estável22, era uma 

opção que não estava disponível originalmente no questionário, mas que foi colocada pelas 

respondentes na opção “Outro”. De acordo com a legislação civil brasileira, a união estável não 

é considerada um estado civil, mas uma modalidade de acordo pré-nupcial e não altera o estado 

civil dos envolvidos. Assim, como não era possível saber qual o estado civil das pesquisadas 

que se identificaram nessa situação, optou-se por inserir a classificação na sistematização dos 

dados em todas as micro gerações nas quais ocorreu.   

O nível de escolaridade dessa micro geração organiza-se da forma apresentada a seguir: 

duas com ensino médio completo; 23 com 3º grau completo; 28 são especialistas; 10 são 

mestres; cinco, doutoras. A MG1 é a que apresenta o maior número absoluto de respondentes 

pós-graduadas, com 43 do total 68 respondentes e o maior número de especialistas, 28. Esse 

dado é interessante, uma vez que se é especialista dentro da faixa etária (40-45), dificilmente 

existe vontade ou estímulo para continuar os estudos na pós-graduação, já que há a necessidade 

de conseguir conjugar os estudos densos com a família e a jornada de trabalho em profissões 

que exigem uma jornada diária que, por vezes, ultrapassa os limites de horário estipulados nas 

leis trabalhistas (8 horas diárias com intervalo de duas horas entre os dois turnos, ou um turno 

de seis horas consecutivas). 

 

 

Gráfico 4: Profissão - MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
22 Certidão de União Estável não Altera Estado Civil, texto de esclarecimento sobre a situação legal da união 

estável com base na Lei nº 9.278/1996. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2012/03/certidao-de-uniao-estavel-nao-altera-estado-civil  (consultado em 08 de fevereiro de 2018). . 
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Em relação às profissões exercidas, a diversidade é grande, por esse motivo optou-se 

por identificar no gráfico acima somente as profissões que apresentaram o maior número de 

ocorrências. As que constam no gráfico são as que seguem: oito pessoas são professoras; cinco, 

administradoras; cinco, jornalistas; quatro, relações públicas; quatro, farmacêuticas; três, 

empresárias; três, psicólogas; três, servidoras públicas; duas, advogadas; duas, dentistas; duas, 

bancárias; duas, arquitetas; duas, publicitárias; duas, empregadas domésticas. As profissões que 

apresentaram apenas uma menção e que constam no gráfico como “Outros” são as que indicam 

que dentre as pesquisadas da MG1: uma é arqueóloga; uma, consultora contábil; uma, 

economista; uma, produtora cultural; uma, policial civil; uma, engenheira agrônoma; uma, 

fonoaudióloga; uma, perita criminal; uma, cantora; uma, inspetora de polícia; uma escritora; 

uma doceira; uma educadora física; uma aposentada; uma fisioterapeuta; uma é gerente de 

marketing; uma designer de moda; uma é costureira; uma, dona de casa; uma, pedagoga; uma 

é auxiliar em assistência. Na MG1, são exercidas um total de 34 profissões diferentes. Os níveis 

de renda acompanham a tendência das várias profissões e englobam todas as categorias 

disponíveis no questionário, desde a que não recebe rendimentos até a que recebe mais de 20 

salários mínimos23 mensais. 

 

 

Gráfico 5: Nível de Renda – MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto ao nível de renda individual mensal, as incidências ficam assim distribuída: três 

identificaram-se como sem rendimentos; uma informou o rendimento de até um salário mínimo; 

seis com rendimento que varia entre um e dois salários mínimos; 11 entre dois e três salários 

mínimos; 15 entre três e cinco salários mínimos; 23 entre cinco e 10 salários mínimos; sete 

entre 10 e 20 salários mínimos; duas com renda de mais de 20 salários mínimos mensais.  

                                                           
23 Utilizar como valor de referência para um salário mínimo 234,25€. 
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O Grupo II: Representação de Si Enquanto Mulher apresenta questionamentos sobre 

como a respondente se vê enquanto mulher. A primeira questão traz 15 afirmações sobre o que 

se considera teoricamente o universo feminino, a partir dos perfis traçados por Buitoni (2009) 

e Pinsky (2016), e os textos dos anúncios apresentados no subcapítulo anterior, tanto do perfil 

das mulheres consideradas modernas quanto do perfil das mulheres consideradas  

contemporâneas. As quatro primeiras afirmações, são: 2.1 Ser mulher é cuidar dos filhos e ter 

orgulho de ser mãe; 2.2 A mulher é quem deve ir às compras; 2.3 Todas as mulheres gostam 

de ser femininas e 2.4 A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, mente, 

atitudes). O nível de concordância da MG1 com cada uma das afirmações, que varia entre 

discordo totalmente e concordo totalmente, está no conjunto de gráficos apresentado a seguir. 

 

 

 

Gráfico 6: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.1 a 2.4) – MG1  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como se pode apreender do conjunto de gráficos acima, a maioria discorda da afirmação 

que faz menção ao papel exclusivo da mulher no cuidado com os filhos e do orgulho de ser mãe 

(afirmação 2.1), referência que vem da obrigação das mulheres modernas, representadas nos 
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anúncios, em permanecer na esfera privada e resignar-se a esse papel. O índice de rejeição é 

maior quando se afirma que é função das mulheres irem às compras (afirmação 2.2), outra 

referência fortemente encontrada nos anúncios das edições do Anuário das Senhoras, que 

também apresenta as mulheres como sendo femininas a partir de suas formas de vestir-se, 

portar-se e maquiar-se. Quando se afirma que a totalidade das mulheres gostam de serem 

femininas (afirmação 2.3), a rejeição também é a maioria das respostas. Seguindo o raciocínio 

dentro dos deveres apresentados como os da mulher moderna, tem-se a discordância em relação 

à quarta afirmação (afirmação 2.4), que sinaliza a necessidade de a mulher esforçar-se para ser 

bela por inteiro. A expressão “mulher de verdade” foi colocada propositadamente para trazer à 

mente da respondente a dualidade entre essa mulher “de verdade”, que é a mulher cultural e 

socialmente adequada, e uma possível “mulher de mentira”, que é a mulher cultural e 

socialmente inadequada. Instiga-se, também, a dualidade entre a mulher “para casar” e a mulher 

para “se divertir”, apresentadas como antíteses em textos do material editorial do Anuário das 

Senhoras. 

O segundo conjunto de respostas apresentadas é de afirmações que buscam o perfil da 

mulher considerada contemporânea (adaptados de Buitoni 2009 e Pinsky 2016), mais 

independente, nas duas primeiras, e traz uma volta ao modelo de mulher moderna nas duas 

seguintes. São elas: 2.5 A mulher de hoje paga a conta; 2.6 A mulher pós-moderna trabalha 

fora e luta pelos seus sonhos; 2.7 A mulher deve ser companheira do seu marido e apoiar seu 

sucesso profissional; 2.8 A mulher é a responsável por cuidar da casa. 
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Gráfico 7: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.5 a 2.8) – MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A resposta com maior número de marcações na primeira afirmação apresenta a 

indiferença dessa geração quanto à relação entre pagar a conta e ser independente. Por outro 

lado, ao somar-se os dois níveis de concordância, pode-se obter a maioria das pesquisadas 

favoráveis à afirmação. Quanto ao direito efetivo de trabalhar fora de casa, ter um emprego ou 

ser empreendedora, e o de lutar pelos seus sonhos, se tem o maior nível de concordância, 

considerando a resposta com maior incidência, tem-se 52% concordando plenamente, e ao 

somar-se as duas possibilidades de concordância, obtém-se 80% das respondentes favoráveis a 

essa afirmação. Quando se propõe o apoio da esposa ao marido no seu sucesso profissional 

(solicitação do modelo de mulher moderna), tem-se a concordância com maior incidência, 

evidenciando a presença da primeira herança moderna na primeira geração de mulheres 

contemporâneas. Acredita-se que essa realidade de apoio e companheirismo para com o 

companheiro seja ainda necessária e benéfica nas relações de casais. Pode-se evidenciar a 

impressão de que o apoio do marido ao sucesso profissional da esposa é cada vez mais presente. 

A rejeição volta quando se direciona novamente a mulher para o espaço privado, com a 

obrigação ou dever de ser responsável pela casa, ou ao menos como a única responsável, como 

está colocado na afirmação 2.8.  

O terceiro conjunto de respostas são de afirmações que apresentam características da 

mulher contemporânea nas três primeiras afirmações, e na quarta traz de volta o modelo 

moderno. As que trazem a pós-modernidade são: 2.9 Ela pode escolher se quer ou não casar e 

ter filhos; 2.10 É inconformada com a condição social de superioridade masculina e 

discriminação sexual; 2.11 Mantém ou ajuda a manter a família (financeiramente). Já a 

afirmação que volta ao modelo de mulher moderna é a 2.12: Quer ser eternamente jovem. 
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Gráfico 8: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.9 a 2.12) – MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os níveis de concordância voltam com a apresentação de afirmações de empoderamento 

feminino, com níveis altos de 96%, 67% e 85%, se somadas as duas opções de menção 

afirmativa nas três primeiras afirmações. Enquanto a indiferença manifestada por 34% das 

respondentes empata com a discordância (ao somar-se as duas opções de menção negativa 

quanto a necessidade ou imposição da eterna juventude feminina). 

As três últimas afirmações fortalecem a linha de fronteira entre o modelo moderno e o 

pós-moderno ao trazer momentos que podem caracterizar a satisfação da mulher com o seu 

papel de ser mulher na sua realidade, na sua vida e a sua forma própria de ler a vida que leva 

na condição feminina. A interpretação das afirmações depende das experiências prévias de cada 

pesquisada, do que viu, presenciou e viveu dentro da realidade familiar e cultural de cada 

posição enunciativa. As afirmações são: 2.13 Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos 

lábios; 2.14 Cultiva os valores familiares e espirituais; e 2.15 É a que mais se sacrifica na 

família. 
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Gráfico 9: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.13 a 2.15) – MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A negação de cumprir o dever “sempre com um sorriso nos lábios” fica evidente e em 

resposta simples praticamente empatada com a indiferença em relação ao tema e, se somadas 

as duas opções negativas, tem-se 54% de discordância. A segunda afirmação, relativa aos 

valores familiares e espirituais cultivados pela mulher-esposa e mulher-mãe apresenta a 

concordância como maioria das respostas simples, e ao somar-se obtém-se 55% no total de 

mulheres da MG2, que acreditam ser verdadeira essa afirmação. Quanto à polêmica de ser a 

mulher a que mais se sacrifica na família, tem-se a indiferença como opção mais escolhida, 

mas, se as duas opções de concordância forem somadas, obtém-se o índice de 47% de 

confirmação da afirmação. 

Depois de solicitar o grau de concordância das respondentes nas 15 afirmações que 

misturaram padrões representacionais do papel cultural feminino modernos e pós-modernos, 

foram apresentados conjuntos de adjetivos para que as pesquisadas marcassem até três 

conjuntos que a definissem como mulheres. As escolhas que indicam a autoimagem das 

participantes da MG1 estão representadas no Gráfico 10.  
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Gráfico 10: Conjuntos de adjetivos – MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da representação do Gráfico 10, pode-se observar que os trios de adjetivos 

escolhidos com maior frequência foram, em primeiro lugar, feliz/honesta/amorosa com 29 

menções; trabalhadeira/lutadora/polivalente em segundo lugar, com 27 menções; o trio 

eficiente/prática/racional, em terceiro lugar, com 25 menções e o trio 

desprendida/inteligente/empreendedora, em quarto lugar, com 23 menções. É possível encaixar 

esses quatro trios de adjetivos nos perfis representacionais mulher-mãe e mulher-profissional 

(dimensão identificada apenas no perfil das mulheres gaúchas, não encontrado nas 

representações identificadas nos anúncios), o primeiro com referências modernas e os três 

últimos com referências contemporâneas. 

A jornada diária dessa mulher, identificada com os adjetivos acima, também foi 

questionada a partir da solicitação de que escolhessem uma das opções oferecidas ou que, no 

caso de não encaixar em nenhuma, fosse inserida pela respondente uma opção adequada. Na 

MG1, cinco novas opções foram inseridas pelas pesquisadas, e estão identificadas logo abaixo 

da opção de jornada tripla – a última oferecida dentro das opções definidas pela pesquisadora. 
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Gráfico 11: Rotina – MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados recolhidos referentes à jornada diária das pesquisadas apresentam como mais 

comum a jornada tripla, na qual a mulher é responsável pela casa e os filhos e ainda trabalha 

fora, o que confirma uma somatória dos deveres da mulher-mãe e da mulher-esposa moderna 

com a liberdade referente ao trabalho no espaço público, da mulher-trabalhadora 

contemporânea. A segunda jornada diária mais mencionada foi a dupla, com responsabilidades 

com a casa e o trabalho, identificada geralmente por respondentes divorciadas ou solteiras. 

Essas várias formatações de jornadas diárias levam as mulheres da MG1 a classificarem suas 

jornadas diárias como é apresentado no Gráfico 12. 

 

 

Gráfico 12: Classificação jornada diária – MG1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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essas mulheres e o que elas querem para as gerações futuras, que não têm uma relação tão forte 

quanto elas com a modernidade e os modelos de mulher-mulher, mulher-mãe e mulher esposa, 

difundidos pela cultura de massas. As gerações mais novas poderão vir a ter uma ligação mais 

forte com os modelos de mulher-trabalhadora e mulher-mulher, difundidos atualmente pela 

mídia digital. Assim, acredita-se que existe atualmente uma profusão de possibilidades de 

novos modelos, o que não impede, todavia, de continuar a haver modelos massificados a moldar 

as meninas para serem o que quiserem, mas dentro das opções disponíveis e culturalmente 

aceites.  

O Grupo III – Representação Geracional apresenta as respostas relativas às 

representações femininas familiares, da mulher brasileira e da mulher gaúcha para cada uma 

das pesquisadas. Os resultados estão sistematizados na tabela apresentada a seguir, para que as 

informações possam ser apreendidas e compreendidas de forma mais objetiva, clara e rápida. 

Os cruzamentos intergeracionais e discussões balizadas pela revisão teórica serão apresentados 

no próximo capítulo. 

 

MG1 Representação Geracional 

Mulher Brasileira Lutadora e guerreira  

Mulher Gaúcha Batalhadora e lutadora 

Mulher da sua Vida Mãe, um exemplo de vida 

Traz dela Independência e determinação 

Faz diferente Trabalha fora e é questionadora 

 

Sofreu preconceito por ser mulher Sim  (52%) Não (48%) 

Situação No ambiente de trabalho 

 

Obteve vantagem por ser mulher Sim  (44%) Não (56%) 

Situação Bebida e ingressos em festas 

 

3 Motivos para  Gostar de ser mulher Não gostar 

 Ser mãe Preconceito 

 Sensibilidade Sociedade machista 

 Polivalência Não tem 

 

Mulher deve ser e fazer O que ela quiser  

Mulher não deve ser e fazer Ser submissa  

Tabela 3: Representação Geracional – MG1 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

As mulheres da MG1 são as mais experientes de todo o grupo pesquisado, por isso 

indicam posições interessantes e pioneiras que poderão ser observadas em todas as gerações 

seguintes, como a indicação de termos com denotação bélica para caracterizar tanto a mulher 

brasileira quanto a mulher gaúcha. Assim como todas as próximas gerações, têm a mãe como a 
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mulher mais importante da sua vida, com a escolha motivada pelo exemplo que representa. 

Pode-se afirmar, portanto, que a mulher gaúcha MG1 se define como lutadora, guerreira e 

batalhadora, traz da mãe o senso de independência e determinação, trabalha fora e é 

questionadora dos rótulos, normas e padrões sociais, acredita que a mulher pode fazer o que 

quiser, sem ser submissa a alguém ou a alguma força externa. A maior parte delas já sofreu 

preconceito por ser mulher no ambiente de trabalho, e isso também se repete nas próximas 

gerações, com duas exceções, nas gerações mais novas. As vantagens obtidas, pela minoria, por 

ser mulher, resumem-se a ingressos por preço mais baixo e bebidas gratuitas em festas em casas 

noturnas (chamadas popularmente de baladas); uma prática de marketing comum no mercado 

gaúcho, indicada por mais de uma geração, que consiste em dar desconto ou gratuidade para as 

mulheres como estímulo à presença dos homens, que pagam os valores integrais. Os três 

motivos indicados para gostar de ser mulher serão também recorrentes nas próximas análises: 

indicam a sensibilidade e a polivalência feminina em conjunto com a possibilidade de ser mãe. 

Já os três motivos para não gostar de ser mulher, nessa geração em específico, são apenas dois: 

o preconceito e a sociedade machista, pois para muitas das respondentes não existem motivos 

para não gostar de se mulher. 

A relação dessa mulher gaúcha com a publicidade é o que será apresentado 

resumidamente abaixo. As informações obtidas a partir das respostas do Grupo IV – A mulher 

e a Publicidade estão sistematizadas na próxima tabela e serão discutidas no Capítulo 7, a partir 

do cruzamento com os quadros adaptados das autoras Buitoni (2009) e Pinsky (2016).  

 

MG1 A Mulher e a Publicidade 

Contato com publicidade impressa Sim (76%)                     Não (24%) 

Leitora assídua de imprensa feminina Sim (32%)                     Não (68%) 

 Vogue, Claudia, Elle, Ana Maria e Glamour 

Publicação Antiga Nenhuma (64%) 

 O Cruzeiro, O Globo, Capricho 

Cigarros Hollywood Jovem, avant garde e moderna 

Sapataria Insinuante Dependente, vaidosa e romântica 

Leite de Rosas Sensual, vaidosa e bonita 

Suco de Tomate Peixe Submissa à família, do lar e maternal 

Regulador Gesteira Sofredora, doente e frágil 

Farinha Láctea Maternal, prática e feliz 

Cayrú Mirim Objeto de desejo, sensual e desprendida 

Identificou-se com alguma Sim (44%)                       Não (56%) 

Com qual? 

Leite de Rosas: sensualidade e definição de 

mulher 

 Suco de Tomates: o melhor para nossa família 

 Cigarros Hollywood: enfrenta o status quo 
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 Farinha Láctea: cuidado maternal 

Tabela 4: A Mulher e a Publicidade – MG1 

Fonte: Elaborada pela autora. 

   

A mulher MG1 tem contato com publicidade impressa, mas por leituras de outros 

gêneros de jornalismo que não a imprensa feminina. A mulher dessa geração fez a leitura da 

representação da mulher nas comunicações publicitárias disponibilizadas de forma 

maioritariamente positiva, e foi a única geração na qual as respondentes se identificaram com 

quatro delas: a mulher-mulher do Leite de Rosas por sua sensualidade e definição textual de 

mulher; a mulher-esposa-mãe do Suco de Tomates Peixe por querer sempre o melhor para a 

família; a mulher-mulher dos Cigarros Hollywood que enfrenta o status quo; e a mulher-esposa-

mãe da Farinha Láctea por seu cuidado maternal. Percebe-se a partir das identificações 

apontadas que essa é a geração que mais demonstra a dupla atenção entre o seu momento de 

mulher-mulher e a sua rotina de mulher-esposa-mãe ou, como é aceito na pós-modernidade, 

mulher-mãe, sem o marido.  

 A MG1, em resumo, é a primeira geração dentro do período considerado teoricamente 

como pós-moderno, foram criadas por mães e avós modernas e, portanto, unem de forma visível 

as características das representações identitárias das mulheres dos dois períodos. São mulheres 

que tem os filhos, a casa na sua rotina diária e também trabalham fora, elas definem sua jornada 

diária como uma corrida para conseguir dar conta de todos os seus afazeres. Mesmo com a 

jornada tripla, consideram-se felizes, tratam os outros com honestidade, se veem como 

companheiras e mães amorosas. Se posicionam contra a ideia de que os cuidados com a casa e 

a família são de responsabilidade exclusiva da mulher. São favoráveis à luta pela independência 

feminina com a realização dos seus sonhos; não consideram a atitude de pagar a conta de um 

almoço ou jantar como indicativo de hierarquia na relação amorosa ou profissional, uma vez 

que também colaboram como provedoras financeiras dos seus lares. Sentem-se inconformadas 

com a construção social da superioridade masculina e com a discriminação gerada por essa 

situação. São indiferentes à busca pela “eterna beleza” presente em ambos os períodos 

(moderno e pós-moderno) na representação da mulher ideal. Não se consideram as que mais se 

sacrificam na família e se colocam como trabalhadeiras, lutadoras e polivalentes, características 

que contribuem para que consigam evoluir profissionalmente sem deixar de lado os cuidados 

consigo mesma e com a família.  
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6.2.2 Dados recolhidos da Micro Geração 2: 1978/1982 

 

A Micro Geração 2 (MG2) é composta por um total de 35 indivíduos pesquisados que 

têm entre 35 e 39 anos. O Perfil Tipo da MG2 é formado pelo conjunto de dados apresentados 

na Tabela 5, que segue: 

 

Parâmetros Respostas 

Gênero Feminino (100%) 

Naturalidade RS (100%) 

Vive Região Centro Oriental (36%) 

Estado Civil Casada (58%) 

Escolaridade Especialista (31%) ou Mestre (31%) 

Profissão Professora (28%) 

Nível de Renda Entre 3 e 5 sm (28%) ou entre 5 e 10 sm (28%) 

Define-se como Eficiente, prática e racional (15 menções) 

Jornada diária Dupla, casa e trabalho ou Tripla, filhos, casa e trabalho (13 menções cada) 

Dia a dia  Correria (26 menções) 

Tabela 5: Perfil Tipo – MG2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O Perfil Tipo da MG2, no que se refere aos dados recolhidos no primeiro grupo de 

questões do instrumento de pesquisa, que levanta os aspectos sociodemográficos, apresenta 

uma mulher que se identifica com o gênero feminino, é natural do RS, reside atualmente na 

mesorregião Centro-Oriental e é casada. Nesta micro geração ocorreu um empate em duas 

variáveis, a escolaridade e o nível de rendimento individual mensal, que mostra como as duas 

variáveis se inter-relacionam. No nível de escolaridade, destacou-se a pós-graduação, com as 

opções Especialista e Mestre, cada uma com 31%, é professora e tem o nível de renda que varia 

entre três e cinco salários mínimos (R$2.811,00 e R$4.685 ou 702,75€ e 1.171,25€) ou entre 

cinco e 10 salários mínimos (R$4.685,00 e R$9.370,00 ou 1.171,25€ e 2.342,50€). Define-se 

como uma mulher eficiente/prática/racional, tem jornada dupla, sendo responsável pela casa e 

pelas suas funções profissionais ou tripla, acrescentando as responsabilidades relacionadas aos 

filhos; e identifica sua jornada diária com a palavra “correria”. A MG2 tem respondentes a 

residir atualmente em todas as mesorregiões gaúchas, conforme demonstra o Gráfico 13. 
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Gráfico 13: Região onde vive – MG2 

Fonte: Sistematização da autora. Fonte da imagem www.mapasparacolorir.com.br.  

 

A distribuição das respondentes nas mesorregiões do RS, onde moram atualmente, é a 

seguinte: 56% moram na mesorregião central do estado, seguida da mesorregião Metropolitana 

de Porto Alegre (a capital do RS) com 22% e os outros 20% ficam distribuídos nas demais 

mesorregiões. Em números absolutos, a divisão fica desta forma: oito residentes na mesorregião 

Centro Ocidental; 13 residentes na mesorregião Centro Oriental; oito residentes na mesorregião 

Metropolitana de Porto Alegre; uma residente na mesorregião Sudeste; duas residentes na 

mesorregião Sudoeste; duas residentes na mesorregião Nordeste e duas residentes na 

mesorregião Noroeste.  

 

 

Gráfico 14: Estado Civil – MG2   Gráfico 15: Escolaridade – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora.    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados sobre o estado civil das investigadas indicam que a maioria (58%) são casadas, 

e essa inclinação maior para o casamento se unida com as que indicaram viver em situação de 

união estável, representam 63% da MG2. As duas micro gerações mais próximas da data de 
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viragem teórica da modernidade para a pós-modernidade são as que apresentam mais 

fortemente as características e valores tidos como importantes encontrados nas representações 

dos anúncios publicitários que retratavam as mulheres modernas, suas mães e avós. Assim, 11 

respondentes são solteiras, 19 são casadas, duas são divorciadas, duas têm união estável e duas 

moram com companheiros. As duas pesquisadas que adicionaram na opção “Outro” a 

informação de que moram com companheiro foram somadas na opção “casada” por decisão da 

autora, que acredita que morar com companheiro seja uma relação de natureza próxima do 

casamento, uma vez que não se pode ter certeza do estado civil dos conviventes, e 

diferentemente da união estável que prevê a não-obrigatoriedade da moradia compartilhada, os 

dois estão morando juntos. 

Para a MG2, o grau de escolaridade é de pós-graduadas (maioria), sendo duas com o 

ensino médio completo, oito com o 3º grau completo, 11 são especialistas, 11 são mestres e 

quatro são doutoras. Do total de 36 respondentes, 26 delas (73%) são pós-graduadas. As 

profissões exercidas pelas mulheres gaúchas inquiridas são apresentadas a seguir. 

 

 

Gráfico 16: Profissão – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As profissões com maior incidência, que aparecem identificadas no Gráfico 16 são: 10 

professoras, cinco jornalistas, duas administradoras, duas designers e duas servidoras públicas 

federais. As que têm apenas uma indicação e são somadas na categoria “Outros” no gráfico 

acima apresentam a indicação de que: uma é turismóloga, uma é advogada, uma é servidora 

técnico-administrativa federal, uma é relações-públicas, uma é policial militar, uma é do lar, 

uma é consultora de estilo, uma é artista docente, uma é fisioterapeuta, uma é supervisora 

contábil, uma é responsável pelo departamento de marketing, uma é música, uma é funcionária 
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pública estadual, uma é empresária e uma é bióloga. A MG2 apresenta a representação de 

mulheres gaúchas que atuam em um total de 20 profissões diferentes, nas quais os rendimentos 

variam de respondentes que se declararam sem rendimentos às que informaram receber 

mensalmente até 20 salários mínimos (4.685€), conforme o gráfico que segue. 

 

 

Gráfico 17: Nível de Renda – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os rendimentos individuais mensais são os segundos maiores, ficando atrás apenas dos 

rendimentos da geração anterior, o que parece ser normal ou lógico, uma vez que a partir dos 

35 anos as carreiras tendem a ficar mais sólidas e a visão de um plano de carreira a médio e 

longo prazo podem ficar mais nítidos. Portanto, a composição em números absolutos fica assim 

estabelecida: uma declarou-se sem rendimentos; uma com rendimento de até um salário mínimo 

(até 234,25€); quatro com rendimento entre um e dois salários mínimos (234,25€ e 468,50€); 

quatro com rendimentos entre dois e três salários mínimos (468,50€ e 702,75€); 10 com 

rendimento entre três e cinco salários mínimos (702,75€ e 1.171,25€); 10 com rendimentos de 

cinco a 10 salários mínimos (1.171,25€ e 2.342,50€); seis com rendimentos entre 10 e 20 

salários mínimos (2.342,50€ e 4.685€).  

As informações e dados recolhidos a partir das perguntas do Grupo II: Representação 

de Si enquanto Mulher são os que levam às comparações entre os modelos do feminino 

moderno e pós-moderno, assim possibilitam observar qual dos dois modelos de mulher está 

mais próximo da realidade informada pelas participantes do inquérito e como elas colocam-se 

nas suas rotinas de vida. As quatro primeiras afirmações, de um total de 15, são as seguintes: 

2.1 Ser mulher é cuidar dos filhos e ter orgulho de ser mãe; 2.2 A mulher é quem deve ir às 

compras; 2.3 Todas as mulheres gostam de ser femininas; 2.4 A mulher de verdade esforça-se 

para ser bela por inteiro (corpo, mente, atitudes). A seguir apresentam-se os gráficos com as 
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respostas assinaladas por cada uma das respondentes dentre as opções, conforme lê-se abaixo 

das colunas dos gráficos: 1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Não concordo nem discordo; 

4. Concordo e 5. Discordo totalmente. 

 

 

 

Gráfico 18: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.1 a 2.4) – MG2  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se observar que, de forma geral, as mulheres pesquisadas que fazem parte do grupo 

da MG2 discordam das quatro primeiras afirmações, todas com índices de rejeição maiores do 

que 50%, se somadas as opções 1 e 2. Na afirmação 2.1 Ser mulher é cuidar dos filhos e ter 

orgulho de ser mãe, a rejeição é de 60%, onde 34% discordam totalmente e 36% discordam. 

Na segunda afirmação, 2.2 A mulher é quem deve ir às compras, a rejeição chega ao patamar 

de 83%, onde 57% discordam totalmente e 26% discordam e não há registo de concordância, 

em nenhum dos dois níveis oferecidos como opção. A rejeição da afirmativa 2.3 Todas as 

mulheres gostam de ser femininas é de 72%, discordam totalmente 46% e discordam 26%. Já a 
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afirmativa 2.4 A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, mente, 

atitudes), traz o menor índice de rejeição deste bloco, com 57% de discordância (37% 

totalmente e 20% apenas discorda). Todas as afirmações rejeitadas são derivadas do modelo de 

mulher moderna, comprovando a quebra na relação das mulheres da MG2 com esse paradigma. 

O próximo conjunto de afirmações é composto por: 2.5 A mulher de hoje paga a conta; 

2.6 A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus sonhos; 2.7 A mulher deve ser 

companheira do seu marido e apoiar seu sucesso profissional; 2.8 A mulher é a responsável 

por cuidar da casa. As duas primeiras afirmações são baseadas no modelo de mulher 

contemporânea e as duas últimas deste bloco voltam para o modelo de mulher moderna. As 

reações a essas afirmações em termos de nível de discordância, imparcialidade ou concordância 

são apresentadas pelo conjunto de gráficos que segue.  

 

 

 

Gráfico 19: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.5 a 2.8) – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A posição da maioria das respondentes da MG2 à afirmativa 2.5 A mulher de hoje paga 

a conta é de imparcialidade, com 43%, a soma das concordâncias chega a 40% e ainda é menor 

que a indiferença relativa à atitude de pagar ou não a conta como aconteceu também com as 

respondentes da MG1. Tem-se a impressão de que a relação entre pagar a conta e 

autonomia/liberdade/igualdade não existe ou é menos importante do que lutar pelos seus 

sonhos. Pois, em relação à afirmativa 2.6 A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus 

sonhos não é indicado nenhum nível de discordância e os níveis de concordância somados 

chegam a 81%. A afirmação 2.7 A mulher deve ser companheira do seu marido e apoiar seu 

sucesso profissional, alcança a concordância de 60% das respondentes. E, na última afirmação 

deste bloco, 2.8 A mulher é a responsável por cuidar da casa, tem-se a discordância de 66% 

das respondentes, a imparcialidade de 29% e nenhuma indicação de concordância total. 

No terceiro bloco de afirmações, são colocadas as respostas para as seguintes frases: 2.9 

Ela pode escolher se quer ou não casar e ter filhos; 2.10 É inconformada com a condição social 

de superioridade masculina e discriminação sexual; 2.11 Mantém ou ajuda a manter a família 

(financeiramente); 2.12 Quer ser eternamente jovem. As três primeiras afirmações vão ao 

encontro do modelo de mulher contemporânea e a última ao encontro do modelo de mulher 

moderna, que avançou para a formatação do modelo de beleza e juventude que se tem na pós-

modernidade e está em constante alteração. 
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Gráfico 20: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.9 a 2.4) – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A relação das pesquisadas com a afirmação 2.9 Ela pode escolher se quer ou não casar 

e ter filhos, que denota a liberdade de escolha da mulher contemporânea, que não era possível 

para a mulher moderna, é traduzida pelos 95% de concordância geral, onde 86% são 

concordância total. Quando se afirma que a mulher É inconformada com a condição social de 

superioridade masculina e discriminação sexual (2.10), também se tem a concordância total 

com 49% e a concordância com 14%, em um total de 63%. A afirmação 2.11 Mantém ou ajuda 

a manter a família (financeiramente) apresenta um índice geral de concordância de 86%, com 

43% para cada opção e não se registra nenhum nível de discordância com a afirmação. E a 

afirmação 2.12 Quer ser eternamente jovem traz de volta a relação entre mulher, beleza e 

juventude que tem a indiferença com maior percentual de resposta em uma única opção, e a 

discordância de 37% das respondentes se somadas as duas opções desse nível. 
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As três afirmações finais trazem atitudes que estavam presentes nos cenários dos 

anúncios nas publicações estudadas, derivam da representação da mulher-esposa-mãe sempre 

a trabalhar e sorrir, da menção textual a valores familiares e espirituais a serem mantidos por 

elas, e à representação da mulher-eposa-mãe como a última na fila das prioridades do lar. As 

afirmações são: 2.13 Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos lábios; 2.14 Cultiva os 

valores familiares e espirituais; 2.15 É a que mais se sacrifica na família. 

 

 

Gráfico 21: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.13 a 2.15) – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a afirmação 2.13 Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos lábios, a posição 

maioritária é de discordância geral com 72% (total 49%), o que pode significar que o 

entendimento dado à afirmação foi no sentido do modelo da mulher moderna, e não no sentido 

de ser feliz ou satisfeita com o seu dia-a-dia. Para a afirmativa 2.14 Cultiva os valores familiares 

e espirituais, a resposta com maior percentual é a de concordância, contudo, pode ser válida a 
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comparação entre os percentuais das respostas discordo totalmente 26% e das que não 

concordam nem discordam com 29%, o que leva a crer que pode ser uma afirmação um tanto 

polêmica. Quanto à menção de que a mulher “É a que mais se sacrifica na família” (2.15), há 

proximidade entre os percentuais de indiferença quanto ao tema (26%) e as concordâncias com 

23% em cada opção, que se somadas resulta em 46% das respondentes concordando que são 

mesmo as mulheres as que mais se sacrificam na família.  

Ainda dentro do Grupo II de questões, foram apresentadas opções de conjuntos de 

adjetivos e solicitado que cada indivíduo pesquisado escolhesse até três conjuntos que lhe 

definissem enquanto mulher. Assim sendo, o somatório de menções pode ultrapassar o número 

da população do grupo da MG2. Os trios indicados formam o gráfico que segue. 

 

 

Gráfico 22: Conjunto de adjetivos – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Como se pode observar ao analisar o gráfico, os adjetivos que mais representam as 

respondentes desta geração são: eficiente, racional e prática (15 menções); feliz, honesta e 

amorosa (14 menções); trabalhadeira, lutadora e polivalente (13 menções) e desprendida, 

inteligente e empreendedora (12 menções). A classificação da rotina da MG2 também foi 

solicitada e a representação das respostas entre simples, dupla ou tripla está logo a seguir. 
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Gráfico 23: Rotina – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Houve um empate entre as jornadas duplas, com responsabilidades referentes à casa e 

ao trabalho, e a jornada tripla, identificada com responsabilidades referentes aos filhos, à casa 

e ao trabalho. Aconteceu ainda a inserção de três novas opções de rotinas pelas próprias 

respondentes, que são apresentadas no gráfico abaixo da rotina tripla com filhos, a última 

oferecida pela pesquisadora no rol de opções já postas no questionário. 

 

 

Gráfico 24: Classificação da jornada diária – MG2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A classificação do dia a dia das pesquisadas da MG2 foi feita a partir das palavras que 

constam no gráfico acima e, mesmo sendo possível escolher quantas quisessem, muitas 

escolheram apenas uma. As quatro palavras mais indicadas como definidoras do dia a dia foram 

correria (26 menções), estresse (15 menções), felicidade (14 menções) e satisfação (12 

menções). A opção ansiedade foi inserida na lista por uma das entrevistadas.  
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No Grupo III – Representação Geracional, a MG2 apresentou o ponto de vista individual 

de cada respondente em relação à representação feminina geracional, da qual fazem parte a 

caracterização da mulher brasileira, mulher gaúcha e das mulheres da família. O resumo dos 

dados coletados está sistematizado na tabela abaixo e será discutido e comparado com os dados 

das demais gerações no Capítulo 7.  

 

MG2 Representação Geracional 

Mulher Brasileira Versátil e multitarefa 

Mulher Gaúcha Forte e brava  

Mulher da sua Vida Mãe, um exemplo de vida 

Traz dela Independência e trabalho 

Faz diferente Estuda e é feminista  

 

Sofreu preconceito por ser mulher Sim  (61%) Não (39%) 

Situação No ambiente de trabalho 

 

Obteve vantagem por ser mulher Sim  (46%) Não (54%) 

Situação Fila preferencial na gravidez 

 

3 Motivos para  Gostar de ser mulher Não gostar 

 Ser mãe Disparidade salarial 

 Vestir-se feminina Menstruar 

 Beleza Hormônios 

 

Mulher deve ser e fazer O que ela quiser  

Mulher não deve ser e fazer Ser submissa  

Tabela 6: Representação Geracional – MG2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A mulher gaúcha da MG2 é versátil, multitarefa, forte, brava e tem a sua mãe como 

exemplo de vida. Traz dela a independência e o foco no trabalho, no entanto ao contrário de 

sua mãe, estuda para crescer profissionalmente, é feminista e acredita que a mulher pode fazer 

tudo o que quiser, sem que seja submissa. A maioria indica ter sofrido algum tipo de preconceito 

por ser mulher, principalmente no ambiente de trabalho, enquanto as que indicaram ter obtido 

algum tipo de vantagem por ser mulher é a minoria. Entre os três motivos para gostar de ser 

mulher, estão a possibilidade de ser mãe, poder vestir-se de maneira feminina e a beleza. Já os 

três motivos para não gostar de ser mulher são as disparidades salariais entre os gêneros, o 

período menstrual e os hormônios que as deixam um tanto desestabilizadas no decorrer do mês. 

Do Grupo IV – A mulher e a Publicidade, vêm as informações que estão sistematizadas 

na próxima tabela. O resumo com base nas respostas com maior incidência apresenta a relação 

entre as respondentes da MG2 e a publicidade, deixando visível o posicionamento da geração 
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na representação do outro e a representação de si, a partir da identificação, ou não, com a 

representação feminina presente nos anúncios publicitários disponibilizados nesta secção. 

 

MG2 A Mulher e a Publicidade 

Contato com publicidade impressa Sim (69%)                     Não (31%) 

Leitora assídua de imprensa feminina Sim (31%)                     Não (69%) 

 Marie Claire, Ana Maria, Glamour e Claudia 

Publicação Antiga Nenhuma (61%) 

 O Cruzeiro, Capricho e Manchete 

Cigarros Hollywood Sonhadora e ousada 

Sapataria Insinuante Romântica, vaidosa e dependente 

Leite de Rosas Sensual, sedutora e vaidosa 

Suco de Tomate Peixe Do lar, submissa e dedicada 

Regulador Gesteira Sofrida e triste 

Farinha Láctea Prática, do lar e dedicada 

Cayrú Mirim Alegre 

Identificou-se com alguma Sim (47%)                       Não (53%) 

Com qual? Farina Láctea: praticidade e o melhor para os filhos 

 Regulador: sofrimento com TPM 

Tabela 7: A Mulher a Publicidade – MG2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nessa geração, a maioria tem acesso à publicidade impressa, mas não através da 

imprensa feminina. A leitura da representação feminina da outra, a mulher representada nos 

anúncios, é essencialmente positiva como se percebe por meio das palavras utilizadas na 

caracterização da mulher de cada comunicação publicitária. As duas únicas indicações com 

denotação que pode ser considerada negativa são “dependente” para a mulher-mulher 

(namorada ou esposa) da Sapataria Insinuante e “submissa” para a mulher-esposa-mãe 

representada na comunicação do Suco de Tomate Peixe. A classificação da representação da 

outra nos anúncios parece curiosa, talvez se decodifique a dependência como dependência 

financeira a uma figura masculina, uma vez que ela estava sonhando com o par de sapatos e 

não efetuou a compra, mas ganhou-o de presente. Acredita-se que o entendimento de uma 

atitude de submissão, talvez seja motivada pela representação gráfica que mostra a família 

sendo alimentada pela mulher-esposa-mãe. Esse cenário pode insinuar à decodificação de que 

a figura feminina seja condicionada a cumprir o papel de mulher-cozinheira e provedora da 

família, embora esse papel possa ser desempenhado de bom grado e sem condicionamento 

externo, simplesmente por gostar e querer cuidar dos seus. Das respondentes que se 

identificaram com algum anúncio, a maioria apontou a comunicação publicitária da Farinha 

Láctea pela praticidade do produto e por sempre quererem o melhor para seus filhos. A 
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comunicação publicitária do Regulador Gesteira também causou identificação, motivada pelo 

sofrimento dessas respondentes com a Tensão Pré-Menstrual (TPM). 

A segunda micro geração apresentou como resultados alguns pontos, relembrados de 

forma breve. Assim como a micro geração anterior, indica sua rotina como agitada, uma vez 

que tem na casa e no trabalho o foco da maioria das participantes que se definem como mulheres 

eficientes, práticas e racionais. Essas características contribuem para a consecução das tarefas 

diárias nos diferentes cenários nos quais atuam. Discordam da exclusividade feminina na 

responsabilidade com as atividades que se referem à casa e aos filhos. A luta pelo seu espaço e 

a conquista dos seus sonhos são importantes, assim como apoiar o marido para que ele também 

alcance o sucesso profissional. Para essa micro geração, o ideal é tomar o controle da própria 

vida a partir das suas escolhas, em busca da liberdade e da realização pessoal. As mulheres da 

MG2 discordam das representações modernas de mulher ideal, embora acreditem que a 

responsabilidade relativa à manutenção dos valores familiares e espirituais seja delas. Em 

resumo, elas saem de casa para buscar independência, mas ainda têm a família como sua maior 

responsabilidade. 

 

6.2.3 Dados recolhidos da Micro Geração 3: 1983/1987 

 

A Micro Geração 3 (MG3) é a primeira depois de 10 anos da viragem teórica da 

modernidade para a pós-modernidade e consegue-se observar a alteração em alguns resultados 

que serão apresentados a seguir, a partir dos dados do Perfil Tipo MG3. São um total de 55 

respondentes com idades entre 30 e 34 anos.  

 

Parâmetros Respostas 

Gênero Feminino (100%) 

Naturalidade RS (100%) 

Vive Região Centro-Ocidental (33%) 

Estado Civil Solteira (54%) 

Escolaridade Especialista (39%) 

Profissão Professora (20%) 

Nível de Renda Entre 3 e 5 sm (30%) 

Define-se como Feliz, honesta e amorosa (31 menções) 

Jornada diária Dupla, casa e trabalho (33 menções) 

Dia a dia Correria (40 menções) 

Tabela 8: Perfil Tipo – MG3 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A mulher Perfil Tipo da MG3, no referente aos dados recolhidos no GI – Aspetos 

Sociodemográficos, pode ser caracterizada como natural do RS, residente na mesorregião 
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Centro Ocidental e solteira, a primeira que não é casada, o que aparentemente caracteriza uma 

alteração de costumes, de não casar antes dos 30 anos, antes de ter sua independência financeira 

e carreira estabelecidas. Ela é especialista, professora e tem o rendimento individual mensal 

que varia entre três e cinco salários mínimos. Escolheu o trio de adjetivos feliz/honesta/amorosa 

para se definir como mulher, indica a jornada diária dupla, com casa e trabalho, como o seu dia 

a dia, descrito como “correria”.  

 Os indivíduos da MG3 caracterizam-se por morar na região central do estado, assim 

como as duas micro gerações anteriores, MG1 e MG2, mas tem respondentes vivendo 

atualmente em todas as mesorregiões do estado.  

 

   

Gráfico 25: Região onde vive – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte da imagem: www.mapasparacolorir.com.br.  

 

As pesquisadas residem atualmente nas seguintes mesorregiões: 18 são residentes da 

mesorregião Centro Ocidental; 15 são residentes da mesorregião Centro Oriental; enquanto 13 

são residentes da mesorregião Metropolitana de Porto Alegre; uma é residente da mesorregião 

Sudeste; três são residentes da mesorregião Sudoeste; uma é residente da mesorregião Nordeste 

e, finalmente, três são residentes da mesorregião Noroeste. Ainda se mantém a maioria 

residindo na região central do estado, seguida pela região Metropolitana de Porto Alegre. 
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Gráfico 26: Estado Civil – MG3      Gráfico 27: Escolaridade – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora.      Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nos dados sobre o estado civil das respondentes, é a primeira vez que o número total de 

solteiras é maior do que o número de pessoas que informam viver com um companheiro ou 

companheira. As incidências são assim indicadas: 29 solteiras, 21 casadas, duas moram com 

companheiro e duas em união estável. A MG3 é a única na qual existe uma respondente pós-

doutora e a que apresenta o segundo lugar, em números absolutos, de pesquisadas com pós-

graduação, são 36. Os dados que trazem o nível de escolaridade são os seguintes: uma com 

ensino médio completo; uma com ensino técnico; 16 com 3º grau completo; 21 com 

especialização; nove com mestrado; cinco com doutorado; uma com pós-doutorado. Acredita-

se que quando as investigadas da MG3 chegarem à idade da MG1, elas ultrapassem o número 

de pós-graduadas, uma vez que ainda têm 10 anos para se aprimorarem cada vez mais, a olhar 

para si mesmas, suas necessidades e suas metas profissionais. 

 

Gráfico 28: Profissão – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As profissões exercidas pela MG3 são apresentadas a seguir:  11 são professoras, nove 

são jornalistas, oito são publicitárias, três são fisioterapeutas, três são estudantes, duas são 

relações públicas, duas são cirurgiãs-dentistas. As profissões que configuram o item “Outros” 

no gráfico Profissão MG3 são as que foram registradas por apenas uma entrevistada: química; 

médica; médica veterinária; empresária; desempregada; turismóloga; escrevente de cartório 

notarial; zootecnista; gerente comercial; caixa operadora;  arquiteta;  designer; agente 

administrativa;  oficial de justiça; contadora e  policial. Ao total, a MG3 atua em 21 profissões 

diferentes. 

 

 

Gráfico 29: Nível de Renda – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto à renda individual mensal24 da MG3, obteve-se as seguintes informações: quatro 

declararam-se sem rendimentos; sete declararam-se com rendimentos entre um e dois salários 

mínimos; 11 declararam-se com rendimentos entre dois e três salários mínimos; 16 declararam-

se com rendimentos entre três e cinco salários mínimos; 12 afirmaram receber entre cinco e 10 

salários mínimos e quatro declararam-se com rendimentos que variam de 10 a 20 salários 

mínimos.  

Parte-se então para a apresentação dos resultados das questões do Grupo II: 

Representação de Si enquanto Mulher. Essa secção é composta por 15 afirmações referentes 

aos padrões representacionais e culturais do feminino dos modelos de mulher moderno e pós-

moderno. A partir das respostas, torna-se e possível observar qual dos dois modelos de mulher 

                                                           
24 Até um salário mínimo (até 234,25€), entre um e dois salários mínimos (234,25€ e 468,50€), entre dois e três 

salários mínimos (468,50€ e 702,75€), entre três e cinco salários mínimos (702,75€ e 1.171,25€), entre cinco e 10 

salários mínimos (1.171,25€ e 2.342,50€), entre 10 e 20 salários mínimos (2.342,50€ e 4.685€).  
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está mais próximo das participantes da MG3, e quais são os padrões aceites ou rejeitados pela 

maioria delas. Os dados das 15 afirmações serão apresentados em três conjuntos de quatro 

gráficos e um conjunto de três gráficos. As respostas possíveis a cada uma das afirmativas foi 

composta por dois níveis de discordância, um nível de indiferença quanto ao tema, e dois níveis 

de concordância. O primeiro conjunto de afirmativas é formado pelas seguintes frases: 2.1 Ser 

mulher é cuidar dos filhos e ter orgulho de ser mãe; 2.2 A mulher é quem deve ir às compras; 

2.3 Todas as mulheres gostam de ser femininas; 2.4 A mulher de verdade esforça-se para ser 

bela por inteiro (corpo, mente, atitudes). 

 

 

Gráfico 30: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.1 a 2.4) – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A MG3 discorda totalmente da afirmação que diz que “Ser mulher é cuidar dos filhos e 

ter orgulho de ser mãe”. Discordam totalmente, também, com percentual de mais de 70% de 

que “A mulher é quem deve ir às compras”, dando a entender que o papel de provedor da casa, 
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tanto de meios financeiros quanto de itens e produtos, não deve ser apenas dela, e sim 

compartilhada com os outros membros da família. A discordância continua relativamente à 

terceira afirmação, de que “Todas as mulheres gostam de ser femininas”, realmente não são 

todas e existem muitas definições ou percepções que indicam o que se entende por ser feminina, 

tanto no modelo de mulher moderna quanto no de mulher contemporânea. E como a afirmativa 

2.4 é formulada na mesma linha da anterior, tem alto índice de discordância (57% as duas 

opções somadas), mostrando que a frase “A mulher de verdade esforça-se para ser bela por 

inteiro (corpo, mente, atitudes)” não condiz com a realidade no imaginário das mulheres da 

MG3. 

O segundo conjunto de afirmações traz as seguintes frases: 2.5 A mulher de hoje paga 

a conta; 2.6 A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus sonhos; 2.7 A mulher deve 

ser companheira do seu marido e apoiar seu sucesso profissional; 2.8 A mulher é a responsável 

por cuidar da casa. As respostas são apresentadas no conjunto de gráficos que seguem. 

 

 

Gráfico 31: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.5 a 2.8) – MG3  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As entrevistadas concordam que “A mulher de hoje paga a conta”, sendo a primeira 

micro geração que torna possível estabelecer a relação entre pagar a conta e a liberdade e 
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autonomia da mulher contemporânea. Para elas, “A mulher pós-moderna trabalha fora e luta 

pelos seus sonhos”, com 85% de concordância geral (somando-se os dois níveis), o que indica 

a quebra do paradigma de que esfera feminina estava restrita ao espaço privado e aos deveres 

estabelecidos cultural e socialmente pelas forças políticas e religiosas, no modelo de mulher 

moderna. As mulheres da MG3 acreditam que “A mulher deve ser companheira do seu marido 

e apoiar seu sucesso profissional”, com a concordância geral de 67% das entrevistadas, o que 

leva a crer que o companheirismo na relação amorosa e o apoio ao sucesso do marido trazem 

benefícios para a família como um todo, e vem cumprir a função da mulher-provedora, nessa 

situação, provedora de segurança emocional do companheiro e da família, por consequência. A 

única discordância apresentada é relativa à afirmação de que “A mulher é a responsável por 

cuidar da casa”, quando o nível de discordância geral chega a 86% das pesquisadas. A mulher 

já foi a responsável por produzir tudo o que a família consumia e pelo cuidado da casa, contudo, 

na contemporaneidade, isso não faz mais sentido para as mulheres gaúchas que participaram 

desta pesquisa e tem entre 30 e 34 anos.  

O terceiro conjunto de afirmações apresenta o modelo de mulher contemporânea, e volta 

novamente à questão da juventude, presente tanto no modelo de mulher moderna quanto no de 

mulher contemporânea. As respostas que seguem são das afirmações: 2.9 Ela pode escolher se 

quer ou não casar e ter filhos; 2.10 É inconformada com a condição social de superioridade 

masculina e discriminação sexual; 2.11 Mantém ou ajuda a manter a família 

(financeiramente); 2.12 Quer ser eternamente jovem. 
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Gráfico 32: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.9 a 2.11) – MG3  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A MG3 concorda de forma massiva com o fato de que “Ela pode escolher se quer ou 

não casar e ter filhos”, o índice geral de concordância chega aos 98% (93% concordam 

totalmente com a afirmação), sem índice de discordância. A maioria das respondentes “É 

inconformada com a condição social de superioridade masculina e discriminação sexual”, com 

concordância geral de 77% das entrevistadas, o que indica a consciência desta geração para a 

as desigualdades de gênero e a necessidade de maior igualdade efetiva relativa aos papéis 

culturais e sociais de homens e mulheres. Concordância geral de 91% das entrevistadas com a 

afirmação de que a mulher “Mantém ou ajuda a manter a família (financeiramente)”, o que vem 

ao encontro dos dados apresentados no último Censo brasileiro que mostra um aumento 

expressivo do número de domicílios e famílias nas quais o chefe de família é a mulher. A 

discordância é maior apenas quando se afirma que a mulher “Quer ser eternamente jovem”, 

55% é o nível de discordância geral.  
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 As últimas três afirmações, do total de 15, são: 2.13 Cumpre seus deveres sempre com 

o sorriso nos lábios; 2.14 Cultiva os valores familiares e espirituais; 2.15 É a que mais se 

sacrifica na família. Os gráficos apresentam as respostas da MG3 a cada uma delas. 

 

 

Gráfico 33:Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.13 a 2.15) – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Afirmar que a mulher “Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos lábios” traz a 

discordância das respondentes, 69% é o nível geral de discordância. A mulher “Cultiva os 

valores familiares e espirituais” para 40% da MG3, por outro lado, para 38% essa afirmação é 

indiferente. Para as pesquisadas da MG3 “É a que mais se sacrifica na família”, com 49% de 

índice geral de concordância, mas com 24% delas para a quais essa afirmação é indiferente. 

Depois de compreender como esta geração se coloca em relação aos modelos pré-

determinados de mulher moderna e mulher contemporânea, foi-lhes solicitado que escolhessem 

até três trios de adjetivos que as definissem como mulher, e os resultados estão no gráfico a 

seguir. 
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Gráfico 34: Conjunto de adjetivos – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os conjuntos de adjetivos com mais identificação entre as respondentes da MG3 são: 

feliz, honesta e amorosa (31 menções); desprendida, inteligente e empreendedora (28 menções); 

trabalhadeira, lutadora e polivalente (22 menções) e eficiente, prática e racional (21 menções). 

As jornadas diárias dessas mulheres também foram solicitadas, e estão distribuídas nas opções 

apresentadas pela pesquisadora (as sete primeiras) e nas opções incluídas pelas próprias 

respondentes, as últimas quatro da listagem que aparece no Gráfico 35. 

  

 

Gráfico 35: Rotina – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria das menções (33) foi da jornada dupla, incluindo responsabilidades referentes 

à casa e ao trabalho, seguida pela jornada tripla com responsabilidades referentes aos filhos, à 
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casa e ao trabalho (11 menções). O dia a dia, com essas jornadas especificadas por elas, pode 

ser definido pelas palavras disponíveis na listagem que está colocada no gráfico abaixo. As 

respondentes poderiam marcar quantas quisessem e adicionar alguma, caso a palavra que 

definisse seu dia-a-dia não estivesse na listagem oferecida pela pesquisadora. 

 

 

Gráfico 36: Classificação da jornada diária – MG3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As mulheres da MG3 informaram que as palavras que definem o seu dia a dia são 

correria (40 menções), satisfação (29 menções), felicidade (18 menções) e estresse (16 

menções). A palavra cumplicidade foi incluída por uma respondente, e por isso figura com 

apenas uma menção. 

 A secção que dá sequência ao questionário é a do Grupo III – Representação Geracional, 

que traz as percepções das participantes acerca da representação geracional familiar e a relação 

entre ser mulher e situações sociais específicas. As informações estão resumidas e 

sistematizadas na tabela que segue, sendo que as comparações e discussões referentes a pontos 

relevantes específicos em cada geração serão apresentadas no próximo capítulo. 
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MG3 Representação Geracional 

Mulher Brasileira Guerreira e batalhadora  

Mulher Gaúcha Busca seu espaço e é forte  

Mulher da Vida Mãe, um exemplo de vida  

Traz dela Honestidade  

Faz diferente Trabalha fora e questiona rótulos, normas e padrões 

 

Sofreu preconceito Sim  (59%) Não (41%) 

Situação No ambiente de trabalho  

 

Obteve vantagem Sim  (48%) Não (52%) 

 

Situação Em baladas  

3 Motivos para  Gostar de ser mulher Não gostar 

 Ser mãe Preconceito 

 Sensibilidade Menstruar 

 Polivalência Sociedade machista 

Ser e Fazer O que ela quiser  

Não ser e não fazer Ser submissa  

 Tabela 9: Representação Geracional – MG3 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

As mulheres da MG3 definem-se como guerreiras, batalhadoras e fortes, que buscam 

seu espaço e têm nas mães seus exemplos de vida. Afirmam trazer de suas mães a honestidade 

e, ao contrário das suas mães, trabalham fora e questionam os rótulos, normas e padrões sociais 

impostos pelas forças dominantes e pela família. As que indicaram terem sofrido preconceito 

por serem mulheres informaram que as situações aconteceram no ambiente de trabalho. As 

vantagens que informam terem obtido por serem mulheres tiveram como cenário as baladas 

(festas em casas noturnas). Os motivos para gostar de ser mulher, indicados com maior 

frequência, foram a possibilidade de ser mãe, a sensibilidade e a polivalência; enquanto os 

motivos para não gostar de ser mulher são o preconceito na sociedade por elas definida como 

machista e a existência do período menstrual. Essa mulher se coloca como sensível e polivalente 

que busca seu lugar, luta por uma sociedade que não seja machista e preconceituosa, pode fazer 

tudo o que quiser, menos ser submissa. A mulher gaúcha contemporânea da MG3 tem este 

perfil. 

As informações referentes à relação existente entre as participantes e a publicidade são 

os resultados do Grupo IV – A mulher e a Publicidade. Na tabela que segue estão 

resumidamente sistematizadas as respostas que serão discutidas posteriormente. 
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MG3 A Mulher e a Publicidade 

Contato com publicidade impressa Sim (59%)                     Não (41%) 

Leitora assídua de imprensa feminina Sim (31%)                     Não (69%) 

 Elle, Vogue, Marie Claire, Ana Maria 

Publicação Antiga Nenhuma (65%) 

 O Cruzeiro e O Globo 

Cigarros Hollywood Sonhadora, moderna e fútil 

Sapataria Insinuante Vaidosa, submissa e dependente 

Leite de Rosas Vaidosa, sensual e objetificada 

Suco de Tomate Peixe Dona de casa, submissa e mãe 

Regulador Gesteira Sofredora, triste e desanimada 

Farinha Láctea Maternal, cuidadosa e prática 

Cayrú Mirim Sensual, objetificada e festeira 

Identificou-se com alguma Sim (50%)                       Não (50%) 

Com qual? Farina Láctea: praticidade  

 Suco de Tomate: cuidado com a família 

Tabela 10: A Mulher e a Publicidade – MG3 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Essa geração tem contato com a publicidade impressa, porém a maioria não o faz por 

meio da imprensa feminina. A identificação de 50% das mulheres da MG3 ocorreu com as 

mulheres-esposas-mães representadas nos anúncios publicitários da Farinha Láctea e do Suco 

de Tomate Peixe. Ambas as representações trazem a família para o cenário relacional, e as 

motivações declaradas para a identificação foram a praticidade que a Farinha Láctea traz para 

o dia a dia da mãe, e o cuidado com a família, evidente na representação gráfica da comunicação 

do Suco de Tomate Peixe. 

 A MG3 é a primeira que estabelece uma quebra identificável de alguns padrões 

mantidos pelas micro gerações anteriores, tem a maioria das respondentes solteira que 

caracterizam suas rotinas como correria para manter a sua dupla jornada diária, entre a casa e o 

trabalho. Discordam com a imposição social de deveres exclusivos da mulher com a casa e a 

família e são as primeiras a dar sentido à ligação entre pagar a conta e ter liberdade e igualdade, 

provavelmente uma demonstração de capacidade pessoal e empoderamento frente à realidade 

machista que também as incomoda. Elas querem escolher se vão ou não casar e ter filhos, e se 

propõem a ser companheira e apoiar o companheiro para que ele obtenha o sucesso profissional. 

Mas, ao mesmo tempo, essa é a geração que traz no seu discurso a cobrança pela igualdade na 

representação dos papéis referentes ao cuidado com a casa, a família, os filhos e a provisão 

financeira, com os valores e a espiritualidade.   
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6.2.4. Dados recolhidos da Micro Geração 4: 1988/1992 

 

A Micro Geração 4 (MG4) é composta por 51 respondentes e tem o Perfil Tipo conforme 

mostra a Tabela 11. 

 

Parâmetros Respostas 

Gênero Feminino (98%) 

Naturalidade RS (98%) 

Vive Região Centro Ocidental (47%) 

Estado Civil Solteira (80%) 

Escolaridade 3º Grau Completo (37%) 

Profissão Publicitária (16%) 

Nível de Renda Entre 3 e 5 sm (29%) 

Define-se como Feliz, honesta e amorosa (29 menções) 

Jornada diária Dupla, casa e trabalho (26 menções) 

Dia a dia Correria ou satisfação (28 menções cada) 

Tabela 11: Perfil Tipo – MG4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O Perfil Tipo da mulher gaúcha contemporânea da MG4 informa que ela é gaúcha, vive 

na mesorregião Centro Ocidental, é solteira, tem o 3º grau completo, exerce a profissão de 

publicitária e tem o nível de renda individual mensal dentro do intervalo entre três e cinco 

salários mínimos. Define-se como uma mulher feliz/honesta/amorosa, tem dupla jornada diária, 

sendo responsável pela casa e trabalhando fora, o que faz do seu dia uma “correria” e, ao mesmo 

tempo, traz “satisfação”. Essa micro geração é a única na qual se apresenta uma respondente 

que se considera agênero, enquanto 50 respondentes consideram-se do gênero feminino. A 

mesma proporção repete-se quanto à naturalidade, 50 são naturais do RS e uma é natural de 

outro Estado da federação. 

 

Gráfico 37: Região onde vive – MG4 
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Fonte: Elaborado pela autora.   Fonte da imagem: www.mapasparacolorir.com.br.  

As respondentes da MG4 residem atualmente distribuídas nas seguintes mesorregiões 

do RS: 24 são residentes da mesorregião Centro Ocidental; 10 são residentes da mesorregião 

Centro Oriental; oito são residentes da mesorregião Metropolitana de Porto Alegre; duas são 

residentes da mesorregião Sudeste; uma é residente da mesorregião Sudoeste; uma é residente 

da mesorregião Nordeste e cinco são residentes da região Noroeste. Confirma-se também nesse 

grupo a maioria das pesquisadas a residirem na região central do estado, 34 do total de 51. 

Destaca-se também a maior representatividade da região Noroeste relativamente às micro 

gerações anteriores. 

 

 

Gráfico 38: Estado Civil – MG4      Gráfico 39: Escolaridade – MG4 

Fonte: Elaborado pela autora.         Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Motivado pela faixa etária da MG4, mulheres que têm entre 25 e 29 anos, o estado civil 

de solteira é predominante. Das investigadas do período 88/92, o total de 51 indivíduos está 

composto por 40 solteiras, seis casadas, quatro em união estável, uma namorando. A marcação 

“namorando” foi incluída no total de solteiras, por decisão da pesquisadora, motivada pelo fato 

de a condição de namorada não ser considerado um estado civil no código civil brasileiro. Já a 

escolaridade caracteriza-se por: cinco respondentes com ensino médio completo, 19 com ensino 

superior completo, 12 são especialistas, 14 são mestres e uma respondente é doutora. Somando-

se o número total de pós-graduadas tem-se 27 respondentes do total de 51, o que caracteriza a 

maioria das pesquisadas como pós-graduadas na MG4. 
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Gráfico 40: Profissão – MG4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

As profissões exercidas pelas respondentes estão organizadas em ordem decrescente de 

incidências, portanto, da profissão mais recorrente à menos recorrente: oito publicitárias; seis 

estudantes; sete professoras; sete jornalistas; duas relações públicas; duas médicas veterinárias; 

duas designers; duas autônomas. As profissões que foram citadas apenas uma vez estão 

incluídas na categoria “Outros” no gráfico acima e são apresentadas a seguir: consultora de 

vendas em agricultura de precisão; fonoaudióloga; administradora; atendente de bar; 

comerciante; atendente de livraria; química; historiadora; engenheira florestal; planner; 

psicóloga; cirurgiã-dentista; comunicadora; gestora de RH; fisioterapeuta. A MG4 representa 

mulheres gaúchas que exercem 23 profissões diferentes.  

 

 

Gráfico 41: Nível de Renda – MG4 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A faixa de renda individual mensal25 da MG4 varia entre as respondentes que indicaram 

não receber rendimentos mensais e a que indicou receber entre cinco e 10 salários mínimos. As 

respostas ficaram assim sistematizadas: seis apresentaram-se sem rendimentos; três informaram 

rendimentos de até um salário mínimo; 14 informaram rendimentos que varia de um a dois 

salários mínimos; 12 informaram rendimentos dentro do intervalo entre dois e três salários 

mínimos; 15 informaram o rendimento de três a cinco salários mínimos e uma informou receber 

mensalmente rendimentos dentro do intervalo entre cinco e 10 salários mínimos.  

O Grupo II: Representação de Si Enquanto Mulher traz questões que têm os diferentes 

padrões entre o modelo de mulher moderna e a contemporânea, buscando num primeiro 

momento observar o nível de identificação das respondentes da MG4 com esses modelos. Num 

segundo momento, traça-se uma caracterização a partir da autoimagem das entrevistadas 

enquanto mulheres e da recolha de dados gerais referentes ao seu dia a dia. O nível de 

identificação das respondentes da MG4 com os modelos moderno e pós-moderno é investigado 

a partir da tomada de posição delas em relação a um conjunto de 15 afirmações, que ora 

apresentam modelos representacionais da mulher moderna, ora a mulher contemporânea. Elas 

posicionam-se ao marcar uma das cinco opções de gradação que lhes foi oferecida: 1. Discordo 

totalmente; 2. Discordo; 3. Não concordo nem discordo; 4. Concordo e 5. Concordo totalmente. 

As afirmações serão aqui apresentadas em grupo, quatro quartetos e um trio. O primeiro 

conjunto é formado pelas respostas às afirmações: 2.1 Ser mulher é cuidar dos filhos e ter 

orgulho de ser mãe; 2.2 A mulher é quem deve ir às compras; 2.3 Todas as mulheres gostam 

de ser femininas; 2.4 A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, mente, 

atitudes). 

 

                                                           
25 Até um salário mínimo (até 234,25€), entre um e dois salários mínimos (234,25€ e 468,50€), entre dois e três 

salários mínimos (468,50€ e 702,75€), entre três e cinco salários mínimos (702,75€ e 1.171,25€), entre cinco e 10 

salários mínimos (1.171,25€ e 2.342,50€), entre 10 e 20 salários mínimos (2.342,50€ e 4.685€). 
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Gráfico 42: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.1 a 2.4) – MG4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para 42% das respondentes da MG4, a afirmação “Ser mulher é cuidar dos filhos e ter 

orgulho de ser mãe” é rejeitada, e se somadas as duas opções de discordância tem-se a 

discordância geral de 68%. Elas também não concordam com a frase a indicar que “A mulher 

é quem deve ir às compras”, com índice de discordância geral de 96%. Para as entrevistadas da 

MG4, não são “Todas as mulheres gostam de ser femininas”, uma vez que o nível de 

discordância geral chega aos 78%. O índice de discordância é o maior dentre as opções no que 

se refere ao afirmar que “A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, mente, 

atitudes)”, sendo que 34% discordam totalmente e 20% discordam, com índice geral de 

discordância que chega aos 54% das entrevistadas deste grupo. 

O segundo conjunto de afirmações é formado por: 2.5 A mulher de hoje paga a conta; 

2.6 A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus sonhos; 2.7 A mulher deve ser 

companheira do seu marido e apoiar seu sucesso profissional; 2.8 A mulher é a responsável 

por cuidar da casa. Os níveis de identificação com as afirmações estão postos a seguir. 
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Gráfico 43: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.5 a 2.8) – MG4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De forma geral, as entrevistadas discordam apenas da última afirmação. Assim sendo, 

70% é o nível geral de concordância delas quando se afirma que “A mulher de hoje paga a 

conta”. O nível geral de concordância chega aos 90% ao se afirmar que “A mulher pós-moderna 

trabalha fora e luta pelos seus sonhos”. Para a frase “A mulher deve ser companheira do seu 

marido e apoiar seu sucesso profissional”, identificou-se um nível geral de concordância que 

chega aos 58%, dos quais 32% concordam e 26% concordam totalmente. Ao se afirmar que “A 

mulher é a responsável por cuidar da casa”, alcança-se a discordância de 86% das respondentes 

(52% discordam totalmente e 34% discordam). 

No terceiro conjunto de afirmativas, tem-se: 2.9 Ela pode escolher se quer ou não casar 

e ter filhos; 2.10 É inconformada com a condição social de superioridade masculina e 

discriminação sexual; 2.11 Mantém ou ajuda a manter a família (financeiramente); 2.12 Quer 

ser eternamente jovem. Esta geração, de mulheres entre 25 e 29 anos, identifica-se mais 

fortemente com o modelo representacional de mulher pós-moderno, o que pode vir a justificar 
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os altos índices de concordância com as três primeiras declarações e a divisão praticamente 

igualitária de posições referentes à ultima desta sequência.  

 

 

Gráfico 44: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.9 a 2.12) – MG4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

“Ela pode escolher se quer ou não casar e ter filhos” é a afirmação que apresenta o maior 

índice geral de concordância das entrevistadas, 98% (92% concordam totalmente). Para 72% 

das entrevistadas, pode-se afirmar que a mulher “É inconformada com a condição social de 

superioridade masculina e discriminação sexual”, enquanto 84% delas concorda que a mulher 

“Mantém ou ajuda a manter a família financeiramente”. Já na afirmação que trata da eterna 

juventude feminina, houve a divisão praticamente igualitária entre as três posições gerais: 38% 

discordam, 32% não concordam nem discordam e 30% concordam. Se forem utilizados os 

percentuais levando-se em consideração as cinco opções, a indiferença é mais alta, porém, se 

forem somados os percentuais e polarizados em três opções, a discordância é maior. 

No quarto conjunto tem-se: 2.13 Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos lábios; 

2.14 Cultiva os valores familiares e espirituais; 2.15 É a que mais se sacrifica na família. As 

respostas estão apresentadas nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 45: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.13 a 2.15) – MG4  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A discordância apresenta o índice geral de 72% relativo à afirmação de que a mulher 

“Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos lábios”. Quando se refere à frase que diz que 

a mulher é quem “Cultiva os valores familiares e espirituais” acontece uma divisão nas 

opiniões, com 38% de indiferença relativa ao tema e com a concordância geral com o índice de 

40% e a discordância geral com o índice menor, de 22%. Para as respondentes da MG4, ao 

afirmar-se que a mulher “É a que mais se sacrifica na família”, no resultado simples, a 

indiferença é o maior percentual, com 34% das pesquisadas. Porém, ao considerar-se a 

polarização em três níveis, a concordância geral chega aos 46%. 

No segundo momento, mencionado anteriormente, procura-se entender como é a 

autoimagem deste grupo de mulheres e como isso se relaciona com as suas rotinas diárias. Para 

tanto, lhes foi solicitado que escolhessem até três conjuntos de adjetivos, listados pela 

pesquisadora, para se definirem enquanto mulheres. As representações referentes à MG4 são 

apresentadas no próximo gráfico. 
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Gráfico 46: Conjunto de adjetivos – MG4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como se pode observar, os trios de adjetivos que representam as mulheres respondentes 

da MG4 são: feliz, honesta e amorosa (29 menções); desprendida, inteligente e empreendedora 

(25 menções); trabalhadeira, lutadora e polivalente (22 menções) e eficiente, prática e racional 

(17 menções). Quanto à jornada diária destas mulheres, a maioria indica a jornada dupla com 

responsabilidades relativas à casa e ao trabalho, conforme apresentado abaixo. 

 

  

Gráfico 47: Rotina – MG4      Gráfico 48: Classificação do dia – MG4 

Fonte: Elaborado pela autora.       Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A última indagação questiona como elas definem o seu dia a dia a partir das palavras 

listadas pela pesquisadora, destacando-se que as respondentes poderiam escolher quantas 

palavras achassem necessárias. As palavras com maior número de menções são: correria (28 

menções), satisfação (28 menções), estresse (20 menções) e felicidade (19 menções).  
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Com uma jornada diária dupla entre casa e trabalho e mais atribuições positivas do que 

negativas relativas ao seu modo de vida, as respondentes da MG4 se veem como mulheres fortes 

e lutadoras que buscam sua independência da figura masculina, podem fazer tudo o que 

quiserem fazer desde que não sejam submissas. Elas têm na mãe o seu exemplo de vida e 

indicam trazer da mãe seu gosto por culinária.  Na tabela que segue, encontra-se o resumo dos 

resultados do Grupo III – Representação Geracional da MG4. 

   

MG4 Representação Geracional 

Mulher Brasileira Forte e lutadora  

Mulher Gaúcha Busca independência e é forte 

Mulher da Vida 

Mãe, um exemplo de 

vida  

Traz dela Gosto pela culinária  

Faz diferente 

Trabalha fora e cobra do noivo/marido ajuda em 

casa 

 

Sofreu preconceito Sim (83%) Não (17%) 

Situação 

No ambiente de 

trabalho  

 

Obteve vantagem Sim (50%) Não (50%) 

Situação Conseguir a vaga de emprego por ser bonita 

 

3 Motivos para  Gostar de ser mulher Não gostar 

 Ser mãe Preconceito 

 Independência Menstruar 

 Polivalência Sociedade machista 

 

Ser e Fazer O que ela quiser  

Não ser e não fazer Ser submissa  

Tabela 12: Representação Geracional – MG4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Essa geração é a única que admite cobrar do seu companheiro (noivo ou marido) que a 

auxilie nas tarefas domésticas. A maioria delas tem emprego e sofreu preconceito por ser 

mulher, justamente no ambiente de trabalho. A obtenção de vantagens por ser mulher ocorreu 

para a metade do grupo pesquisado e a situação relatada com maior frequência foi a de 

conseguir a vaga de emprego por ser considerada bonita ou fisicamente atraente. Ao solicitar 

que indicassem três motivos para gostar de ser mulher, foram indicados a possibilidade de ser 

mãe, a independência e a polivalência. Enquanto os fatores negativos mais incidentes foram o 

preconceito social na sociedade machista e o fator biológico relativo ao período menstrual. 

Após identificar os padrões representacionais femininos das respondentes da MG4, 

apresentam-se as informações obtidas a partir das respostas do Grupo IV – A mulher e a 
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Publicidade. O gráfico a seguir contém o resumo dos dados compilados nesta secção que são 

comparados entre as gerações e discutidos no próximo capítulo. 

 

MG4 A Mulher e a Publicidade 

Contato com publicidade impressa Sim (58%)                     Não (42%) 

Leitora assídua de imprensa feminina Sim (17%)                     Não (83%) 

 Elle e Vogue 

Publicação Antiga Nenhuma (66%) 

 O Cruzeiro, Anuário das Senhoras e O Globo 

Cigarros Hollywood Moderna 

Sapataria Insinuante Submissa 

Leite de Rosas Sensual e vaidosa 

Suco de Tomate Peixe Dona de casa e cuidadosa 

Regulador Gesteira Triste, frágil e doente 

Farinha Láctea Do lar, dedicada e maternal 

Cayrú Mirim Sensual e promíscua 

Identificou-se com alguma Sim (17%)                       Não (83%) 

Com qual? Cayrú Mirim: gosta de beber cerveja 

 Insinuante: gosta de sapatos 

Tabela 13: A Mulher e a Publicidade – MG4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

A geração formada por mulheres gaúchas nascidas entre 1988 e 1992, que tem hoje entre 

25 e 29 anos, ainda tem contato com a publicidade impressa, embora a maioria não seja leitora 

assídua de veículos da imprensa feminina – as poucas que têm contato indicaram as revistas 

Elle e Vogue. Essa geração apresentou algumas leituras curiosas das mulheres representadas 

nos anúncios disponibilizados, a mulher-mulher ou a mulher-esposa representada no anúncio 

da Sapataria Insinuante foi classificada como submissa, talvez porque ganhou um par de sapatos 

do seu namorado (noivo ou marido) e ficou feliz por isso porque estava a “sonhar” com aquele 

par e a figura masculina, presente no texto, “adivinhou o que ela queria”. A mulher-mulher 

representada na comunicação publicitária da cerveja Cayrú Mirim foi indicada como sensual e 

promíscua, talvez por estar de biquíni, salto alto e segurando um cigarro aceso numa 

publicidade de cerveja que tem como texto “a pequena gostosa”. Talvez pela categoria de 

produto, sobre a qual houve uma construção cultural de objetificação da mulher, ligando o 

consumo de cerveja e a mulher com projeções majoritariamente negativas e machistas. 

Registra-se que a minoria das respondentes indicou identificar-se justamente com a mulher-

mulher da cerveja Cayrú Mirim porque também “gosta de beber cerveja” e com a mulher-esposa 

da Insinuante, porque “gosta de sapatos”. Aponta-se dubiedade na relação entre a representação 

do outro e a representação de si, pois a representação do outro é de cariz negativo, porém, não 
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se identifica com o outro e sim com o contexto comercial geral da comunicação publicitária 

apresentada. A MG4 é a micro geração que acompanha a MG3 na quebra de paradigmas 

relativos ao modelo de mulher moderna representado nos anúncios publicitários do Anuário 

das Senhoras. Busca seu espaço no mercado e espera viver uma relação familiar na qual seja 

partícipe e não a principal responsável por todas as tarefas.  

 

6.2.5 Dados recolhidos da Micro Geração 5:  1993/1997 

 

Na Micro Geração 5 (MG5), são entrevistadas mulheres entre 20 e 24 anos, que 

nasceram no intervalo entre 1993 e 1997. A partir desta micro geração inicia-se o marco de 20 

anos depois da data de viragem teórica da modernidade para a pós-modernidade e caracteriza 

duas micro gerações maioritariamente de estudantes que podem representar mais quebras de 

paradigmas referentes às representações e identidade cultural feminina. O Perfil Tipo é o 

apresentado na Tabela 14. 

 

Parâmetros Respostas 

Gênero Feminino (100%) 

Naturalidade RS (100%) 

Vive Região Centro-Ocidental (66%) 

Estado Civil Solteira (95%) 

Escolaridade Ensino Médio Completo (47%) 

Profissão Estudante (47%) 

Nível de Renda Entre 1 e 2 sm (29%) 

Define-se como Feliz, honesta e amorosa (38 menções) 

Jornada diária Simples, ocupo-me apenas com o trabalho (26 menções) 

Dia a dia Correria (48 menções) 

Tabela 14: Perfil Tipo – MG5 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A MG5 pode ser representada por uma mulher que é natural do Rio Grande do Sul, 

reside na mesorregião Centro Ocidental do estado, é solteira, tem o ensino médio completo e é 

estudante de um curso de graduação, com nível de renda que está compreendido no intervalo 

entre um e dois salários mínimos. Define-se como uma mulher feliz/honesta/amorosa, tem 

rotina diária simples, ocupando apenas com as responsabilidades do trabalho e, ainda assim, 

define seu dia a dia pela palavra “correria”. O total de respondentes dessa micro geração é de 

66 mulheres, todas identificam-se com o gênero feminino e são naturais do RS.  
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Gráfico 49: Região onde vive – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Das regiões nas quais residem atualmente, as indicações foram as seguintes: são 43 

residentes na mesorregião Centro Ocidental, oito residentes na mesorregião Centro Oriental, 

sete residentes na mesorregião Metropolitana de Porto Alegre, três residentes na mesorregião 

Sudeste e quatro residentes na mesorregião Sudoeste. Registra-se que as mesorregiões Nordeste 

e Noroeste não receberam menções. 

 

 

Gráfico 50: Estado Civil – MG5       Gráfico 51: Escolaridade – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora.          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados sobre o estado civil das 66 participantes da MG5 apresentam-se assim: 62 

pesquisadas são solteiras, duas pesquisadas são casadas, uma pesquisada é noiva e uma 

pesquisada está morando junto com companheiro ou companheira. As indicações que foram 

adicionadas na opção “Outro” foram incluídas, pela autora, no total de solteiras (noiva) e no 

total de casadas (morando junto). O nível de escolaridade das entrevistadas, representado no 
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Gráfico 51 mostra que: 31 respondentes têm o ensino médio completo, enquanto 25 têm o 3º 

grau completo, oito são especialistas e duas são mestres. No Gráfico 52, a seguir, estão 

sistematizadas as profissões com maior incidência entre as mulheres gaúchas da MG5. 

 

 

Gráfico 52: Profissão – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na MG5, de mulheres entre 20 e 24 anos, as profissões que mais tiveram menção foram 

as indicadas no gráfico acima, já as que tiveram apenas uma menção estão incluídas na categoria 

“Outros”. A organização das informações, em números absolutos, é representada por:  31 

estudantes de graduação e pós-graduação; nove publicitárias; cinco jornalistas; quatro 

professoras; duas assessoras de comunicação; duas relações públicas; duas auxiliares 

administrativas; duas fisioterapeutas; duas administradoras. As profissões incluídas na 

categoria “Outros” indicam que: uma é bailarina; uma é militar; uma é farmacêutica; uma é 

médica veterinária; uma é assistente contábil; uma é auxiliar de escritório e uma é designer de 

moda. A MG5 é composta por mulheres que exercem 16 profissões diferentes. 
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Gráfico 53: Nível de Renda – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A faixa de rendimentos26 individual mensal das respondentes desta micro geração 

varia desde sem rendimentos até o rendimento entre 10 e 20 salários mínimos. Em números 

absolutos, os dados apresentam-se como colocados a seguir: 13 informaram estar sem 

rendimentos; 17 com rendimentos de até um salário mínimo; 19 informaram que o rendimento 

está no intervalo entre um e dois salários mínimos; nove informaram que seu rendimento varia 

no intervalo de dois a três salários mínimos; três informaram que seus rendimentos variam entre 

três e cinco salários mínimos; três têm seus rendimentos entre cinco e 10 salários mínimos; e 

dois informaram rendimentos entre 10 e 20 salários mínimos.  

A seguir, inicia-se a apresentação da sistematização dos dados recolhidos como 

resultados das questões do Grupo II: Representação de Si Enquanto Mulher. São, ao todo 18 

questões que serão apresentadas da seguinte forma: as 15 primeiras são afirmações relativas aos 

modelos representacionais moderno e pós-moderno de mulher, as três últimas são classificações 

solicitadas às respondentes referentes à sua autoimagem enquanto mulher e à sua rotina diária. 

Os resultados dos posicionamentos das respondentes quanto às afirmações seguem agrupados 

em três quartetos e um trio, e posteriormente são apresentados os gráficos das três últimas 

questões. 

O primeiro grupo é formado pelas respostas às afirmações: 2.1 Ser mulher é cuidar dos 

filhos e ter orgulho de ser mãe; 2.2 A mulher é quem deve ir às compras; 2.3 Todas as mulheres 

                                                           
26 Até um salário mínimo (até 234,25€), entre um e dois salários mínimos (234,25€ e 468,50€), entre dois e três 

salários mínimos (468,50€ e 702,75€), entre três e cinco salários mínimos (702,75€ e 1.171,25€), entre cinco e 10 

salários mínimos (1.171,25€ e 2.342,50€), entre 10 e 20 salários mínimos (2.342,50€ e 4.685€). 
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gostam de ser femininas; 2.4 A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, 

mente, atitudes). 

 

 

Gráfico 54: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.1 a 2.4) – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As mulheres pesquisadas da MG5 discordam de todas as afirmações deste grupo, o que 

se altera pouco são os percentuais da opção “discordo totalmente”, que foi comprovadamente 

a mais escolhida. Para a afirmação “Ser mulher é cuidar dos filhos e ter orgulho de ser mãe”, o 

índice geral de rejeição fica em 67%, dos quais 56% discordam totalmente. Quando o tema é o 

dever de ser a provedora de mantimentos da casa, em “A mulher é quem deve ir às compras”, 

o nível de discordância total chega aos 77%, e o geral aos 91%. Para as mulheres da MG5, não 

são “Todas as mulheres gostam de ser femininas”, uma vez que 58% discordam totalmente e 

21% discordam da afirmação. Constata-se que 70% das pesquisadas deste grupo quando se 

afirma que “A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, mente, atitudes)”.  

Em seguida, apresenta-se o segundo conjunto de afirmações que é formado por: 2.5 A 

mulher de hoje paga a conta; 2.6 A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus sonhos; 
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2.7 A mulher deve ser companheira do seu marido e apoiar seu sucesso profissional; 2.8 A 

mulher é a responsável por cuidar da casa. 

 

 

Gráfico 55: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.5 a 2.8) – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As mulheres da MG5 concordam que “A mulher de hoje paga a conta”, com um 

percentual de concordância total de 61%. Quando se afirma que “A mulher pós-moderna 

trabalha fora e luta pelos seus sonhos”, obtém-se 76% de concordância total, e chega aos 96% 

de índice de concordância geral. Nesta geração, tem-se um impasse em termos de 

posicionamento relativo à frase “A mulher deve ser companheira do seu marido e apoiar seu 

sucesso profissional”, com 32% de indiferença, 29% concordam e 27% concordam totalmente. 

Caso sejam somadas as duas opções de concordância, tem-se 56% de concordância. A última 

afirmação deste grupo, “A mulher é a responsável por cuidar da casa”, apresenta a rejeição de 

74% que discordam totalmente da frase e 11% discordam, chegando-se ao total de 85% de 

índice geral de rejeição. 

No terceiro conjunto de afirmativas, tem-se: 2.9 Ela pode escolher se quer ou não casar 

e ter filhos; 2.10 É inconformada com a condição social de superioridade masculina e 
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discriminação sexual; 2.11 Mantém ou ajuda a manter a família (financeiramente); 2.12 Quer 

ser eternamente jovem. As respostas estão sistematizadas nos gráficos que seguem. 

 

 

Gráfico 56: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.9 a 2.12) – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As respondentes da MG5 concordam com a sentença “Ela pode escolher se quer ou não 

casar e ter filhos”, a única geração com o índice geral de concordância de 100%, sendo 98% de 

concordância total. O índice de concordância geral é de 88% relativamente à afirmação que 

indica que a mulher “É inconformada com a condição social de superioridade masculina e 

discriminação sexual”. Quando se afirma que a mulher “Mantém ou ajuda a manter a família 

(financeiramente)”, repete-se o índice geral de concordância de 88%, sendo 62% de 

concordância total. A afirmativa “Quer ser eternamente jovem”, o nível geral de discordância 

é de 42%. 

No quarto conjunto, tem-se as três afirmativas finais: 2.13 Cumpre seus deveres sempre 

com o sorriso nos lábios; 2.14 Cultiva os valores familiares e espirituais; 2.15 É a que mais se 

sacrifica na família. A MG5 segue a tendência das respostas das micro gerações anteriores, 

embora com proximidades entre os percentuais de cada opção. 
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Gráfico 57: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.13 a 2.15) – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A frase “Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos lábios” apresenta um total geral 

de discordância de 57%, enquanto se afirma que a mulher é quem “Cultiva os valores familiares 

e espirituais”, em resultado simples, a alternativa com maior marcação é a de neutralidade, com 

30%. A perspectiva muda somar-se as duas opções de discordância, tem-se um índice geral de 

40% e um total de concordância geral de 30%. O impasse repete-se em relação à afirmação “É 

a que mais se sacrifica na família”, com 30% de imparcialidade, 44% como índice geral de 

concordância e 26% como índice geral de discordância. 

Na próxima questão, solicitação de auto definição a partir de uma lista de trios de 

adjetivos, as respondentes poderiam escolher até três conjuntos. No gráfico a seguir, os 

resultados da MG5.   
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Gráfico 58: Conjunto de adjetivos – MG5. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Os conjuntos mais mencionados nas respostas das entrevistadas da MG5 foram, em 

ordem decrescente: feliz, honesta e amorosa (38 menções); desprendida, inteligente e 

empreendedora (34 menções); eficiente, prática e racional (33 menções) e trabalhadeira, 

lutadora e polivalente (26 menções). Na próxima questão, era necessário que a entrevistada 

classificasse sua jornada diária dentro de sete categorias estabelecidas pela pesquisadora, 

embora também fosse possível que a própria respondente inserisse uma nova opção, caso 

nenhuma delas se adequasse ao seu caso. Observam-se as respostas no gráfico que segue.  

 

 

Gráfico 59: Rotina – MG5      Gráfico 60: Classificação da jornada diária – MG5 

Fonte: Elaborado pela autora.      Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As duas rotinas mais indicadas foram: simples, ocupando-se apenas com as 

responsabilidades referentes ao trabalho (26 menções), e dupla, ocupando-se com as 

responsabilidades referentes à casa e ao trabalho. Acredita-se ser importante referir que as 
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outras quatro opções marcadas pelas entrevistadas foram inseridas por elas próprias, uma vez 

que a pesquisadora, por lapso, não inseriu nenhuma opção que contemplasse a rotina de estudos. 

E, para encerrar a tríade de questões referentes à relação da participante consigo mesma e com 

sua rotina diária, solicitou-se que se escolhesse, dentre as palavras oferecidas na listagem 

elaborada pela pesquisadora, quantas fossem necessárias para caracterizar o seu dia a dia. As 

mulheres desta geração seguiram a tendência demonstrada pelas anteriores, ao escolherem as 

quatro mais cotadas também pelas outras quatro gerações: correria (48 menções), felicidade (36 

menções), satisfação (35 menções) e estresse (27 menções). 

 As informações sistematizadas na tabela que segue são as impressões pessoais de cada 

pesquisada no que se refere às características diferenciais das mulheres brasileira e gaúcha, 

além da representação feminina na família e nas situações sociais. Esses dados são da terceira 

secção do questionário, o Grupo III – Representação Geracional. 

 

MG5 Representação Geracional 

Mulher Brasileira 

Luta por seu espaço sem hierarquias e é 

batalhadora  

Mulher Gaúcha Batalha por espaço e busca independência 

Mulher da Vida Mãe, uma guerreira  

Traz dela Independência  

Faz diferente Estuda e busca a manutenção da independência 

 

Sofreu preconceito Sim  (73%) Não (27%) 

Situação No ambiente familiar  

 

Obteve vantagem Sim  (61%) Não (39%) 

Situação Gentileza masculina, oferecem o lugar 

 

3 Motivos para  Gostar de ser mulher Não gostar 

 Sororidade Preconceito 

 Sensibilidade Sociedade machista 

 Maturidade Fragilidade imposta 

 

Ser e Fazer O que ela quiser  

Não ser e não fazer O que ela não quiser 

 

 

Tabela 15: Representação Geracional – MG5 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para as respondentes da MG5, as mulheres brasileiras e gaúchas lutam por espaços sem 

hierarquias, com igualdade, buscam esses espaços para conquistar a sua independência. As 

mulheres dessa geração têm a mãe como exemplo de mulher guerreira, trazem dela a 

independência e buscam mantê-la a partir dos estudos, e acreditam podem ser e fazerem o que 

quiserem. A maioria indica que sofreu preconceito por ser mulher, dentro do ambiente familiar, 
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inclusivamente a relatar casos de maus tratos. A maioria, também, indica já ter obtido vantagens 

por ser mulher, no caso de homens que oferecem o lugar em transportes públicos ou em locais 

de espera, quando não há cadeiras para todas as pessoas. O tema independência pode ser 

considerado o foco dessa geração, que é a única a indicar a sororidade como um dos fatores que 

as fazem gostar de ser mulher, junto com a sensibilidade e a maturidade. A disponibilidade em 

ajudar e apoiar as outras mulheres, é importante para a MG5. Não gostam de ser mulher quando 

sentem os preconceitos da sociedade machista que impõe às mulheres a fragilidade construída 

social e culturalmente que, de fato, não existe. 

O último grupo de questões, o Grupo IV – A mulher e a Publicidade, trouxe 

questionamentos acerca da relação entre as participantes do inquérito e a publicidade. Os dados 

estão sistematizados de forma resumida na próxima tabela. Os cruzamentos entre as gerações e 

as discussões com a base teórica estão concentrados no Capítulo 7. 

 

MG5 A Mulher e a Publicidade 

Contato com publicidade impressa Sim (54%)                     Não (46%) 

Leitora assídua de imprensa feminina Sim (31%)                     Não (69%) 

 Elle, Vogue, Marie Claire, Glamour e Claudia 

Publicação Antiga Nenhuma (77%) 

 O Cruzeiro, Anuário das Senhoras e O Globo 

Cigarros Hollywood Jovem, submissa e sonhadora 

Sapataria Insinuante Do lar, submissa e bela 

Leite de Rosas Sensual, sexy e vaidosa 

Suco de Tomate Peixe Do lar, submissa e recatada 

Regulador Gesteira Triste, sofrida e frágil 

Farinha Láctea Maternal, do lar e prática 

Cayrú Mirim Objetificada, sexualizada e ousada 

Identificou-se com alguma Sim (50%)                       Não (50%) 

Com qual? Leite de Rosas: satisfeita consigo mesma 

 

Cayrú Mirim: faz o que quer sem dar 

satisfação 

Tabela 16: A Mulher e a Publicidade – MG5 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

As mulheres gaúchas pesquisadas neste grupo, que têm entre 20 e 24 anos, têm contato 

com a publicidade impressa, mas não são leitoras assíduas de imprensa feminina. Quanto aos 

anúncios disponibilizados, nos quais existe a relação imagética ou textual entre a mulher 

representada e um homem, elas classificam a personagem feminina como submissa, quando 

não há relação com o masculino, essa leitura não é indicada. No caso do anúncio do Leite de 

Rosas, a submissão da personagem ao padrão de beleza socialmente aceite coloca-se como uma 

leitura possível, mas não foi realizada por nenhuma das 290 entrevistadas. Elas identificaram-
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se com a mulher-mulher representada pelo Leite de Rosas e pela cerveja Cayrú Mirim, segundo 

elas, por estar “satisfeita consigo mesma” e por “fazer o que quiser sem dar satisfação a 

ninguém”, respectivamente. Essas indicações vêm a comprovar o enfoque na independência 

pessoal, evidente nas respostas do Grupo III. Essa micro geração, talvez motivada pela idade,  

traz um perfil de lutar por seu espaço a partir da educação, acredita que quanto mais estudar, 

mais chances terá no futuro. Em conjunto com a próxima nano geração, caracteriza a segunda 

ruptura em termos de comportamentos, atitudes e crenças. São os dois grupos de respondentes 

que mais externam acreditarem em si mesmas para alcançar o sucesso profissional, além de 

contar com a solidariedade feminina e empoderamento pessoal para lutar pela igualdade de 

gênero. 

 

6.2.6 Dados recolhidos da Micro Geração 6: 1998/1999 

 

A última micro geração pode ser classificada como uma de Nano Geração (NG), uma 

vez que é composta por um intervalo de apenas dois anos, cobrindo as jovens nascidas entre 

1998 e 1999, que têm entre 18 e 19 anos completos. O grupo de respondentes que compõe a 

NG é formado por 17 indivíduos, no qual todas identificam-se com o gênero feminino e são 

naturais do estado do Rio Grande do Sul. O Perfil Tipo dessa nano geração é traçado na Tabela 

17: Perfil Tipo NG 98/99\. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17: Perfil Tipo NG 98/99 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A NG 98/99 pode ser representada por uma jovem gaúcha contemporânea que se 

identifica com o gênero feminino, é natural do RS, vive na mesorregião Centro Ocidental. Ela 

é solteira e tem ensino médio completo, sendo estudante de graduação e sem rendimentos 

próprios, uma vez que vive com a quantia disponibilizada pelos pais para arcar com as despesas 

de moradia, alimentação e transporte, no caso de morar em outra cidade para estudar. As que 

Parâmetros Respostas 

Gênero Feminino (100%) 

Naturalidade RS (94%) 

Vive Região Centro Ocidental (41%) 

Estado Civil Solteira (94%) 

Escolaridade Ensino Médio Completo (88%) 

Profissão Estudante (76%) 

Nível de Renda Sem Rendimentos (47%) 

Define-se como Feliz, honesta e amorosa (10 menções) 

Jornada diária Dupla, casa e trabalho (4 menções) 

Dia-a-dia Correria (9 menções) 
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vivem ainda com a família, geralmente apontam os rendimentos da família. Define-se como 

uma mulher feliz/honesta/amorosa, tem rotina dupla entre a casa e os afazeres profissionais, 

indicando a palavra “correria” como a definição do seu dia a dia. 

 

 

Gráfico 61: Região onde vive – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As respondentes da NG não têm representação apenas da região Nordeste, que não conta 

com nenhuma menção. A região que concentra o maior número de residentes é a região central 

do estado, assim como aconteceu nas outras cinco micro gerações precedentes. Esse maior 

número de respondentes da região central deu-se, provavelmente, pelo nível de influência da 

região de residência da pesquisadora (Centro Ocidental) e da área de influência das drivers 

selecionadas para dar o start da amostragem em snowball sampling, na proposta inicial. Em 

números absolutos, as pesquisadas indicaram sua residência como se segue: sete vivem na 

região Centro Ocidental; duas na região Centro Oriental; uma na região Metropolitana de Porto 

Alegre; duas na região Sudeste; três vivem na região Sudoeste e duas vivem na região Noroeste. 
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Gráfico 62: Estado Civil – NG 98/99  Gráfico 63: Escolaridade – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora.       Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A NG das jovens de 18 e 19 anos é majoritariamente solteira. As indicações foram de 

16 solteiras e uma que indicou viver em união estável. Quanto à escolaridade, do total de 17 

pesquisadas, 15 têm o ensino médio completo, enquanto duas declaram ter o ensino superior 

completo – o que parece incongruente com a idade das respondentes, uma vez que a idade 

mínima para terminar os estudos no colégio (ensino médio) é de 16 a 18 anos, um curso 

tecnológico tem duração entre 30 e 36 meses e o superior padrão, de 48 meses. A pesquisadora 

acredita que elas podem ter confundido na hora de marcar, lendo 3º ano ao invés de 3º grau. 

  

 

Gráfico 64: Profissão – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quando as pesquisadas da NG foram questionadas relativamente à profissão, 13 

declararam-se estudantes (provavelmente de graduação, no início do ciclo), uma declarou-se 

desempregada, uma declarou-se publicitária, uma declarou-se estagiária e uma afirmou ocupar 
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a função administrativo-financeira em uma empresa (não informou o segmento da empresa). 

Em resumo, as respondentes da NG 98/99 informaram exercer quatro profissões diferentes. 

 

 

Gráfico 65: Nível de Renda – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação à faixa salarial27, do total de 17 jovens, oito declararam-se sem 

rendimentos; quatro declararam-se com rendimentos de até um salário mínimo; três informaram 

ter rendimentos no intervalo entre um e dois salários mínimos; uma informou rendimentos no 

intervalo entre dois e três salários mínimos e uma informou rendimento no intervalo entre três 

e cinco salários mínimos.  

A seguir apresentam-se os dados recolhidos através das perguntas do Grupo II: 

Representação de Si Enquanto Mulher. Estas questões foram formuladas para levar às 

comparações entre os modelos moderno e pós-moderno e possibilitam observar qual dos dois 

modelos de mulher está mais próximo da realidade informada pelas mulheres da NG 98/99 

participantes do inquérito e como elas colocam-se nas suas rotinas de vida. A apresentação das 

respostas das 15 frases propostas se dará em grupos com quatro e com três afirmações, 

conforme colocado nas micro gerações que a antecedem. Reitera-se que a escolha das 

respondentes estava restrita às cinco opções estabelecidas pela pesquisadora, numa gradação 

entre 1 e 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 significa concordo totalmente.  

O primeiro conjunto traz as respostas às afirmações: 2.1 Ser mulher é cuidar dos filhos 

e ter orgulho de ser mãe; 2.2 A mulher é quem deve ir às compras; 2.3 Todas as mulheres 

                                                           
27 Até um salário mínimo (até 234,25€), entre um e dois salários mínimos (234,25€ e 468,50€), entre dois e três 

salários mínimos (468,50€ e 702,75€), entre três e cinco salários mínimos (702,75€ e 1.171,25€), entre cinco e 10 

salários mínimos (1.171,25€ e 2.342,50€), entre 10 e 20 salários mínimos (2.342,50€ e 4.685€). 
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gostam de ser femininas; 2.4 A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, 

mente, atitudes). 

 

 

Gráfico 66: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.1 a 2.4) – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Essa nano geração apresenta empate entre as três primeiras opções quando se afirma 

que “Ser mulher é cuidar dos filhos e ter orgulho de ser mãe”, com 25% que discordam 

totalmente, 25% que apenas discordam e outros 25% para as quais é indiferente. Contudo, ao 

somar-se os dois índices de discordância tem-se o índice geral de discordância de 50%. Quando 

a situação-tema é o dever de ir às compras, na afirmação “A mulher é quem deve ir às compras”, 

a discordância total sobe para 56%, não existindo menções de concordância em qualquer dos 

dois níveis. Ao afirmar-se que “Todas as mulheres gostam de ser femininas”, o índice de 

discordância total é de 63%. A próxima afirmativa divide mais as opiniões, com 44% das 

entrevistadas a discordar totalmente da frase: “A mulher de verdade esforça-se para ser bela por 

inteiro (corpo, mente, atitudes)”. 

O segundo conjunto de afirmações é formado por: 2.5 A mulher de hoje paga a conta; 

2.6 A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus sonhos; 2.7 A mulher deve ser 

companheira do seu marido e apoiar seu sucesso profissional; 2.8 A mulher é a responsável 
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por cuidar da casa. A NG 98/99 indica que a maioria concorda com as três primeiras 

afirmações, que traduzem o modelo de mulher contemporânea, e, na última afirmação deste 

bloco, na qual o modelo retratado é o da mulher moderna, a indicação é de rejeição.  

 

 

Gráfico 67: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.5 a 2.8) – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A frase “A mulher de hoje paga a conta” traz a indicação de índice geral de concordância 

de 69%, e quando se afirma que “A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus sonhos”, 

este índice aumenta para 94%. Ao afirmar-se que “A mulher deve ser companheira do seu 

marido e apoiar seu sucesso profissional”, a indicação do índice de concordância geral volta 

aos 69%, e a outra opção que oscila em oposição é a de neutralidade. O índice de discordância 

é de 63% para a afirmativa “A mulher é a responsável por cuidar da casa”, e não existe nenhuma 

marcação para as opções de concordância. 

O terceiro conjunto é formado por: 2.9 Ela pode escolher se quer ou não casar e ter 

filhos; 2.10 É inconformada com a condição social de superioridade masculina e discriminação 

sexual; 2.11 Mantém ou ajuda a manter a família (financeiramente); 2.12 Quer ser eternamente 

jovem. Nessas quatro afirmativas, transparece a representação da mulher contemporânea nas 

três primeiras, e na última se tem um apelo que aparece tanto na mulher moderna quanto na 
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contemporânea. Os gráficos a seguir apresentam os resultados, todos com indicação de 

concordância maior do que de discordância.  

 

 

Gráfico 68: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.9 a 2.12) – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A NG 98/99 mostra um índice geral de concordância de 100% referente à afirmativa 

“Ela pode escolher se quer ou não casar e ter filhos”, a repetir o resultado da MG5. Para a frase 

“É inconformada com a condição social de superioridade masculina e discriminação sexual”, a 

indicação é de um índice geral de concordância de 94%. Quando se traduz a situação da 

colaboração ou protagonismo da mulher como provedora de meios financeiros, “Mantém ou 

ajuda a manter a família (financeiramente)”, o índice geral de concordância chega aos 81%. O 

índice geral de concordância baixa rivaliza com a indiferença quando se afirma que a mulher 

“Quer ser eternamente jovem”, 51% de concordância e 31% que não concordam nem 

discordam. 

No quarto e último conjunto de afirmativas, tem-se: 2.13 Cumpre seus deveres sempre 

com o sorriso nos lábios; 2.14 Cultiva os valores familiares e espirituais; 2.15 É a que mais se 

sacrifica na família. 
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Gráfico 69: Conjunto de gráficos Representação de Si Enquanto Mulher (2.13 a 2.15) – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As respostas da NG 98/99 para esse último grupo demonstram a divisão nas suas 

opiniões, uma vez que discordam da afirmativa “Cumpre seus deveres sempre com o sorriso 

nos lábios”, com 51% de índice geral de discordância. A indiferença e a concordância rivalizam 

em “Cultiva os valores familiares e espirituais”, 44% não concorda nem discorda enquanto 

outros 44% concordam. A concordância é indicada por 63% das pesquisadas quando se afirma 

que a mulher “É a que mais se sacrifica na família”. 

Para complementar as informações e dados referentes à autoimagem das respondentes, 

foi introduzida a questão cujas respostas estão apresentadas no gráfico que segue. A solicitação 

feita à participante era a de que ela escolhesse até três trios de adjetivos que a definisse enquanto 

mulher. 
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Gráfico 70: Conjunto de adjetivos – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

As mulheres da NG 98/99 definem-se como: feliz, honesta e amorosa (10 menções); 

eficiente, prática e racional (oito menções); bela, sensual e jovem (cinco menções); 

desprendida, inteligente e empreendedora (cinco menções). 

Para se obter informações referentes ao dia a dia das pesquisadas, foram criadas as duas 

próximas questões. Na primeira solicitou-se que elas indicassem qual das opções apresentadas 

pela pesquisadora que mais se adequava à sua jornada diária, e na segunda, solicitou-se que 

escolhessem as palavras que definiam o dia a dia. As respostas estão sistematizadas nos gráficos 

abaixo. 

 

 

Gráfico 71: Rotina – NG 98/99      Gráfico 72: Classificação da jornada diária – NG 98/99 

Fonte: Elaborado pela autora.   Fonte: Elaborado pela autora. 

  

A rotina diária das mulheres da NG 98/99 é dupla, com responsabilidades relativas à 

casa e ao trabalho (quatro menções), simples, ocupando-se apenas com o trabalho ou apenas 

0

5

1

10

5

0

0

0

0

3

8

1

submissa/cordata/recatada

bela/sensual/jovem

prendada/dócil/pudica

feliz/honesta/amorosa

desprendida/inteligente/empreendedora

atrevida/promíscua/degenerada

abnegada/maternal/individualista

incompleta/frustrada/desprotegida

feia/anormal/sofredora

trabalhadeira/lutadora/polivalente

eficiente/prática/racional

frágil/emotiva/romântica

Trios NG 98/99

1
0

3
0

4

0
0

2
1

2
3

Simples, ocupo-me apenas com a casa.

Simples, ocupo-me apenas com os filhos.

Simples, ocupo-me apenas com o trabalho.

Dupla, filhos e trabalho.

Dupla, casa e trabalho.

Dupla, filhos e casa.

Tripla, filhos, casa e trabalho.

Tripla, casa, estudo, trabalho

Dupla, casa e estudos.

Dupla, estudos e trabalho.

simples, estudos

Rotina MG 98/99

4

7

1

3
4

9
8

6

0

2

4

6

8

10

Dia NG 98/99



Capítulo VI: Apresentação e análise dos resultados 

303 

 

com os estudos (três menções em cada opção). Todas as opções que incluem estudos foram 

inseridas pelas pesquisadas, uma vez que a pesquisadora, por falha técnica, não o fez. 

Relativamente às palavras que definem o dia a dia, ressalta-se que é a primeira vez em que a 

palavra “angústia” figura no rol das mais mencionadas, já que as outras três fizeram parte do 

grupo das mais mencionadas em todas as gerações pesquisadas.  

As respostas da NG 98/99 ao Grupo III – Representação Geracional apresentam os 

pontos de vista das pesquisadas acerca das caraterísticas que diferenciam as mulheres brasileiras 

e gaúchas, além da representação feminina na família e em situações sociais. Os dados foram 

organizados na tabela abaixo, visando maior clareza e objetividade na sua apresentação.  

 

NG 98/99 Representação Geracional 

Mulher Brasileira Lutadora   

Mulher Gaúcha Busca por espaço e é lutadora 

Mulher da Vida Mãe, um exemplo de guerreira 

Traz dela Garra e força de vontade  

Faz diferente Não é submissa e luta pela igualdade de gênero 

 

Sofreu preconceito Sim (50%) Não (50%) 

Situação No ambiente de estudo  

 

Obteve vantagem Sim (50%) Não (50%) 

Situação Bebida e ingresso free em festas 

 

3 Motivos para  Gostar de ser mulher Não gostar 

 

Lutar contra padrões 

sociais Menstruação 

 Ser mãe Desigualdade no trabalho 

 Empoderamento Inferioridade social 

 

Ser e Fazer O que ela quiser  

Não ser e não fazer Nada  

Tabela 18: Representação Geracional – NG 98/99 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para esta nano geração, a mais nova de todas, mantém-se a definição da mulher como 

uma lutadora, guerreira e a base exemplar geral, assim como nas outras cinco micro gerações, 

é a mãe. A mulher gaúcha que tem entre 18 e 19 anos pode ser aqui representada como uma 

mulher-jovem que tem garra e força de vontade para buscar seu espaço no mundo, não é 

submissa aos homens e luta pela igualdade de gênero – inclusive foi a única geração que trouxe 

o assunto em maior escala, e pode fazer tudo o que quiser fazer, sem limitações. Quanto ao 

preconceito sofrido ou à vantagem obtida por ser mulher, as que sofreram preconceitos 

indicaram o ambiente acadêmico como principal foco das ocorrências; quanto às vantagens, 

geralmente acontecem em festas (ou baladas) e manifestam-se através de preços das bebidas 
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mais baixos para mulheres e ingresso feminino gratuito. Essa ação de marketing das casas 

noturnas pode ser considerada machista, e é utilizada por grande número de estabelecimentos 

que ao garantir a entrada das mulheres com gratuidade, consegue a entrada de homens que 

pagam o preço do ingresso e das bebidas integralmente.  

Os três motivos mais citados para gostarem de ser mulher transparecem a lucidez dessa 

geração relativamente ao papel e à importância delas na alteração de matriz representacional e 

comportamental. Defendem o empoderamento feminino como base para a luta contra os 

padrões sociais estabelecidos pela sociedade moderna e que continuam a serem replicados pela 

sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo que se veem guerreiras e ativistas das mudanças 

necessárias pela igualdade, voltam-se também para a maternidade como um motivo de gostar 

de ser mulher, de terem a opção de gerarem um filho e serem mães cuidadosas e zelosas – quem 

sabe por serem filhas de uma geração que precisou trabalhar fora e lutar pelo seu lugar no 

espaço público. Dos três motivos indicados para não gostar de ser mulher, dois são socialmente 

construídos por séculos de privações e diferenciações entre a força masculina e a fragilidade 

feminina; a inferioridade social feminina em detrimento da masculina que leva ao segundo 

motivo indicado, a desigualdade no mercado de trabalho. O terceiro motivo é também comum 

a outras gerações, relacionado ao período menstrual. Registra-se a incongruência entre a 

indicação de um motivo para não gostar de ser mulher que é imprescindível para apoiar um 

motivo levantado para gostar de ser mulher. 

As informações obtidas a partir das respostas do Grupo IV – A mulher e a Publicidade 

estão sistematizadas na próxima tabela e serão discutidas no próximo capítulo, com o  

cruzamento com as análises das autoras Buitoni (2009) e Pinsky (2016). 
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NG 98/99 A Mulher e a Publicidade 

Contato com publicidade impressa Sim (25%)                     Não (75%) 

Leitora assídua de imprensa feminina Sim (13%)                     Não (87%) 

 Claudia 

Publicação Antiga Nenhuma (50%) 

 O Globo e Moda Moldes 

Cigarros Hollywood Livre, ousada e vaidosa 

Sapataria Insinuante Sonhadora e vaidosa 

Leite de Rosas Sedutora, vaidosa e sensual 

Suco de Tomate Peixe Do lar e submissa 

Regulador Gesteira Simples, preocupada e sofredora 

Farinha Láctea Do lar, amorosa e mãe 

Cayrú Mirim Sexualizada e sensual 

Identificou-se com alguma Sim (62%)                       Não (38%) 

Com qual? Cigarros Hollywood: faz o que quer 

 Regulador Gesteira: sente-se assim 

Tabela 19: A Mulher e a Publicidade – NG 98/99 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A relação das pesquisadas com a publicidade impressa e a imprensa feminina é frágil, 

provavelmente por causa da ligação da geração com as mídias digitais. A avaliação que as 

mulheres-jovens dessa geração fazem das mulheres representadas nos anúncios 

disponibilizados são interessantes por serem, geralmente, positivas. Registra-se com certa 

curiosidade que elas identificaram a mulher-esposa-mãe que aparece representada junto com o 

marido e os filhos como submissa e do lar, já a mulher-esposa-mãe que é representada apenas 

com os filhos, sem a presença do marido, foi classificada como do lar, amorosa e mãe. As duas 

mulheres-esposas-mães representadas nas comunicações publicitárias estavam a alimentar os 

filhos, a diferença imagético-textual é a presença do marido, que pode ter sido decodificado 

como o ser masculino que submete e reprime a mulher, interferindo na decodificação e juízo de 

valor referente à figura feminina. A maior identificação das respondentes foi com as mulheres 

dos anúncios dos Cigarros Hollywood e do Regulador Gesteira, a primeira motivada pela 

independência decodificada na postura da mulher-jovem representada como relativa a 

possibilidade de liberdade para fazer o que se quer; a segunda, motivada pela experiência 

pessoal com os mal-estares do período menstrual, que é representada pela indicação recorrente: 

“sinto-me assim”. 

Tendo-se completamente apresentadas as análises dos anúncios, que trazem as 

representações que levam a imagem e as atitudes ideiais das mulheres brasileiras modernas às 

leitoras do Anuário das Senhoras, e os perfis das micro gerações de mulheres gaúchas 

contemporâneas, faz-se possível a discussão relativa aos pontos de proximidade e de 
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distanciamento entre esses perfis femininos. As mulheres gaúchas ainda trazem nos seus perfis 

heranças comportamentais e de valores das mulheres das suas famílias, indicadas por elas como 

exemplos de mulheres fortes e que buscaram a independência da figura masculina, mas nem 

sempre foram bem-sucedidas. Assim, é possível identificar no discurso das respondentes a 

atitude positiva de fazer diferente das mães e avós no sentido de buscar a liberdade e lutar pela 

independência, para se sentirem aptas a fazer o tudo o que quiserem, sem limitações sociais. 

Pode-se perceber que quanto mais novas as respondentes do inquérito (MG4, MG5 e NG98/99), 

mais desconectadas com as normas socioculturais presentes nos anúncios do que as do início 

do período (MG1, MG2 e MG3). O aprofundamento dessas e de outras questões são 

apresentadas e discutidas no próximo capítulo. 
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Aspectos introdutórios 

 

Este capítulo tem como objetivo cruzar os dados obtidos e discuti-los à luz dos conceitos 

abordados nos capítulos de revisão teórica. A proposta que se leva a cabo é composta por três 

momentos: a) reconstruir o ontem da mulher brasileira a partir da representação cultural da 

mulher nos anúncios publicitários das seis edições do Anuário das Senhoras, que compõem o 

corpus desta pesquisa; b) identificar características ou padrões referentes ao hoje de cada grupo 

das 290 mulheres gaúchas participantes do inquérito; c) apontar perspectivas do amanhã dessa 

relação entre representação e identidade cultural da mulher do estado do Rio Grande do Sul.   

 

7.1. A mulher de ontem 

 

Procede-se, neste item, à descrição que identifica a representação cultural da mulher 

brasileira moderna a partir das comunicações publicitárias veiculadas nas edições estudadas do 

Anuário das Senhoras. Essa descrição compõe uma representação geral, obtida a partir da união 

e cruzamento dos dados levantados nas análises da relação texto-imagem apresentadas em cada 

uma das 13 categorias de produtos e serviços oferecidos às leitoras da publicação. 

 

7.1.1 Representação da mulher brasileira moderna no Anuário das Senhoras 

 

A representação cultural da mulher brasileira moderna, a partir dos anúncios publicitários 

analisados, dá-se a partir da esfera privada, sendo ela solteira ou casada, raras vezes é 

apresentada na esfera pública, quando isso acontece é para, por exemplo, jantar ou almoçar em 

um restaurante e está geralmente acompanhada de uma figura masculina. Existe, porém, a 

representação eventual da mulher que é professora e da operária que, por conseguinte, vivem 

mais tempo do que as outras em contato com a esfera pública. A mulher do lar “trabalha” em 

casa, enquanto a mulher que é trabalhadora “luta” fora de casa – em contradição marcada 

textualmente pelos termos indicativos trabalho/luta. Mesmo com a representação de mulheres 

que trabalham fora, na maior parte das representações ainda está restrita ao ambiente familiar, 

o que torna possível a caracterização do papel representado pela mulher como secundário em 

relação ao papel social masculino como uma herança que, neste recorte de representação 

cultural da mulher moderna do Anuário das Senhoras, se mantém. Ela é livre, dentro de casa. 

A cozinha e a sala de jantar são os ambientes mais utilizados como cenário da representação, 

que pode também ocorrer na sala de visitas com a companhia das amigas na hora do chá ou na 
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sala de estar, onde está com o marido e os filhos – o marido é retratado lendo jornal, enquanto 

a mulher tem um dos filhos no colo e está lendo para o filho. As mulheres mais velhas, que 

podem ser consideradas mães de jovens moças ou avós, aparecem com pouca frequência, as 

mães das jovens aconselham sobre casamento, enquanto as avós indicam receitas culinárias e 

fazem tricô ou crochê.  

As mães são responsáveis pela condução da vida da filha rumo ao casamento, a 

condução dá-se a partir de conselhos oferecidos com sensibilidade e da educação para o lar, 

com base em uma disciplina de origem norte-americana chamada economia doméstica. Nota-

se que há normatizações e menções somente à educação das filhas, nenhuma menção à 

educação dos filhos, tanto nos anúncios quanto nos textos de conteúdo editorial. Nas 

publicidades de manuais de culinária, avós chegam à idade avançada e indicam receitas porque 

as mulheres modernas brasileiras devem aprender a cozinhar desde cedo, com o livro Comer 

bem com Dona Benta como seu manual, pois ao saber cozinhar pressupõe-se que também 

saberá cuidar bem do marido e dos filhos, e o segredo está no tempero. A esposa é a responsável 

pelo abastecimento das provisões em casa, por isso, deve seguir o modelo do modo de vida 

norte-americano apresentado nas revistas, no rádio e na televisão, já que essa mulher moderna 

morava no Rio de Janeiro ou em São Paulo, cidades nas quais a elite tinha acesso à programação 

ao vivo da TV Tupi desde 1951 e 1950, respectivamente.  

Os alimentos processados, os produtos de limpeza doméstica e os eletrodomésticos 

faziam parte do seu cotidiano, pois todos os produtos e serviços que diminuíam o tempo de 

execução das tarefas domésticas eram bem-vindos, pois a praticidade é uma das suas 

características principais. Com a diminuição do tempo de execução de algumas tarefas 

domésticas, como, por exemplo, encerar o chão. A tarefa passou a ser executada mais vezes na 

nova “rotina eletrônica” com o uso da enceradeira, que ganhou lixas como acessório e passou 

a executar duas funções, primeiro retirava as camadas de cera antiga com a lixa e depois 

auxiliava na obtenção do brilho com a nova camada de cera.  

O tipo físico da mulher moderna do Anuário das Senhoras é representado com 

referências claras às atrizes de cinema norte-americanas, sendo que muitas ilustram os anúncios 

e as matérias editoriais. Magras, esbeltas, cintura finíssima, rostos magros, cabelos longos ou 

na altura do queixo, geralmente loiros ou castanhos (de cor natural, sem o uso de tinturas), olhos 

claros (preferencialmente azuis), e pele alva (branca). Caso não seja naturalmente magra, pode 

lançar mão dos chás emagrecedores ou medicamentos naturais com a mesma finalidade, uma 

vez que precisa de ter as medidas menores do que as de Vênus de Milo, o que também pode ser 

conseguido com o uso de cintas. A elegância tanto física quanto em termos de gestos e 
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vestimentas é exigência culturalmente estabelecida como referente à alta classe (que é 

representada a usar joias, como o colar de pérola de três voltas ao pescoço), o que pode fazer 

com que as mulheres não pertencentes a essa camada populacional a tenham como referência.  

Quanto ao vestuário, os preferidos são os vestidos e conjuntos de saia e blusa, nunca foi 

apresentada a usar calças compridas, sempre com sapatos de salto alto, mesmo quando estiver 

cozinhando. E, para proteger o belo vestido, usa aventais brancos, com babados nas alças que 

além de proteger o vestido, supõe-se que tenha a função de marcação de território. O território 

feminino inclui a sua vocação cuidadora, uma vez que é de sua responsabilidade cuidar de si, 

do marido, dos filhos, da casa, dos enfermos. E, ao final do dia, deveria esperar o marido com 

o jantar pronto, mesa da sala de jantar posta, filhos de banho tomado e tarefas escolares feitas. 

Ela, com o melhor vestido de andar em casa, cabelos arrumados, unhas vermelhas e batom 

vermelho, sempre a sustentar a expressão de satisfação e felicidade ao servir a família, pois o 

ideal é que seja uma dona de casa zelosa e faça do seu cotidiano a busca da admiração (por 

vezes aprovação) do seu esposo e filhos. 

A beleza eterna é obrigatória e deve ser delicada, o que leva ao consumo e uso de 

produtos de beleza para manter o frescor da juventude, estabelecendo a relação entre beleza e 

juventude. Quanto mais bela, sensual e sedutora, maior a possibilidade de destacar-se em 

relação às outras mulheres e chamar atenção dos homens, ou do seu amado. A pele do seu rosto 

é macia, perfumada, saudável e fresca, qualidades que são possíveis na juventude e que 

precisam de apoio dos produtos cosméticos quanto mais a idade avança. O corpo deve ter a pele 

lisa, sem pelos. O uso de cosméticos é aceite, no entanto, a “beleza natural” é incentivada em 

detrimento da “beleza artificial”, esta última conseguida com o uso exagerado de produtos 

cosméticos e de maquiagem, também considerada um tipo de mentira que não tem aprovação 

social. O cabelo branco é ligado à velhice, e como a velhice é o posto da juventude, os cabelos 

brancos não são considerados belos. Quando a mulher começar a ter cabelos brancos, é tempo 

de utilizar os produtos e tônicos que prometem retomar a cor natural, numa representação social 

do sistema cultural que considera jovens apenas as mulheres com menos de 30 anos. A partir 

dessa idade, a mulher já entra no processo de envelhecimento e o esforço para manter a 

juventude inicia-se.  

Os hábitos também relacionados com a beleza são todos os de higiene pessoal (assepsia 

corporal com uso de produtos de ação antisséptica), como tomar banho diariamente, usar 

desodorante, pasta de dentes, absorventes íntimos no período menstrual, por exemplo. O 

período menstrual, inclusive, pode ser marcado por dias de sofrimento causados por transtornos 

físicos que a deixam sem ânimo para fazer qualquer trabalho, o que pode causar transtornos na 
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rotina familiar, levando o marido ou os filhos a executar as tarefas domésticas durante o período 

do “padecimento” materno. O sofrimento e o padecimento que duram dias e a deixam 

incapacitada, quando solteira ou casada e independentemente da idade, são afirmados como 

parte da “dura condição feminina”. 

A mulher brasileira moderna do Anuário das Senhoras raramente é representada 

posicionando-se sobre algum assunto, seja doméstico ou não, geralmente aceita o papel que lhe 

é apresentado, tanto social quanto culturalmente. Existe, em raras comunicações publicitárias, 

a representação de situações nas quais ela tem voz ativa, inclusive apoiada pelos filhos, quando 

afirma que prefere determinada marca de extrato de tomate. O que leva a crer que a mulher é 

representada com perfil independente e postura opinativa somente quando se trata de zelar pelo 

bem-estar e saúde da família, por exemplo, da provisão de alimentação de qualidade. A 

demonstração de amor à família geralmente está ligada ao ato de preparar a alimentação, 

estabelecendo a relação comida-amor.   

De acordo com o que se viu em alguns anúncios e no conteúdo editorial, a mulher 

brasileira moderna é cristã, pode-se afirmar que é católica, casada na igreja e no civil. Cumpre, 

portanto, com as suas obrigações relativas às duas forças dominantes que polarizavam os 

esforços para manutenção da ordem social da sociedade brasileira da época, o governo e a 

Igreja. Tem o costume de ler tanto para informar-se sobre as notícias quanto para distrair-se 

com assuntos de mulher. Pode ser considerada defensora da moral e dos bons costumes, 

geralmente incentivados por marchas promovidas por movimentos políticos e amplamente 

divulgadas nos meios de massa, com intuito de manter a ordem social a partir das mães, em 

casa, desde cedo. As leituras instrucionais são as que aparecem em maior número, seguidas das 

de revistas e suplementos de jornais com foco em assuntos femininos. Dentro do grupo de 

leituras instrucionais, existe o nicho das leituras instrucionais científicas de assuntos 

relacionados à saúde, composto por manuais de anatomia, saúde do casal e saúde da família, 

que devem ser lidos por homens e mulheres, maridos e esposas.  

Como a rotina da esposa foi modificada pela posse de eletrodomésticos, ela tem mais 

tempo livre para seus hobbies, a saber: corte e costura; bordado das roupas das crianças; 

confecção e bordado das suas lingeries; confecção e bordado de itens de decoração para seu 

próprio lar e para presentear as amigas; coordenar tardes de brincadeiras dos filhos e seus 

amiguinhos; jardinagem; leitura de romances e fotonovelas. As atividades de tempo livre 

servem também para deixar a mulher mais relaxada, tranquila e equilibrada, com todas as 

funções orgânicas em equilíbrio, caso contrário deve buscar o equilíbrio usando os reguladores 
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das funções útero-ovarianas – os órgãos reprodutores são, nesta altura, os grandes causadores 

dos transtornos femininos. 

O marido trabalha fora, é empregado ou um profissional liberal e geralmente retratado 

vestindo-se com terno e gravata em todas as situações, inclusive às horas da refeição, já nas 

horas de descanso ou relaxamento na sala de estar, veste pijamas. Por ser representado como 

um homem bem-sucedido, o marido pode ter condições de comprar um automóvel, no qual a 

sua esposa sempre será a conduzida, nunca a condutora. Dependendo da situação, ela pode ser 

conduzida ao sentar-se no banco de trás, quando vai a festas acompanhando o marido ou quando 

a situação financeira familiar permite a contratação de um motorista para a esposa. Na situação 

de um passeio familiar, a esposa ocupa o lugar no banco da frente ao lado do condutor enquanto 

os filhos sentam-se no banco de trás. É o marido quem deve presentear a esposa com certa 

frequência para que ela se sinta amada, se possível com joias, sapatos ou acessórios de valor. O 

salário dele é a fonte de renda familiar que proporciona para a sua família uma casa confortável, 

com todos os itens necessários para que a rotina de todos seja facilitada a partir das 

modernidades (econômicas e com eficácia científica) disponíveis no mercado de móveis, 

decoração, eletrônicos e tudo mais que tivesse ligação com a satisfação da dona de casa e, por 

conseguinte, da família. A tradição dos utensílios de prata inglesa para fins decorativos ou 

utilitários para serem usados na composição da mesa das refeições ou das tardes de chá, 

passadas como herança (geralmente pelas classes mais altas) ou compradas como presentes de 

casamento (faqueiros e baixelas), é representada fortemente. 

Quanto aos hábitos de fumar cigarros e consumir bebidas alcoólicas, existem novamente 

parâmetros diferentes para os comportamentos culturalmente aceites para cada gênero. Os 

cigarros são permitidos para ambos os sexos, a diferença dá-se em termos de contexto de 

consumo socialmente aprovado. Aos homens o consumo é apresentado em contextos da esfera 

pública, enquanto as mulheres devem fazê-lo na esfera privada quando jovem e solteira (no 

início do período pesquisado) ou na esfera pública na companhia de um homem (ao final do 

período pesquisado). Pode-se considerar que houve evolução da aceitação social do ato de 

fumar relativo ao gênero feminino, mas é com certo interesse que se registra a classe social 

evidenciada pelo contexto e elementos de fachada da mulher representada, pertence à elite 

urbana. Refere-se com certo interesse que o ato de fumar fazia parte dos hábitos difundidos pela 

indústria cultural norte-americana através dos filmes de Hollywood, que chegavam ao Brasil 

como referência para as mulheres jovens solteiras, nos quais as mulheres fumantes eram 

retratadas como rebeldes e sedutoras. Não existe a representação da mulher esposa ou da mulher 

mãe fumando. Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, ela consome cerveja, champanhe e 



Capítulo VII: Cruzamentos e discussões: ontem, hoje e amanhã 

313 

 

vinho em circunstâncias diferentes, a saber: a cerveja preta e adocicada é consumida na hora do 

almoço, como complemento alimentar e em ambiente doméstico; a champanhe é consumida 

em festas, especificamente nas de Ano Novo; o vinho em jantares e ocasiões especiais. Ressalta-

se que não existe o registro de representação imagética da mulher consumindo bebida alcoólica, 

e sim existe o registro textual que se refere à consumidora do sexo feminino somente no caso 

da cerveja. As outras duas categorias de bebida alcoólica registram apenas a imagem das 

garrafas acompanhadas de texto curto, subentende-se o consumo das outras bebidas pelo 

contexto criado na localização do anúncio no corpo da publicação e na indicação textual sobre 

momentos especiais ou específicos do ano. 

No campo das relações de classe, pode-se verificar uma tentativa de contextualização 

com a identificação do grupo social ao qual supostamente a mulher representada pertence, com 

a (re)criação do que se tem instituído socialmente como habitus do grupo, conforme refere 

Chartier (2002). Torna-se possível, então, observar que quanto mais alta a classe da mulher 

representada, mais autônoma ela se torna, e, além disso, ela não é representada com avental 

servindo a família. A que é representada cuidando a família de vestido e avental é de classe 

média. Cabe à mulher da alta classe a função de questionadora da divisão social entre práticas 

culturais masculinas e femininas, em busca da igualdade de oportunidades e direitos civis. O 

que se pode verificar é a divisão em três estratos: a classe alta (na qual as mulheres têm mais 

oportunidades de estudo que propiciavam que se tornassem professoras, médicas, advogadas 

ou artistas), a classe média (na qual a maioria das mulheres tem oportunidade de estudo e de ter 

uma profissão, embora grande parte das representadas sejam esposas e cuidem do lar), e a classe 

operária (na qual a mulher precisa de trabalhar nas fábricas para auxiliar no sustento da família).  

No quesito vestuário, apenas as mulheres de classe alta e classe média são mencionadas, 

a primeira compra os figurinos importados com a alta moda europeia, contrata modistas para a 

confecção das suas roupas com aviamentos e tecidos geralmente de fabricação estrangeira; a 

segunda compra jornais e revistas brasileiros, confecciona seus próprios vestidos e as roupas 

das filhas, compra os cortes de tecido de qualidade e fabricação nacional nas casas mais 

populares e os aviamentos em lojas que vendem em grande quantidade à lojistas por um preço 

mais baixo, no centro da cidade. Em ambos os casos, as roupas dos maridos e filhos meninos 

são adquiridas em lojas ou via reembolso postal. A referência em termos de elegância, requinte 

e bom gosto para todas as classes são as mulheres da aristocracia (classe alta). As mães de 

classe média são as responsáveis pela organização das festas de aniversário que ocorrem em 

casa, e isso inclui a confecção de todos os doces, salgados e bebidas, além da compra dos itens 

de decoração. Já às senhoras da classe alta cabe organizar e promover reuniões de casais amigos 
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para jogar cartas (canastra), jantares e recepções, além de encontros de senhoras em tardes de 

chá. A mulher de elite viaja de avião para o exterior com os filhos, enquanto a mulher de classe 

média anda no banco ao lado do marido, conduzida por ele. A de classe média é protegida pelo 

seguro de vida coletivo oferecido para trabalhadores, e quando o filho nasce, faz-se uma 

caderneta de poupança para garantir um futuro melhor para a criança.  

 

7.1.2. A mulher na publicidade no Anuário das Senhoras versus Buitoni e Pinsky 

 

As pesquisadoras e autoras brasileiras Buitoni e Pinsky criaram, a partir dos resultados de 

seus estudos, os conceitos e categorias adotados nesta tese que indicam a representação da 

mulher brasileira na imprensa e na historiografia brasileira, respectivamente. As categorias 

foram sistematizadas nas tabelas apresentadas na revisão de literatura e serão utilizadas como 

base para a construção da relação entre os padrões estabelecidos pelas autoras e as 

representações culturais da mulher brasileira moderna das seis edições do Anuário das 

Senhoras que compõem o corpus desta tese. Os modelos descritos por Pinsky (2016) são 

divididos pela autora em duas “eras”: a “era dos modelos rígidos”, que abrange o espaço 

temporal que inicia em 1870 e termina na década de 1960, e a “era dos modelos flexíveis”, que 

abrange o período que inicia na década de 1970 e que se estende até a contemporaneidade. Em 

Buitoni (2009), encontra-se a representação da mulher na imprensa feminina de 1900 até 1990, 

que foi reorganizada nos dois períodos identificados por Pinsky (2016) para possibilitar a leitura 

comparativa entre a historiografia da representação feminina e a representação a partir dos 

meios de massa identificadas por Buitoni (2009). Parte-se, então, para a análise comparativa 

entre os modelos das autoras e a representação cultural da mulher encontrada nos anúncios e 

descrita no item precedente. 

Os perfis apresentados por Pinsky (2016) como pertencentes à “era dos modelos 

rígidos” são identificáveis na representação da mulher dos anúncios estudados, ressaltando-se 

que a emissão da comunicação foi realizada dentro desse período. E, para que fosse eficaz para 

as leitoras da época, deveria apresentar elementos com os quais elas se identificassem. Já as 

mulheres gaúchas pesquisadas nasceram no período compreendido pela “era dos modelos 

flexíveis”e foram criadas por mães e avós nativas da “era de modelos rígidos”, o que poderá 

levar ao registro de resquícios dos modelos dessa “era” no modo de ver a vida e 

comportamentos das participantes do inquérito. 

Com relação aos perfis apresentados por Pinsky (2016) que são fortemente 

representados nas publicidades analisadas, seguindo a descrição da autora, são o da Dona de 
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Casa Ideal e o da Rainha do Lar, com mais ênfase. Por outro lado, o das Jovens Modernas 

também é encontrado na íntegra em anúncios das marcas Cigarros Hollywood (item 6.1.3.), 

Tecidos Santa Branca e em um anúncio da Sapataria Insinuante (6.1.9.), em específico.  

Em relação aos perfis apresentados por Pinsky (2016) que são encontrados com algumas 

identificações, porém com mais diferenças do que semelhanças, serão tratados brevemente no 

texto que segue. O perfil representacional da Boa Mãe nas publicidades alocadas nas edições 

estudadas apresentava a maternidade como destino comum, que deveria acontecer depois do 

casamento, e o marido deveria ser o pai dos seus filhos. Ela era responsável pela criação e 

educação dos filhos, deveria ser a conselheira e protetora da filha, além de executar todas as 

tarefas que garantam a saúde física dos filhos e as condições para serem normais e felizes. As 

mulheres do perfil denominado como Trabalhadeira x Trabalhadora foram representadas nos 

anúncios de forma bastante simplificada em relação ao apresentado por Pinsky (2016): a mulher 

do lar trabalha em casa porque gosta desse papel, enquanto a mulher que trabalha fora de casa 

luta porque precisa. Como se a mulher “trabalhadora” não tivesse a escolha de ser “apenas 

trabalhadeira”. As duas únicas referências às mulheres trabalhadeiras aparecem no anúncio do 

absorvente íntimo Tampax (que apresenta as mulheres trabalhadoras como parte do público do 

produto de forma textual) e o das panelas de aço inox Fracalanza, que apresenta uma empregada 

doméstica negra a elogiar a “patroa” pela compra das panelas.  

O perfil Moça de Família aparece nas representações dos anúncios, principalmente nos 

da marca Leite de Colônia, Moda e Bordado, Revista Alterosa e Coma Bem com Dona Benta. 

As moças de família são representadas como as que buscam o noivado e o posterior casamento, 

devem ser belas naturalmente, não usar artifícios para chegar a esse fim (sendo sempre 

sinceras). Saber cozinhar, ser saudável, equilibrada, ter sensibilidade e sempre seguir os 

conselhos de sua mãe. A representação dos padrões contrastantes Boa Moça x Garota Fácil x 

Rebeldes apresentado por Pinsky (2016) foi identificado apenas o da boa moça que é 

praticamente o mesmo da Boa Moça acima descrito, pois os outros dois destoam da ordem 

social idealmente defendida pela política editorial da publicação. A Boa Moça, quando se 

casava transformava-se na Boa Esposa, que nas publicidades do Anuário das Senhoras tem a 

obrigação de cuidar da família, sendo amorosa, e transformando a casa em lar, uma ilha de 

aconchego e tranquilidade. Estabelece-se a relação da higiene pessoal com a felicidade 

conjugal, que cabe à esposa conquistar e ao marido manter, pois assim se estabelece a paz e 

tranquilidade no lar, para si e para os filhos. A representação da boa esposa, em conformidade 

com a definição de Pinsky (2016), era também de interesse político e defendida pelo Estado 

Novo (1937-1945), governo autoritarista de Getúlio Vargas que pregava a manutenção da 
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ordem social que se iniciava nos lares através da defesa de valores como a moral e os bons 

costumes, sustentados nos preceitos da religião católica. Já a representação do padrão Esposa 

Feliz não é identificada nos anúncios publicitários, e sim no conteúdo editorial das publicações. 

Assim como o padrão representacional da Solteirona, que não é registrado explicitamente nos 

anúncios ou no conteúdo editorial, mas pode ser inferido como a representação do medo das 

Boas Moças em não conseguirem tornarem-se as Boas Esposas. 

Para os padrões de representação da mulher apresentados por Buitoni (2009) para a 

mesma época das representações da “era dos modelos rígidos” de Pinsky (2016), encontram-se 

características de três dos seis sistematizados pela autora nos anúncios analisados: A 

Sacerdotisa da Beleza, A Mulher Celuloide e A Garota Moderna. Os três padrões 

representacionais da mulher na imprensa feminina presentes nos anúncios do Anuário das 

Senhoras (1949-1954) são identificados em diversos anúncios de produtos e serviços, conforme 

detalhamento que segue. A representação da sacerdotisa da beleza é verificada com mais 

frequência nos anúncios de produtos de beleza e de higiene íntima feminina, mais referente ao 

culto da beleza e com forte presença nos anúncios do Leite de Rosas, analisados na categoria A 

mulher deve ser bela (item 6.1.4.).  Das representações da “era dos modelos flexíveis” de Pinsky 

(2016) a única que pode ser identificada, Companheira ou mudanças nos papéis familiares, 

consta no anúncio da Pasta Cristal apresentada como exemplo na categoria Casa limpa família 

feliz (item 6.1.7.). A referida comunicação publicitária apresenta um casal que decide em 

conjunto usar produto na limpeza da casa, a decisão compartilhada é representada claramente 

somente nesse anúncio específico, embora possa ser inferida em algumas comunicações que 

oferecem colchões de molas. Já nas representações apresentadas por Buitoni (2009) para o 

período das décadas de 1960 a 1990, nenhum dos padrões foi identificado pela pesquisadora 

nos anúncios estudados. 

 

7.1.3. Elementos de representação nos anúncios veiculados no Anuário das Senhoras  

 

Alguns elementos da teoria da representação social de Goffman (2014) podem ser 

utilizados para análise da representação cultural das mulheres brasileiras modernas nos 

anúncios e conteúdo editorial das seis edições do Anuário das Senhoras pesquisadas. Por 

exemplo, os movimentos e práticas culturais socialmente aceites estão presentes nos textos 

sobre família e casamento e, também, nos poemas de Humberto Campos, que figuram nas 

edições da década de 1950. Os conteúdos e definições normativas ficam mais explícitos e 

restritivos em cada edição, acredita-se que por conta de o sistema político ficar mais complexo 
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ano após ano. A partir do ponto de vista de que quanto maior a frequência de representação de 

determinado papel para o mesmo público, em situações diferentes, pode fazer surgir uma 

relação social, pode-se propor que existe uma espécie de relação social (Goffman 2014: 28) 

entre o Anuário e suas assinantes ou compradoras assíduas (estabelece-se uma relação entre as 

assinantes e as publicações que assinam). Essa relação social desenvolve-se como se fosse um 

prolongamento da representação do eu, a partir do conteúdo das páginas das revistas e anuários, 

uma afirmação daquela posição já defendida e projetada de várias outras formas, em muitos 

outros ambientes ou frentes de projeção. Os anúncios, produtos e anunciantes, assim como as 

garotas-propaganda utilizadas na projeção de cada marca como importante, imprescindível ou 

facilitadora da vida são frentes de projeção. Assim como a construção e a agregação de 

qualidades e credenciais sociais por parte das senhoras, que adquirem ou mesmo sonham em 

ter aqueles produtos. As características que os produtos intrinsecamente podem vir a projetar 

no círculo social da consumidora leitora, ou no círculo social a que não pertencem, mas almejam 

pertencer, podem fazer crer na existência de uma mobilidade social que pode ser inalcançável.  

Percebeu-se que o papel cultural da mãe dificilmente sofre alterações, de acordo com a 

apresentação das realidades americana, europeia e brasileira apresentadas na revisão de 

literatura. O mesmo não se pode afirmar sobre o papel social da mãe, que sofre alterações, 

alargamentos e supressões ao longo do tempo, transformações classificadas como evolução 

social. Apesar disso, não se acredita numa evolução, e sim numa adequação dos papéis sociais 

tidos como imprescindíveis pelas normativas religiosas que regem a sociedade e que eram 

mesmo fortalecidas pelos regimes políticos da época, uma vez que auxiliavam o governo em 

termos de manutenção do controle social. Pode-se refletir, no entanto, na relação entre a 

representação social e a representação cultural, pois se a representação social é alterada pode 

levar à alteração da representação cultural do papel de mãe, sim, e na contemporaneidade essa 

alteração tem-se acelerado. O papel cultural da mãe pode ser visto em perspectiva como 

balizador ou, até mesmo, como origem do papel social da mãe. Como se pode considerar que é 

necessária primeiro a existência de uma sociedade para depois essa sociedade criar as suas 

práticas culturais e formar a representação da sua cultura, crê-se, então, que a representação 

cultural da mulher é balizada pela representação social da mulher em seus diversos papéis. 

A representação cultural e identitária da mulher moderna pode ser diferente em cada 

subcultura, no Brasil, à época das décadas investigadas. Passear no banco ao lado do marido 

em automóveis descapotáveis, ter e saber utilizar eletrodomésticos, usar pó de arroz no rosto, 

todas essas práticas sociais representavam a mulher moderna. A partir do aparato 

comunicacional utilizado pelas marcas de produtos e serviços, voltados para o público feminino 
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entre as décadas de 1940 e 1950, percebe-se que “estas representações [modernas da mulher], 

com seus sutis deslocamentos, são complementares a inúmeras práticas, e é este o ponto ao qual 

queríamos chegar, de modo a dar a perceber a complementaridade entre estes dois polos que 

são as práticas e as representações” (Barros 2011: 48). Porém, acredita-se que não eram todas 

as práticas e representações, atitudes e gestos que faziam sentido para a população feminina de 

forma geral. Entram em cena, então, os polos sociais e econômicos para balizarem o estrato 

social de pertença de cada uma das leitoras, seus grupos de referência, planos e idealizações 

presentes no campo da memória coletiva e individual. Além da relação entre esses elementos, 

a percepção das marcas e dos criadores dos anúncios em relação ao produto e à realidade 

representada coloca-se como mais uma peça no puzzle das práticas e representações culturais 

projetadas pela comunicação publicitária. 

A ação da imaginação pode ser utilizada como recurso mental para que os grupos que 

estão no poder fortaleçam as representações sociais instituídas como necessárias para a 

organização e regramento sociais. Assim, torna-se possível conduzir as leitoras às 

representações idealizadas pelos anunciantes e editoriais das publicações, fortalecendo as 

representações apresentadas, ou vendidas, como reais. É por conta do referido processo que as 

“boas moças” devem ser delicadas, esboçar sorrisos tímidos, andar a passos curtos, falar pouco, 

serem dóceis, belas, magras, boas cozinheiras a fim de preparar o campo de atuação dos 

homens, maridos, que devem trabalhar fora o dia todo para trazer o sustento da casa. E, assim, 

a família é representada como totalmente feliz, todos vivem em harmonia, criando-se a fórmula 

de venda a partir da imaginação induzida, que é amplamente utilizada nos anúncios e spots 

comerciais de diversos produtos no Brasil, há aproximadamente 70 anos.  

De uma edição para outra, encontram-se ligeiras rupturas das definições de padrão 

projetadas se comparados os anúncios do mesmo produto, presente em todas as edições. Como, 

por exemplo, do Extrato de Tomate da marca Peixe, que mostra de forma vívida as alterações 

na representação da família e seus componentes, a partir dos traços do desenho, da configuração 

espacial dos elementos no anúncio e alterações textuais, sejam nos termos utilizados ou 

estrutura argumentativa. O período de recolha de 6 anos se configura como um ciclo que pode 

ser considerado bastante curto para que seja possível verificar alterações significativas e 

rupturas mais efetivas, em termos de comportamento social corrente ou em representações de 

rupturas futuras a partir da comunicação publicitária. Por outro lado, considerando o momento 

político, social, econômico e cultural conturbado da época das publicações analisadas, parece 

improvável que rupturas mais significativas tivessem lugar na representação do papel feminino 
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nas comunicações publicitárias das marcas anunciantes, justamente por questões conjunturais 

e contextuais.  

Os mesmos elementos identificados por Goffman como balizadores das relações de 

representação válidas para a interação face a face podem ser identificados e legitimados na 

interação marca – Anuário das Senhoras – leitoras. Esses elementos serão apresentados a 

seguir, sempre apoiados nas definições de Goffman (2014) e com as possíveis relações 

estabelecidas para a análise do corpus selecionado. Inicialmente, faz-se necessário o 

esclarecimento sobre o que se entende por interação face a face, que “pode ser definida, em 

linhas gerais, como a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando 

em presença física imediata” (Goffman 2014: 27-28). Propõe-se a existência de um formato 

peculiar de interação entre a leitora e a publicação, pois ficam frente a frente, sem a influência 

recíproca ao vivo e em tempo real, e com a influência da revista nas decisões e atos comerciais 

entre a leitora e as empresas anunciantes. A leitora pode entrar em contato com a publicação 

por meio de carta, sugerindo ou solicitando alguma informação, o que pode caracterizar a 

possibilidade da relação dialógica. A correspondência entre a leitoras e as empresas anunciantes 

também era possível, pois, a maioria dos anúncios informa o endereço da loja ou fábrica. A 

interação pressupõe um desempenho dos agentes comunicacionais envolvidos nos atos 

representativos das práticas, e Goffman (2014) define desempenho como “toda atividade de um 

determinado participante, em dada ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo, qualquer 

um dos outros participantes” (Goffman 2014: 28). Pode-se considerar que o Anuário das 

Senhoras pretende influenciar a leitora, nesse caso, posicionada como a outra participante.  

O conceito de fachada, apresentado por Goffman (2014) para a interação face a face 

entre dois interlocutores presentes na ação, pode ser também utilizada na relação entre a leitora 

e a marca anunciante, iniciando nos elementos que compõem a imagem da empresa projetada 

e do cenário composto em cada anúncio. Propõe-se, para isso, ser considerada a composição 

padronizada dos elementos constituintes do anúncio gráfico, como as bordas limitantes, 

formato, organização e disposição imagética e textual, empregados intencionalmente pelo 

anunciante durante a sua representação para a leitora ou público-alvo. Noutra perspectiva, pode 

ser vista na imagem que a marca em si represente com os seus valores, como empresa idônea, 

que cumpre as promessas feitas em cada produto. A “fachada pessoal” da marca anunciante 

pode ser composta por elementos que caracterizam os produtos e os valores da empresa, 

expressos nas suas comunicações por meio dos elementos visuais e textuais específicos, como, 

por exemplo, o código cromático e a composição visual, os termos específicos que articulam o 

texto, além do slogan e da marca. A verificação desses elementos pode ser utilizada, também, 
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em relação ao ator, modelo ou ilustração dos personagens presentes na prática representada na 

peça, com os mesmos distintivos utilizados para a interação face a face. Acredita-se que, assim, 

seja possível o reforço da imagem da marca (fachada pessoal da marca) baseado nos elementos 

presentes na ação representada e, quando isso não acontece, tem-se a incoerência entre imagem 

esperada e a imagem representada. Essa não observância da relação entre a imagem esperada e 

a representada constitui a dissonância cognitiva e a confusão mental da leitora receptora, uma 

vez que pode não se sentir representada; dessa forma, se torna possível acontecer uma quebra 

de contrato de leitura e a desconexão futura com a marca.  

Considera-se os observadores de Goffman (2014) como os receptores ou público-alvo, 

dentro do sistema interacional da representação cultural a partir dos anúncios do Anuário das 

Senhoras, e que devem compreender o vocabulário utilizado na interação anúncio/leitora, sendo 

de domínio do grupo. Assim, orienta-se a leitora para agir de forma “adequada” e aceite cultural 

e socialmente em situação de compra e uso do produto anunciado. Nos textos dos anúncios, 

pode-se perceber o esforço argumentativo que tenta trazer o caráter de ineditismo e de 

aproximação com a leitora e, com isso, afirmar a unicidade e a qualidade da marca anunciante 

e de seus produtos – a partir de expressões como “a primeira”, “a única”, “sempre com as 

maiores novidades”. Esses termos vivificam a intenção de comprovar a importância de cada 

marca, dentro do seu nicho de mercado, em diferentes aspectos culturalmente aceites, e dos 

modelos representados nas suas comunicações com as leitoras. 

É possível observar que nos anúncios publicados nas edições do Anuário das Senhoras 

estudadas há tendência para a cultura patriarcal, uma vez que na maioria dos casos a realidade 

retratada nas ilustrações e textos propostos são da família na qual a mãe cuida da casa e das 

crianças e o marido é o provedor financeiro. Além disso, se fortalece a vocação para o 

casamento, relativamente às mulheres-adolescentes e mulheres-jovens, que depois de casadas 

são consideradas, nos anúncios de itens de alimentação, como as únicas responsáveis pela saúde 

do marido, promoção e manutenção da felicidade no lar. Quando se tornam mães, a prioridade 

da sua vida não mais se coloca apenas nos cuidados com o marido, que deve dividir o seu espaço 

com o novo membro da família; e desde antes da sua chegada é tratado nos anúncios estudados 

como o “principezinho” da casa. Não há registros de menções à “princesinha” da casa em 

nenhum dos 973 anúncios estudados, pois a mulher se torna a “rainha do lar” sem antes ter 

qualquer designação “real” anterior. À designação de “rainha do lar”, precede o de dona de casa 

brilhante, mãe zelosa, mulher prendada, que saiba cozinhar a ponte de “chegar ao coração pelo 

estômago”. Todos esses elementos representacionais seguiam as regras ou normativas sociais 

aceitas como corretas e que levavam à descrição de um modelo ideal de “mulher de verdade” 
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na organização sociocultural brasileira moderna. Algumas dessas normas foram mantidas em 

nome da tradição familiar, todavia, na contemporaneidade, estão a sofrer questionamentos e 

alterações pelas gerações de mulheres, mais fortemente das que tem menos de 30 anos. Essa 

relação entre o padrão representacional da mulher moderna e as percepções pessoais da mulher 

gaúcha contemporânea são discutidos a seguir. 

 

7.2. A mulher de hoje  

 

Procede-se, a partir deste item, os cruzamentos e discussões referentes ao subcapítulo 

anterior, definido como “A mulher de ontem” e as possíveis relações com o subcapítulo “A 

mulher de hoje” das mulheres gaúchas contemporâneas participantes do inquérito. São 

apresentados o paralelo entre o cotidiano feminino nos anúncios (sistematizado no item 

precedente) e o perfil tipo de cada classe etária participante do inquérito; a breve discussão 

sobre o nível de identificação das respondentes em relação às mulheres representadas nos 

anúncios que foram disponibilizados via questionário; a construção da relação entre os perfis 

tipo de cada geração e a representação feminina presente nos anúncios.  

 

7.2.1. Cotidianos de ontem e hoje 

 

As relações que podem ser estabelecidas entre os cotidianos sofreram alterações, 

dependendo da geração que se está a analisar, pois o intervalo entre 18 e 45 anos utilizado no 

inquérito pode ser considerado amplo, abrangendo fases diferentes da vida da mulher gaúcha, 

que vai desde a dimensão mulher-jovem até a dimensão mulher-mãe, passando, ou não, pela 

dimensão mulher-esposa. Neste cenário, se está a comparar e a relacionar padrões de fazeres 

cotidianos, conforme Certeau (2014), designadas por “táticas de consumo” apreendidas das 

estratégias comunicacionais da mídia de massas, e de um recorte da realidade de mulheres 

gaúchas na pós-modernidade, em duas realidades tempo-espaço e em dois níveis. No primeiro, 

seis anos que compreendem o final da década de 1940 até meados da década de 1950 em plano 

representativo de emissão comunicacional com veiculação na mídia de massa, em publicidades 

de produtos e serviços; o segundo nível é referente ao cotidiano percebido como real e vivido 

pelas mulheres contemporâneas que participaram do inquérito realizado em dezembro de 2017.  

 Assim, o esforço empreendido para identificar e discutir as semelhanças e diferenças 

encontradas segue com intuito de descobrir pistas que indiquem a ligação entre os cotidianos 

dessas mulheres de ontem e hoje. A primeira consideração que se faz é a de que existem 
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diferenças evidentes entre as classes etárias das mulheres pesquisadas, identificando-se mais  as 

micro gerações da década de 1970 e início da década de 1980 com alguns pontos das mulheres 

modernas da publicação; enquanto as micro gerações da década de 1990 mantêm menos pontos 

de identificação com a mulher moderna representada nos anúncios.  

Os modos de fazer ou as práticas sociais cotidianas das mulheres, apreendidas a partir 

dos anúncios publicitários contidos nas publicações estudadas, podem ser organizadas segundo 

os contextos específicos e responsabilidades presumidas, conforme apresentado a seguir.  

 

Dimensões 

da mulher 

Em casa Tempo livre Marido ou 

figura masculina 

Com filhos Com as 

amigas 

mulher-

jovem  

(deve 

estudar) 

toma banho;  

escova os dentes; 

fuma no quarto; 

cuida da saúde; 

ouve discos de 

vinil; aprende a 

datilografar. 

vai à praia; 

passeia com os 

pais;  compra 

enxoval. 

vai a bailes. - compra 

tecido para 

seus 

vestidos 

mulher-

mulher (pode 

trabalhar fora 

de casa) 

toma banho; 

cozinha; cuida da 

higiene pessoal; 

cuida da saúde; 

cuida da beleza; 

cuida da forma 

física; usa 

absorvente 

íntimo; aprende a 

datilografar; 

cuida do corpo. 

lê livros e 

revistas; ouve 

rádio; vai à 

praia. 

fuma em 

público; é 

presenteada. 

- bebe 

cerveja 

mulher-

esposa (pode 

trabalhar fora 

de casa) 

toma banho; 

cozinha; limpa a 

casa; limpa a 

prataria; lava as 

roupas; cuida da 

higiene pessoal;   

escolhe a 

decoração e os 

utensílios 

domésticos; 

lê livros e 

revistas; borda e 

costura; faz 

tricô; cuida do 

jardim;  ouve 

rádio; faz 

compras; 

namora o 

marido;  joga 

tênis;  

passeia de carro; 

faz refeições em 

restaurante; 

recebe visita; 

joga cartas; vai a 

festas; ganha 

joias de presente; 

promove 

recepções; viaja 

com o marido. 

- toma chá 
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gerencia a casa; 

cuida da beleza; 

cuida da saúde; 

cuida do marido 

doente; cozinha 

peru no Natal; 

evita cabelos 

brancos; cuida da 

forma física; usa 

absorvente 

íntimo; cuida do 

corpo. 

dança com o 

marido. 

 

mulher-

esposa-mãe 

(deve se 

dedicar 

inteiramente 

aos filhos) 

toma banho; 

cozinha para os 

filhos; cuida da 

beleza;  

cuida dos filhos 

doentes; compra 

roupas para os 

filhos; cuida da 

saúde; bebe 

cerveja preta no 

almoço; evita 

cabelos brancos; 

usa absorvente 

íntimo; cuida do 

corpo; toma chá 

com a família. 

costura para si e 

as filhas; faz 

itens de 

decoração; lê 

livros e revistas; 

cuida do jardim; 

assiste televisão; 

faz tricô; compra 

os itens de 

alimentação; 

recebe visitas; 

curso de corte e 

costura. 

 

passeia de carro 

com a família; 

caderneta de 

poupança; 

seguro de vida 

familiar. 

educa; cuida; lava as 

roupas; faz a festa de 

aniversário; brinca; 

conta histórias; 

passeia; cuida da 

higiene; viaja de 

avião; ensina a poupar 

desde cedo; 

cuida da segurança 

nas brincadeiras 

dentro de casa. 

toma chá 

mulher-avó 

geralmente 

(cuida dos 

netos) 

toma banho; 

cozinha; cuida da 

saúde; usa 

aparelho para 

surdez; toma chá 

com o marido. 

faz tricô; faz 

crochê. 

- - - 

Quadro 67: Práticas cotidianas das dimensões da mulher nos anúncios publicitários no Anuário das Senhoras 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que o contexto cotidiano representado nos anúncios pode ser identificado 

como pertencente às classes alta e média, nas quais as mulheres são representadas basicamente 

enquanto donas de casa (classe média) e donas da casa (classe alta). Os modos de fazer 
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identificadas no quadro são representados imagética ou textualmente nos anúncios analisados. 

Quando as atividades não estão listadas numa dimensão da mulher (cf. item 5.3 do capítulo 5) 

significa que elas não são representadas realizando determinada atividade; não significando, 

então, que elas não executassem aquela atividade na realidade. Quer dizer isto que, por 

exemplo, se a mulher-mãe não é identificada nos anúncios como gerenciadora da casa, não quer 

dizer que ela não o faça, uma vez que a mulher-esposa é identificada a fazer isso; pois se ela é 

mulher-mãe, obrigatoriamente, é mulher-esposa dentro do contexto analisado. 

 Quanto às rotinas diárias, as micro gerações MG1 (72/77) e MG2 (78/82) têm a maioria 

das mulheres informando a múltipla representação dos papéis mulher-trabalhadora, mulher-do 

lar e mulher-mãe, sendo que poucas registram ainda o papel de mulher-estudante. As micro 

gerações MG3 (83/87) e MG4 (88/92), se identificam como mulher-trabalhadora, mulher-do 

lar, na mesma posição em ambas as gerações, enquanto as rotinas de mulher-mãe e mulher-

estudante não mantêm a mesma ordem. Na MG3, existem há mais identificações com a 

representação da mulher-mãe do que mulher estudante, porém, na MG4, essa posição se inverte, 

havendo mais identificação com mulher-estudante do que mulher-mãe. Os seus dias são 

definidos como corridos, para que se consiga dar conta de todas as práticas referentes a cada 

perfil, o que gera stress, mas não tira as sensações de satisfação e felicidade do cotidiano vivido. 

Registra-se que quanto mais novas as gerações, mais crescem os registros de culpa e angústia 

também na definição do dia a dia. Nas micro gerações MG5 e NG 98/99, a mulher-trabalhadora 

é indicada pela maioria nas duas faixas etárias, mas a ordem de mulher-do lar e mulher-

estudante sofre alteração de um grupo para o outro. Enquanto na MG5 a maioria apresenta a 

rotina de cuidar da casa, a minoria coloca-se com rotina de estudante, contudo, na NG 98/99, o 

mesmo número que se diz responsável pelas atividades domésticas, informa ter, também, rotina 

de estudante. Quanto à definição do seu dia a dia, a base da rotina diária continua de correria, 

stress, satisfação e felicidade, mantém-se a angústia, diminui a indicação da culpa e registra-se 

a indicação de tranquilidade.  

 Depois do panorama geral da rotina, analisa-se a forma como as participantes indicam 

sua concordância e/ou discordância com práticas cotidianas socialmente aceites e estabelecidas 

como pertencentes à rotina da mulher. Em relação às práticas no cuidado com a casa, todas as 

gerações discordam maioritariamente de que sejam exclusivamente de responsabilidade 

feminina, embora, como já descrito, a maioria das mulheres de todas as gerações colocam a 

casa como parte da sua rotina. Pode-se considerar que algumas dividam os afazeres com os 

companheiros e companheiras, mas a negação da representação encontrada nos anúncios existe 

e é exteriorizada de forma consciente. A ligação entre ser mãe e cuidar dos filhos, assim como 
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o significado de ser mulher, também foi negada por todas as gerações, mesmo que o volume de 

concordância diminua nas gerações que apresentam maior número de respondentes que são 

mães. Talvez essa negação venha a partir da percepção que ser mulher não esteja mais ligado 

somente à convenção de casar e ter filhos, como aparece nos anúncios, e sim com a 

possibilidade de outras escolhas, como a de não casar e não ter filhos, ou, pelo menos, decidir 

quando e se quer casar e ter filhos, questão que angariou o maior índice de concordância de 

todas as gerações. Os valores familiares e espirituais que deveriam ser cultivados e ensinados 

pelas mães aos filhos, de acordo com as normativas referentes à mulher moderna, mantêm-se 

apenas nas MG1 e MG2, sendo que para as demais gerações essa normativa gera uma atitude 

de indiferença. 

Pode-se afirmar que a busca da beleza e do ser feminina como uma obrigação já não faz 

mais sentido para essas mulheres, que buscam o crescimento pessoal a partir dos estudos para 

trilhar a sua vida e a sua carreira, sem a dependência de uma figura masculina. Essa prática 

contraria os padrões identificados nos anúncios, nos quais as mulheres devem ser belas e ter 

cuidado com o corpo como um quesito considerado de suma importância para conquistar o 

amor e a proteção de uma figura masculina, preferencialmente o seu amor, a partir da ideia do 

amor romântico. Nas publicidades veiculadas nas edições estudadas do Anuário das Senhoras 

(1949-1954), a beleza era ligada à juventude eterna, para ser bela depois da juventude era 

necessário o cuidado da pele, do rosto, dos cabelos, do corpo com a ajuda de cosméticos e 

medicamentos. Parte das gerações ainda concorda com a necessidade ou, pelo menos, com a 

vontade feminina de ser eternamente jovem, o níveis de concordância varia, não sendo unânime. 

Registra-se, com curiosidade, que as respondentes que se identificam com essa vontade 

feminina são as que ainda são jovens, na NG 98/99. A MG5 e a MG3 discordam, enquanto as 

demais são indiferentes ao tema.  

As mulheres gaúchas da contemporaneidade, participantes do inquérito, afirmaram 

concordar em realizar atividades e ter atitudes antes restritas aos homens, como pagar a conta 

de um almoço, por exemplo, essa atitude tem sentido positivo para as gerações a partir de MG3, 

mas para as MG1 e MG2 é indiferente. Essa indiferença indicada pode acontecer porque a 

maioria das mulheres dessa geração é casada ou vive em situação análoga ao casamento, e 

possivelmente divide a responsabilidade no pagamento das despesas, utilizando-se o dinheiro 

da “conta corrente” comum do casal, independentemente de quem paga a conta. Existe, todavia, 

em todas as gerações, concordância com a possibilidade de a mulher manter ou ajudar a manter 

a casa com o seu salário. 
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Todas as respondentes assumem as práticas cotidianas de trabalhar fora e lutar pelos 

seus sonhos, em complementação, as gerações também concordam que cabe à mulher a função 

de ser companheira do marido e de o apoiar na busca de sucesso profissional. É uma forma 

interessante de buscar o equilíbrio para a obtenção do sucesso profissional de ambos, em busca 

da igualdade de direitos e de oportunidades, o que não era comum ou possível para a maioria 

das mulheres nos contextos representados nas comunicações publicitárias presentes nas 

publicações estudadas. Essa atitude pode ser originada na inconformidade relativa à 

superioridade masculina e sexismo no mercado de trabalho, que é identificado como recorrente 

nos nichos profissionais que ainda contam com a predominância de profissionais homens, 

como, por exemplo, nos ramos das engenharias e profissões ligadas ao setor agrário, conforme 

indicações das próprias respondentes. A mesma rotina de trabalho, se for executada por uma 

mulher, vale menos financeiramente.  

 As práticas ligadas ao feminino continuam as mesmas, e foram acrescidas das relativas 

ao trabalho, assumido também como função da mulher na contemporaneidade. Talvez o que se 

tenha modificado, ou o que se esteja a modificar, de forma geral, são as formas de dividir essas 

tarefas com alguém com quem se vive, quem se ama, na busca do equilíbrio pessoal e 

profissional, sem hierarquização de papéis e importâncias nas relações pessoais. Essas 

alterações chegam também nas relações profissionais quando se busca mais a cooperação do 

que a competição, e essa busca de cooperação vem do ambiente privado para o público. A 

obrigação de cumprir seus deveres sempre com o sorriso no rosto, que era uma determinação 

velada nos anúncios estudados, acabou por ser rejeitada por unanimidade pelas participantes. 

A expressão real dos seus sentimentos e impressões relativos à sua vida é permitida à mulher 

contemporânea, o que não acontecia com a mulher moderna representada nos anúncios. O que 

se esclarece a partir do discurso das participantes do inquérito no qual a maioria pontua querer 

e poder demonstrar seus reais sentimentos e posicionamentos referentes ao que estão vivendo, 

tanto no ambiente privado quanto no público.  

 Pessoas sem sobrecarga são pessoas mais tranquilas, mais felizes, mais satisfeitas, 

menos culpadas ou angustiadas. Essa culpa, mais presente na MG1 e MG2, pode ser resquício 

do modelo de mulher moderna que lhes foi passado na cultura familiar, e que atualmente não 

faça sentido em termos racionais, mas que elas sejam impelidas a seguir e não o façam com a 

perfeição que a mãe fazia. Dessa forma, a culpa pode nascer dessa incongruência consciente 

entre o que se espera de uma boa mãe e o que se consegue fazer no dia a dia identificado como 

corrido e estressante. A luta pelo seu sonho, geralmente no campo profissional, acaba por levar 

a escolhas que podem interferir na relação com o companheiro e os filhos, mais horas de 
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trabalho em detrimento das horas com a família. Acontece com a maioria nessas duas gerações, 

com a mulher que se identifica como professora, o que as leva a passar mais tempo com os 

filhos dos outros do que com os seus.  

A angústia, indicada pelas mais jovens, talvez resida no fato de existir a cobrança social 

pela mulher de sucesso, que trabalha e estuda muito, é induzida a buscar a igualdade de direito 

e deveres e de lutar o tempo todo contra as injustiças e abusos sofridos diariamente, que são 

cada vez mais evidentes. Esses abusos de poder, hierarquia, desvalorização do feminino diante 

do masculino são registrados há séculos, mas tem-se a impressão de estarem mais visíveis e 

identificáveis do que sempre, pois a matriz está se alterando e as certezas já não são certezas, e 

sim possibilidades. Num mundo sem certezas, as fronteiras do certo e do errado desaparecem e 

é necessária a valoração individual, com base no que faz sentido para cada uma em benefício 

do todo, e esse processo pode causar angústia, mas ao mesmo tempo acaba por ser o agente da 

mudança que está dominando a sociedade brasileira, e não só. A crença reafirmada e repetida 

por muitas gerações de que a mulher é a que mais se sacrifica na família foi reafirmada pela 

MG3 e pela NG 98/99, enquanto que para as demais, essa afirmação gera indiferença. A 

mudança da condição feminina é um movimento sem volta, necessário, urgente e está 

acontecendo cada vez mais rapidamente e em maior escala. Da inação de séculos passa ao 

radicalismo, para depois chegar ao equilíbrio que traz a alteração primeira e depois as próximas, 

de acordo com a evolução de todo o sistema de crença, valores e significados simbólicos, sociais 

e culturais dentro de cada contexto. E quanto tempo esse processo vai durar não importa, o que 

realmente interessa é que aconteça a seu tempo e seja benéfico para toda a humanidade.  

 

7.2.2. As mulheres dos anúncios e as gaúchas contemporâneas 

 

Os sete anúncios selecionados para compor o Grupo IV de questões do instrumento de 

pesquisa aplicado às mulheres gaúchas da pós-modernidade tiveram as classificações referentes 

às mulheres nelas representadas, apresentadas e brevemente discutidas anteriormente. O 

propósito aqui é o de inferir o nível de identificação das mulheres gaúchas contemporâneas com 

cada um dos anúncios ao estabelecer a relação possível entre os perfis apresentados pelas 

respondentes e o das mulheres representadas nos anúncios. 

Quando as mulheres participantes foram solicitadas a escolher trios de adjetivos que as 

identificasse enquanto mulher, a resposta foi praticamente unânime, pois todas as micro 

gerações escolheram, em sua maioria, os mesmos grupos de palavras, a saber: feliz, honesta e 

amorosa; desprendida, inteligente e empreendedora; trabalhadeira, lutadora e polivalente; 
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eficiente, prática e racional. A NG 98/99 foi a que registrou alteração na escolha de um dos 

quatro grupos apresentados por todas as MG’s, trocaram o grupo trabalhadeira, lutadora e 

polivalente pela opção bela, sensual e jovem.  

O anúncio da Farinha Láctea Nestlé foi o que obteve maior nível de identificação com 

as respondentes das micro gerações MG1, MG2 e MG3, que alegaram a praticidade no preparo 

e o cuidado maternal apresentado pela mulher-mãe representada na ilustração como principais 

motivos que levaram à identificação. A praticidade e o cuidado maternal para com os filhos 

fazem parte das características estabelecidas como principais das mulheres-mães representadas 

nos anúncios da categoria de alimentação, veiculados nas edições estudadas do Anuário das 

Senhoras. Percebe-se, portanto, que essas características ainda são identificadas pelas mães das 

micro gerações 1, 2 e 3 como suas próprias características. Houve ainda uma menção de uma 

mulher que ainda não é mãe, que afirmou identificar-se com esse anúncio porque quando ela 

for mãe, vai ser prática e linda igual a representada na imagem.  

Ainda na categoria de alimentação, tem-se o anúncio do Suco de Tomates marca Peixe, 

com o qual se identificaram as respondentes da MG1 e da MG3, que representava uma família 

à mesa de refeições com a mãe amorosa a servir o suco para os filhos e o marido. Para a MG1, 

o principal motivo de identificação foi a vontade de ter sempre o melhor para a família, já para 

a MG3 foi o cuidado que a mulher-esposa-mãe demonstra para com a sua família. A partir da 

identificação entre as respondentes e esses dois anúncios, verifica-se a relação com a 

característica de amorosidade da mãe para com a família, indicada num dos trios de 

autorrepresentação. 

O anúncio da cerveja Cayrú Mirim estabeleceu a identificação com as respondentes da 

MG4 e da MG5, e a motivação declarada foi gostar de beber cerveja, além de que a mulher-

mulher representada dá a impressão de fazer o que quer sem dar satisfação a ninguém. As 

respondentes da MG4 identificaram-se com o hábito e o gosto pelo consumo do produto, já a 

MG5 identificou-se com uma suposta atitude revelada pela mulher ilustrada de biquíni, com 

um cigarro aceso que segura na mão direita, uma representação no estilo das pinups norte-

americanas, que foram identificadas pelas respondentes como rebeldes. 

No nicho de produtos de beleza, o anúncio do Leite de Rosas suscitou a identificação 

das respondentes da MG1, motivadas pela sensualidade da mulher-mulher representada na 

ilustração e pela definição de mulher presente no texto do anúncio. Já para as respondentes da 

MG5, que também se identificaram com a mesma comunicação publicitária, informaram terem 

sido motivadas pela satisfação da mulher com ela mesma, o que também acontece com as 

gaúchas da MG5. No nicho dos medicamentos, o dia a dia sofrido no período menstrual levou 
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as respondentes da MG2 e da NG 98/99 a identificarem-se com a mensagem do anúncio do 

Regulador Gesteira. A motivação para a identificação das mulheres da MG2 foi o sofrimento 

com a TPM, já para as meninas da NG 98/99 foi sentirem-se exatamente como é descrito no 

texto nesse período do mês. Pode-se, aqui, referir a identificação das entrevistadas com o 

anúncio como confirmação do motivo indicado por todas as gerações para não gostar de ser 

mulher, o período menstrual. Sob a perspectiva de Butler (2016), a ligação do período menstrual 

como um inconveniente relativo a uma característica biológica ligada ao sexo feminino, conduz 

à imposição do “fato natural” do “ser mulher”. A partir de uma convenção social 

heteronormativa, que ainda apresenta como conduta correta a que traz a heterossexualidade 

compulsória e a crença de que ser mulher é sofrer. A função reprodutiva da mulher referida pela 

autora também foi marcada nas respostas como um motivo para gostar de ser mulher, a 

possibilidade de gerar uma vida e de ser mãe foi colocada pela maioria delas. 

Refere-se com certo interesse que quando as respondentes de todas as faixas etárias 

foram solicitadas para caracterizar a mulher representada nos anúncios com até três adjetivos, 

os resultados unificados para cada uma das representações foram os seguintes: 

 

Anúncio MG1 MG2 MG3 MG4 MG5 NG 98/99 

Cigarros 

Hollywood 

Jovem, avant 

garde e 

moderna 

Sonhadora e 

ousada 

Sonhadora, 

moderna e 

fútil 

Moderna Jovem, 

submissa e 

sonhadora 

Livre, 

ousada e 

vaidosa 

Sapataria 

Insinuante 

Dependente, 

vaidosa e 

romântica 

Romântica, 

vaidosa e 

dependente 

Vaidosa, 

submissa e 

dependente 

Submissa Do lar, 

submissa e 

bela 

Sonhadora 

e vaidosa 

Leite de 

Rosas 

Sensual, 

vaidosa e 

bonita 

Sensual, 

sedutora e 

vaidosa 

Vaidosa, 

sensual e 

objetificada 

Sensual e 

vaidosa 

Sensual, 

sexy e 

vaidosa 

Sedutora, 

vaidosa e 

sensual 
Quadro 68: Essa mulher é... –  Cigarros Hollywood, Sapataria Insinuante e Leite de Rosas  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A partir da organização dos adjetivos que cada geração atribuiu para as mulheres dos 

três primeiros anúncios, pode-se perceber que, geralmente, as mulheres classificadas com os 

adjetivos mais elogiosos são os anúncios com os quais a respondente se identificou. Ao retomar 

as informações e percentuais de respondentes que afirmaram identificar-se com os anúncios, de 

forma geral, é de 50% das respondentes, enquanto todas as respondentes classificaram as 

mulheres representadas. O resumo das indicações para os últimos quatro anúncios é apresentado 

na próxima tabela. 
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Anúncio MG1 MG2 MG3 MG4 MG5 MG6 

Suco de 

Tomates 

Peixe 

Submissa à 

família, do 

lar e 

maternal 

Do lar, 

submissa 

e 

dedicada 

Dona de 

casa, 

submissa e 

mãe 

Dona de 

casa e 

cuidadosa 

Do lar, 

submissa e 

recatada 

Do lar e 

submissa 

Regulador 

Gesteira 

Sofredora, 

doente e 

frágil 

Sofrida e 

triste 

Sofredora, 

triste e 

desanimada 

Triste, 

frágil e 

doente 

Triste, 

sofrida e 

frágil 

Simples, 

preocupada 

e sofredora 

Farinha 

Láctea 

Maternal, 

prática e 

feliz 

Prática, 

do lar e 

dedicada 

Maternal, 

cuidadosa e 

prática 

Do lar, 

dedicada e 

maternal 

Maternal, do 

lar e prática 

Do lar, 

amorosa e 

mãe 

Cayrú 

Mirim 

Objeto de 

desejo, 

sensual  e 

desprendida 

Alegre Sensual, 

objetificada 

e festeira 

Sensual e 

promíscua 

Objetificada, 

sexualizada e 

ousada 

Sexualizada 

e sensual 

Quadro 69:  Essa mulher é... – Suco de Tomates Peixe, Regulador Gesteira, Farinha Láctea e Cayrú Mirim 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Os adjetivos atribuídos aos quatro anúncios foram, na sua maioria com denotação 

positiva, o que pode demonstrar a empatia e a solidariedade entre a mulher respondente e a 

mulher representada, uma vez que as situações apresentadas em nível contextual em todos os 

anúncios ainda fazem parte do cotidiano das respondentes, em maior ou menor grau, 

dependendo da sua idade e da realidade na qual vive. Registra-se a possibilidade de estabelecer 

a relação entre a caracterização da submissão feminina à figura masculina, quando ela é 

representada tanto gráfica quanto textualmente. No caso da caracterização da submissão sem a 

presença da figura masculina, essa pode ser atribuída ao contexto social representado nos 

anúncios. O que se considera curiosa é a persistência na caraterização da submissão, tanto em 

relação à figura masculina quanto ao sistema de valores e práticas sociais vigentes, mesmo que 

a expressão das mulheres representadas seja sempre de satisfação e felicidade. Não parece ser 

considerada pelas respondentes a possibilidade de a mulher-esposa-mãe realmente estar 

cumprindo as funções porque gosta, não porque lhe foi imposto. Esse posicionamento foi 

identificado também nas respostas referentes à representação geracional, que serão discutidas 

no próximo item. 

 A mulher brasileira gaúcha contemporânea se formou com a influência da mulher 

moderna por parte da mãe, da tia ou da avó, num país que não soube cuidar bem das suas 

mulheres desde a chegada das missões colonizadoras europeias. Tem-se a impressão de que 

essa realidade nacional está a mudar mais rapidamente do que a realidade estadual, mas, como 

se pode verificar, há registro de avanços importantes nos dois cenários. As mais jovens estão, 

de certo modo, a ensinar as gerações anteriores a conquistar a vida independente com sonhos 

realizados, e continuam a “guerrear” pela igualdade e des-hierarquização social dos gêneros. 
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Muitas continuam a querer casar e ter filhos, enquanto outras escolhem opções que não incluem 

marido e filhos, talvez somente o filho, talvez somente o marido, talvez nada do que já tenha 

sido imaginado; e está tudo bem. As mulheres de hoje compreenderam que as escolhas são 

pessoais e individuais, e que o processo de liberdade passa por essa experiência de consciência 

do seu papel numa nova sociedade. Mas, para que isso ocorra, será necessária uma nova mulher, 

ainda mais livre das amarras sociais e culturais estabelecidas para a mulher de ontem, 

questionadas pela mulher de hoje. Uma sociedade ocidental criada a partir da (re)união entre o 

feminino e o masculino pode estar à espera da mulher de amanhã. 

 

7.3. A mulher de amanhã 

 

Com o objetivo de discutir os resultados encontrados, apresenta-se primeiramente a 

descrição dos traços gerais da identidade cultural da mulher gaúcha contemporânea, com base 

nos dados levantados no inquérito, sem a intenção de construir um perfil fechado e limitado. A 

partir da descrição, segue uma breve discussão acerca de possibilidades futuras para a mulher 

na sociedade e na cultura do estado do Rio Grande do Sul.  

 A mulher gaúcha contemporânea, de acordo com os dados do inquérito, é uma mulher 

que tem na mãe, na irmã ou em si mesma a mulher da sua vida, motivada pelo exemplo de vida 

da mãe, o apoio e presença da irmã, ou a consciência de que somente ela mesma poderá fazer 

algo por si sempre em sua vida. Vê tanto a mulher brasileira quanto a mulher gaúcha como 

lutadora, guerreira, forte e batalhadora, embora identifique a gaúcha como que em processo de 

busca e de luta pelo seu próprio espaço na sociedade, considerada machista. Identifica como 

herança a independência, determinação, foco no trabalho, honestidade, gosto pela culinária, 

garra e força de vontade. Para estabelecer junto às heranças um registro próprio de práticas de 

construção de sentido para si mesma, estabeleceu novas práticas que não faziam parte do 

registro herdado, como, por exemplo, trabalhar fora de casa; coloca-se como questionadora de 

rótulos, normas e padrões sociais; busca no estudo o crescimento pessoal e profissional; 

considera-se feminista; cobra do companheiro a divisão das tarefas domésticas. 

 Indica que já sofreu preconceito por ser mulher no ambiente de trabalho, no ambiente 

de estudo e no ambiente familiar. Em caso oposto, indica igualmente que já obteve vantagens 

por ser mulher em situações de entrevista de emprego, na concessão de acesso gratuito em casas 

noturnas com venda de bebida alcoólica por preço mais baixo, fila preferencial no período da 

gravidez. Gosta de ser mulher pela possibilidade de gerar um filho e ser mãe, pela capacidade 

de ser polivalente e multitarefas e possuir maior sensibilidade em relação aos homens. As mais 
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jovens indicam também a sororidade e o empoderamento feminino como pontos positivos de 

ser mulher na contemporaneidade gaúcha. O dia a dia da mulher gaúcha contemporânea 

também oferece motivos para não gostar de ser mulher, que podem ser divididos em dois níveis, 

o social e o biológico: no nível social indica-se o machismo, o preconceito, a inferioridade 

social, a desigualdade no mercado de trabalho; no nível biológico, o período menstrual e a 

variação hormonal. 

 Essa mulher exerce vários papéis diariamente, é trabalhadora e trabalhadeira, cuida da 

casa, dos filhos, da família, dos animais de estimação, e ainda encontra tempo para o papel de 

amiga e de filha. Está presente em todos os campos de trabalho, em maior ou menor número, 

mas luta para conquistar e manter o seu espaço em uma sociedade que está mudando, para ela, 

a passos lentos. Sente a necessidade de maior engajamento das companheiras de gênero para 

acelerar o processo de luta pela igualdade de direitos e deveres. Para a mulher gaúcha da pós-

modernidade, não existe fronteiras que limitem o que elas podem ou não fazer, pois acreditam 

que podem fazer o que quiserem, desde que não sejam submissas a outras pessoas e ideias das 

quais não partilhe.  

Para Hall (2009), a identidade é estratégica e posicional e, na pós-modernidade, elas 

emergem para o consciente individual e social. Dessa forma, trazem transformações em 

diversos campos, mostrando a possibilidade da multiplicidade identitária no campo das relações 

de gênero, por exemplo, que provavelmente sempre existiu dentro (do indivíduo ou de um grupo 

fechado), e agora está encontrando a possibilidade para existir fora, a contar com respeito e 

aceitação menos belicosa do que em contextos anteriores. Assim, talvez seja possível no futuro 

não ser necessário, ou sequer estejam no campo de significação identitária da mulher brasileira 

e gaúcha, as definições capturadas no inquérito e aqui expostas, de mulheres guerreiras, 

lutadoras e batalhadoras. Pois, com a alteração do sistema vigente para outro igualitário, as lutas 

das mulheres para ocupar espaço e viver o dia a dia em oposição às determinações de práticas 

sociais e identidades que vêm a partir das definições da figura masculina, podem não ser mais 

necessárias.  

Quando as mulheres pesquisadas indicaram atitudes e posturas diferentes das que 

herdaram, mostraram ser possível uma nova forma de inscrição no cotidiano social, e segundo 

Silva (2009), “é essa possibilidade de interromper o processo de ‘recorte e colagem’, de efetuar 

uma parada no processo de ‘citacionalidade’ que caracteriza os atos performativos que reforçam 

as diferenças instauradas, que torna possível pensar na produção de novas e renovadas 

identidades” (Silva 2009: 95-96). Com o estabelecimento e prática dos novos atos 

performativos que visam desfazer as fronteiras dos direitos e deveres dos homens e das 
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mulheres é que pode se criar uma nova proposta identitária. Considera-se que diferença entre 

os gêneros foi socialmente construída, segundo Butler (2016), e pode ser socialmente alterada, 

para que os dois passem a ter o mesmo peso nas relações de poder, uma vez que ainda são 

preponderantes culturalmente o “falocentrismo” e a “heterossexualidade compulsória”, 

naturalizando o que não é natural, principalmente nas projeções modernas que ainda continuam 

a fazer sentido para parte da população sul-rio-grandense. Em Ehrenreich e English (2003), 

afirma-se que o romantismo sexual pode ser considerado um fator determinante da 

naturalização da mulher como o “sexo frágil” em relação à “fortaleza” masculina. A construção 

identitária de fragilidade do “belo sexo”, calcada na diferença binária e antitética homem/forte 

versus mulher/fraca, pode ser identificada nas respostas das mulheres gaúchas como fonte de 

pontos negativos de ser mulher. A existência dessa crença no sistema de significação cultural 

sul-rio-grandense até a contemporaneidade não pode ser considerada apenas como um 

problema, e sim a continuidade de um ato performativo antigo por parte de mulheres que, 

oprimidas, continuam a acreditar que são incapazes ou menos capazes que os homens para a 

execução de determinadas tarefas e para enfrentar a vida. A partir dessa crença, fortifica-se a 

representação que foi identificada nos anúncios publicitários estudados, de que o lugar da 

mulher é na esfera privada, pois ela precisa estar protegida da realidade da esfera pública; já 

decretava o texto do anúncio do absorvente higiênico íntimo Tampax, que as mulheres 

“trabalham” na esfera privada, mas “lutam” na esfera pública.  

Considera-se que exista, conforme Chartier (2002), diferenças entre o sentido histórico 

produzido por um texto, aqui pelos anúncios, e as significações construídas pelas leitoras, tanto 

à época da veiculação das mensagens quanto atualmente, com a recepção operada pelas 

mulheres gaúchas. Assim, mantém-se também, com possibilidade de identificação tanto nos 

anúncios quanto nas respostas ao inquérito, a consideração de Ehrenreich e English (2003) 

sobre o conceito de mulher romântica em antítese ao homem econômico, afirmando que o 

“homem econômico é racional, portanto a mulher romântica é intuitiva, emocional e incapaz 

de raciocínio quantitativo. O homem econômico é competitivo e egoísta; ela é apagada, terna e 

submissa” (2003: 38). Esses dois perfis ainda são considerados normais, e existe o perfil de 

mulher romântica moderna nos anúncios que foi observado como sendo parte da herança 

geracional da MG1 e MG2. Por outro lado, o caráter submisso da mulher romântica foi negado 

como opção de conduta feminina na contemporaneidade por todas as micro gerações. A 

observação da alteração das práticas simbólicas no que se refere aos papéis de esposa e mãe 

também aconteceu, entre a mulher moderna dos anúncios publicitários e as mulheres gaúchas 

da pós-modernidade. Ehrenreich e English (2003) referem, em relação ao que cabe à mulher-
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esposa-mãe e ao que cabe aos outros membros da família, que “por uma curiosa assimetria na 

ideologia permissiva, todos da família viviam para si mesmos e ela vivia para eles” (Ehrenreich 

e English 2003: 289). Esse fluxo familiar é comprovado nos anúncios publicitários estudados, 

mas é recusado pelas mulheres pesquisadas, quando elas não concordam com as frases que 

afirmam essa representação moderna, na realidade vivida, defendendo que manter esse fluxo 

não é mais aceite e não faz mais sentido. 

Para Woodward (2009), “aplicar esses conceitos à vida social prática, ou organizar a 

vida cotidiana de acordo com esses princípios de classificação e de diferença, envolve, muito 

frequentemente, um comportamento social repetido ou ritualizado, isto é, um conjunto de 

práticas simbólicas partilhadas” (Woodward 2009: 46). O futuro do papel cultural da mulher 

gaúcha na contemporaneidade pode ser baseado nas práticas conscientes indicadas pelas 

gerações mais novas que identificam a sororidade (solidariedade entre mulheres), o 

empoderamento feminino e a luta contra os velhos padrões sociais estabelecidos como base 

para uma vida feliz numa sociedade igualitária. Pode-se perceber durante o estudo, através dos 

dados recolhidos, que as gerações participantes se caracterizam por padrões comportamentais 

ligeiramente distintos que são dados a ver em três realidades. A primeira, quando as duas 

primeiras gerações se colocam como próximas dos padrões representacionais das mulheres 

modernas, são conscientes da sua realidade e vivem inteiramente nela. A segunda, quando as 

duas próximas gerações são críticas da realidade, buscam alterá-la, mas tentam adaptar-se e 

viver nela. E a terceira, acontece enquanto as duas últimas gerações, as mais novas, vivem em 

uma realidade que elas já estão alterando, conscientes de que a ajuda mútua pode ser um 

caminho para uma nova realidade para todas no futuro. 

A partir dos anúncios, são confirmadas parcialmente as perspectivas de Buitoni (2009) 

no percurso da sua pesquisa, que refere a mulher representada na imprensa como uma mulher 

genérica relativamente à condição feminina, descontextualizada, sem indicação textual à classe 

social. Os papéis representados são da condição da mulher naquela época, mulher-mulher, 

mulher-esposa, mulher-mãe, mulher-esposa-mãe, mulher-cuidadora, mulher-avó, mas 

mulheres e seus hábitos descritos são identificáveis como majoritariamente da alta classe. 

Quando se parte para a análise das respostas fornecidas pelas mulheres gaúchas, comprova-se 

que a condição feminina se manifesta em um estado de contínuo processo de alteração. Não 

mais se referem aos papéis genéricos a serem representados, e sim à consciência de que se tem 

escolha e pode-se fazê-la, considerando as opções que lhe são possíveis dentro da sua realidade 

e não dentro de uma realidade imposta social e culturalmente. Torna-se possível, também, a 

identificação das condutas e crenças apresentadas pelas mulheres gaúchas com as apresentadas 
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por Pinsky (2016) na “era dos modelos flexíveis”. Esses modelos trazem, em geral, a 

representação de mulheres iguais às participantes do inquérito na maioria dos aspectos descritos 

pela autora, com as variações dentro de cada faixa etária. A condição feminina de luta continua. 

Na contemporaneidade, porém, a mulher tem mais armas à sua disposição como, por exemplo, 

a condição para a manifestação da consciência de a capacidade feminina ser igual à masculina 

nos mais variados aspectos e situações.  

Na mulher de ontem se têm os perfis das mulheres representadas nos anúncios 

publicitários da publicação Anuário das Senhoras na modernidade brasileira, período de 

instabilidades políticas, sociais, econômicas e culturais que deixaram o país sensível aos 

modelos vindos do exterior. A mulher de hoje é conhecida através das respostas do inquérito 

realizado com as mulheres gaúchas da pós-modernidade, ou contemporaneidade. Pode-se 

perceber que elas se consideram mulheres fortes, guerreiras e que buscam a sua liberdade ao 

não se permitir a submissão à figura masculina ou a ideias das quais não compartilhe. 

Desenhou-se uma espécie de patriarcado matriarcal, onde os exemplos são femininos e o 

sucesso masculino vem do apoio dado por elas, que por séculos ficaram em segundo plano, seja 

por opção ou por senso de sobrevivência. Já a mulher de amanhã, decide que vai continuar 

alterando a sua realidade e a realidade das mulheres à sua volta, a partir da sua própria 

consciência e das suas escolhas. A mulher gaúcha não é apenas um perfil padrão, são várias e 

únicas, e gostaria de parar de ter, obrigatoriamente, que lutar, todos os dias, por um espaço que 

já é seu.  
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Conclusão 
 

Ao completar o percurso composto pelos levantamentos teóricos, composição das 

estratégicas metodológicas, obtenção dos resultados e discussões, cabe a análise e a 

sistematização das respostas aos questionamentos propostos. O estudo enquadrou-se no 

universo de investigação do campo dos Estudos Culturais, ou dos estudos em cultura na escola 

ou vertente latino-americana que considera a comunicação na Cultura. O enquadramento se fez 

com a realização das análises que consideraram o contexto da produção cultural e as conexões 

possíveis dentro do contexto. A mídia de massa foi, e continua a ser, a difusora dos padrões 

sociais a serem cumpridos por homens e mulheres, e que se foram alterando no decorrer do 

século XX e início do século XXI. A imprensa gaúcha, desde o final do século XIX, já era 

usada pelas forças sociais e políticas dominantes para difundir as práticas cotidianas que se 

consideravam mais adequadas ao estabelecimento e manutenção da ordem social. 

O tema deste trabalho foi a representação cultural da mulher moderna a partir dos 

anúncios publicitários veiculados no Anuário das Senhoras, a evidenciar também traços dessa 

representação da mulher moderna mantidos nas identidades culturais das mulheres gaúchas pós-

modernas/contemporâneas. O primeiro objetivo do estudo que foi atingido refere-se à 

identificação da representação cultural da mulher brasileira moderna nas comunicações 

publicitárias das edições do Anuário das Senhoras (período de 1949 a 1954). Em seguida, foi 

possível contrastar as representações culturais da mulher brasileira moderna presentes nos 

anúncios analisados com os padrões estabelecidos por Buitoni (2009) e os perfis sistematizados 

por Pinsky (2016), para o cumprimento do segundo objetivo. O paralelo entre os cotidianos 

representados nos anúncios e os modos de fazer das mulheres gaúchas foi o terceiro objetivo 

alcançado. O último objetivo foi plenamente cumprido por constatar o nível de identificação 

das respondentes em relação às mulheres representadas nos anúncios a elas disponibilizados, 

por meio do questionário via Google Form. Cumpriu-se a maioria dos objetivos, compete 

registrar que ficaram parcialmente sem resposta dois dos objetivos propostos, um que se 

propunha a relacionar os perfis apresentados pelas respondentes e o das mulheres representadas 

nos anúncios, e outro que pretendia identificar e sistematizar os traços gerais e geracionais da 

identidade cultural da mulher gaúcha pós-moderna/contemporânea, baseados nas respostas das 

participantes do inquérito. O cumprimento foi parcial porque houve a necessidade de alteração 

no método de recolha de dados, inicialmente proposto como entrevista pessoal em 

profundidade, para o inquérito via questionário eletrônico, motivada pela alteração da 
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residência da investigadora do Brasil para Portugal no último ano, inclusive durante o período 

de recolha dos dados. Cabe registrar que essa alteração levou ao formato final do instrumento 

de pesquisa, que tornou o inquérito demasiado longo, a considerar que se fosse mais curto seria 

possível obter um número maior de respondentes. 

Quando se perguntou qual a relação existente entre a identidade cultural da mulher 

gaúcha pós-moderna/contemporânea e a representação da mulher presente nos anúncios 

publicitários, das edições de 1949-1954 da publicação Anuário das Senhoras, pode-se afirmar 

que há relação nos papéis representados, principalmente nos de mulher-mulher, mulher-esposa 

e mulher-mãe. Todavia, as práticas cotidianas relacionadas a esses papéis estão sofrendo 

alterações, notadamente por conta da inserção no mercado de trabalho e luta pela igualdade de 

direitos entre os gêneros feminino e masculino. Dessa questão inicial surgiram três 

questionamentos secundários, que foram respondidos ao verificar-se que: existe influência da 

herança cultural das práticas cotidianas e valores pessoais entre as mulheres participantes do 

inquérito, suas mães, irmãs e avós; é possível afirmar que 50% das mulheres gaúchas 

participantes do inquérito identificam-se com as representações femininas apresentadas pelos 

anúncios analisados, especificamente nas representações de mulher-mãe e mulher-mulher; foi 

possível a detecção da existência de diferenças representacionais e identitárias, que ficam mais 

evidentes quando unem-se as seis micro gerações a formar apenas três grupos (MG1 e MG2; 

MG3 e MG4; MG5 e NG 98/99).  

Usando uma triangulação metodológica assente em análise semiótica com base em 

Barthes (1990), Silva (2001) e Souza e Santarelli (2008), análise de conteúdo com base em 

Bardin (2015) e aplicação de um inquérito a mulheres gaúchas contemporâneas, chegou-se à 

organização metodológica que mais se adequou ao perfil da pesquisa e tornou possível a 

consecução dos objetivos determinados. Para recuperar as etapas definidas durante a 

investigação para a obtenção dos dados relativos à representação cultural da mulher brasileira 

moderna nos anúncios publicitários veiculados nas edições estudadas do Anuário das Senhoras 

(1949-1954), procedeu-se, na referida ordem: a) mapeou-se e transcreveu-se o texto de todos 

os 973 anúncios presentes nas seis edições, divididos em 13 categorias referentes à natureza 

dos produtos e serviços oferecidos às leitoras; b) sistematizou-se o ranking dos maiores 

anunciantes em cada categoria; c) efetuou-se a análise semiótica complementada pela análise 

de conteúdo com função heurística, em uma amostragem teórica não-probabilística de 60  dos 

973 anúncios. Em relação aos dados das 290 respostas obtidas via questionário, aplicado às 

mulheres gaúchas contemporâneas, procedeu-se o seguinte processo: a) solicitou-se às 

primeiras respondentes para que indicassem as próximas, no sistema de snowball sampling; b)  
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incluiu-se a possibilidade de resposta via auto inscrição voluntária; c) procedeu-se a análise 

temática de conteúdo das respostas obtidas; d) sistematizou-se o perfil tipo de cada uma das 

classes etárias estudadas (denominadas pela pesquisadora de micro gerações e uma nano 

geração). A partir desse percurso metodológico, percebeu-se algumas questões que seriam 

relevantes.  

Assim, das principais conclusões que se podem reter em relação às mulheres 

representadas nos anúncios, assinala-se o seguinte: a) a mulher representada nas comunicações 

publicitárias analisadas encaixa-se parcialmente na definição de mulher genérica (Buitoni 

2009), uma vez que é representada  majoritariamente como pertencente à elite das grandes 

cidades e corresponde aos papéis culturalmente atribuídos de esposa, mãe e dona de casa; b) 

coloca-se como o lugar da mulher o espaço privado, no qual tem o papel principal, enquanto no 

espaço público, quando o é facultado, tem o papel secundário; c) à mulher cabe a 

responsabilidade de criar e educar o futuro do país, por isso, ela deve dedicar-se inteiramente a 

essa missão, evitando ao máximo “lutar” fora de casa; d) a referência estética utilizada na 

representação imagética feminina é a da indústria cinematográfica norte-americana, uma vez 

que há predominância de ilustrações de mulheres que não se parecem com a maioria das 

mulheres brasileiras. 

Em relação ao que foi proposto a partir do questionário, compreendeu-se que as 

mulheres gaúchas da contemporaneidade que participaram do inquérito, por conta do perfil 

específico que se formou não se pode afirmar que representam a população nos níveis de 

instrução e renda, o que vem a reafirmar que os resultados obtidos não podem ser generalizados. 

As respostas revelaram que: a) as mulheres gaúchas contemporâneas das primeiras micro 

gerações (1972-1982) apresentam mais pontos de aproximação com a mulher moderna 

representada nos anúncios; b) as mulheres gaúchas contemporâneas das micro gerações 

intermediárias (1983-1992) são críticas em relação ao modelo representacional da mulher 

moderna presente nos anúncios publicitários e indicam o rompimento com as representações de 

mulher-mãe, especificamente; c) as mulheres gaúchas contemporâneas das gerações mais 

jovens (1993-1999) apresentam como ponto de ligação identificável com as mulheres modernas 

representadas nos anúncios apenas a questão da importância de ser bela, o que pode ser 

justificado em função da idade, ou caracterizar uma contradição à busca de uma nova realidade 

baseada no empoderamento feminino; d) buscam a liberdade e seu espaço na sociedade, ainda 

considerada, por elas, machista, através do conhecimento adquirido nos bancos escolares e do 

trabalho (ou luta) no ambiente público; e) fazem uso de adjetivos de conotação bélica para 

definirem as mulheres brasileiras e gaúchas como lutadoras, guerreiras e batalhadoras, o que 
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reflete a condição da mulher nessas sociedades; f) a identidade cultural das mulheres gaúchas 

contemporâneas é complexa,  múltipla e multifacetada com as bases representacionais e 

identitárias sofrem alteração em intervalos de, aproximadamente, 10 anos.  

 Expostos que estão os principais aspectos salientados por este trabalho, reflete-se sobre 

as condicionantes do estudo: o tempo, a distância geográfica e o acesso ao contexto histórico 

em que a investigação foi elaborada. Quanto ao tempo, cumpre informar que a realização da 

pesquisa ocorreu entre outubro de 2016 e abril de 2018 (com alternância de períodos de 

produção entre Brasil e Portugal), com o levantamento e a análise dos dados executados entre 

agosto de 2017 e março de 2018. Cabe, aqui, uma reflexão da pesquisadora que entende que os 

dados relativos ao detalhamento das práticas cotidianas das mulheres gaúchas contemporâneas 

foram impossibilitados pelos fatores tempo e distância geográfica, uma vez que, no momento 

da recolha, a pesquisadora residia em Portugal. Por isso, optou pelo questionário online, uma 

vez que entrevistas em profundidade via dispositivos digitais ou via videoconferência 

demandariam mais tempo e dependeriam das condições estruturais das entrevistadas, como 

variável fora do controle da pesquisadora. Esse procedimento coloca-se como uma opção viável 

de continuidade para um próximo futuro projeto de pesquisa, assim como o levantamento da 

história de vida das mulheres gaúchas para entender como se dá a formação do imaginário 

referente à mulher que se identifica como gaúcha.  

 O atual contexto histórico brasileiro está marcado por uma crise social e ética, da qual 

participam involuntariamente todos os brasileiros, independentemente da região na qual 

residam. A falta de investimento em saúde, segurança e educação, trouxe o país à essa realidade 

que pode ser classificada como início de uma nova alteração na matriz social. Como reação aos 

valores sociais que não mais fazem sentido, grupos unidos por diferentes motivos e interesses 

estão a se mobilizar por todo o território nacional com o objetivo de iniciar algumas das 

mudanças necessárias. Pode-se identificar, assim, as mulheres como um desses grupos a clamar 

pelos seus direitos, como o direito de ser respeitada, o direito de dar a sua opinião, o direito de 

andar na rua sem ser violentada, física ou psicologicamente, direito de ser mulher. Esse foi o 

contexto histórico de produção do trabalho, um contexto de mudança do registro no sistema de 

significados culturais atribuídos à mulher, que está a buscar a mudança da sua matriz identitária. 

Ao invés da imposição, a oportunidade de escolha. E, para que seja possível a alteração dos 

significados culturais e da matriz identitária, fazem-se necessários, como passos precedentes, a 

alteração nas práticas cotidianas, nas suas representações na mídia de massa e outros 

dispositivos de grande alcance social, uma vez que ainda não existe atualmente uma estrutura 

educacional que imediatamente cumpra esse papel. Mesmo com a alteração em curso, não se 
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pode afirmar que o que se tem de modelo de representação da mulher, para as mulheres 

contemporâneas participantes do inquérito, é a mulher genérica. Essa fase, para elas, parece que 

foi superada.  

 Em conformidade com o que afirmam Hall (1997, 2009, 2011a, 2011b), Silva (2009) e 

Woodward (2009), a identidade cultural das mulheres gaúchas contemporâneas estudadas está 

em processo de alteração, e o processo de oposição pela différance utiliza como modelo 

opositor agora já não o homem mas o modelo de mulher que já não é considerado viável ou 

adequado à contemporaneidade. Não é mais possível afirmar-se qual é a identidade da mulher 

gaúcha contemporânea, mas perguntar-se quais são elas. A questão é que atualmente não é 

adequado referir a identidade da mulher gaúcha, porque em causa estão sim as identidades 

culturais das mulheres contemporâneas. E esta investigação não permitiu alcançar uma resposta 

coerente que permitisse definir essas identidades. As publicidades, ou as comunicações 

publicitárias, dão a ver um sistema paradoxal no qual ao mesmo tempo que impõem e 

normalizam representações estereotipadas, são agentes de mudança, a propor novas 

representações e a alteração dos estereótipos anteriormente impostos. A circulação de 

significados se dá de forma que não se tem claros os supostos limites de quem cria e quem se 

apodera da criação cultural e da prática cotidiana que indica o uso dos produtos e serviços 

publicitados, se os indivíduos do polo de produção ou do polo de recepção. As fronteiras 

aparecem esbatidas, mais fluidas, como refere Pinsky (2016), se está na “era dos modelos 

flexíveis” na qual os papéis antes estabelecidos e fechados em si já não se configuram mais 

dessa forma, são abertos e interconectados, podem ser misturados de acordo com a realidade e 

a necessidade vivida por cada mulher. Os modelos representacionais capturados na imprensa 

feminina brasileira e apresentados por Buitoni (2009) não foram identificados na análise das 

respostas do questionário, sendo que não podem ser considerados válidos.  

 Tem-se a impressão de que as mulheres gaúchas estão (re)descobrindo a ligação com 

práticas sociais cotidianas das mulheres gaúchas do século XIX retratadas por Pedro (2004: 

280), que indicam a ausência dos maridos e companheiros por conta dos conflitos e batalhas no 

território sul-rio-grandense como realidade que “exigiu que as mulheres assumissem a direção 

dos empreendimentos e mantivessem a sobrevivência familiar, transpondo assim os limites das 

tarefas definidas usualmente para seu sexo”.  Essa redefinição, temporária, dos papéis culturais 

da mulher foi assegurada pela filosofia positivista vigente a partir da Constituição Estadual. O 

que leva a crer, a partir dos estudos apresentados por Pedro (2004), que a sociedade gaúcha não 

foi linearmente sempre machista, ficou mais forte essa percepção a partir da última década do 

século XIX e consolidou-se no decorrer do século XX por influência das representações vindas 
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através da cultura de massas europeia e norte-americana. E assim, o homem foi modificado pela 

cultura como se encontra em Geertz (2015), e também modificou a sua cultura.  

 Com o apoio de Chartier (2002) e Barros (2011) entende-se que a história cultural da 

mulher gaúcha traz, então, o registro das alterações na relação homem/mulher e demonstra o 

quanto é importante o entendimento e o estabelecimento de balizas contextuais para a 

compreensão dos movimentos no decorrer do percurso espaço-temporal. O passado não pode 

ser considerado glorioso, mas pareceu interessante a menção de que desde épocas passadas 

existiram mulheres que foram precursoras e tiveram espaço em igualdade com os homens, pois, 

por vezes, “ao afirmar uma determinada identidade, podemos buscar legitimá-la por referência 

a um suposto e autêntico passado – possivelmente um passado glorioso, mas, de qualquer 

forma, um passado que parece ‘real’ – que poderia validar a identidade que reivindicamos” 

(Woodward 2009: 27). Por exemplo, ao afirmar “eu sou gaúcha”, a maioria das mulheres 

participantes do inquérito, busca validar a identidade de mulher forte e guerreira, que busca 

independência, que estuda, que trabalha, que convive com os amigos, que cuida da família, que 

divide as tarefas da casa com o companheiro ou companheira, que pode pagar a conta e ajudar 

a manter financeiramente a família, que é empreendedora e pode decidir se vai casar e ter filhos. 

 A hipótese central do trabalho que afirmava a inexistência de correspondência entre a 

representação da mulher apresentada nos anúncios publicitários, das seis edições analisadas de 

Anuário das Senhoras (1949-1954), e a identidade cultural das mulheres gaúchas 

contemporâneas participantes do inquérito, não foi validada pelo estudo. Isso porque foi 

possível a confirmação de correspondências, mesmo que na maioria dos casos parciais, entre a 

representação cultural da mulher moderna nos anúncios publicados no Anuário das Senhoras e 

as identidades culturais das mulheres participantes do inquérito. Volta-se, então, às hipóteses 

secundárias que foram estabelecidas para o presente estudo e as indicações de validação ou não 

de cada uma delas. A hipótese que desvinculava as mulheres gaúchas contemporâneas dos 

cuidados com a casa, os filhos e a família foi parcialmente validada, uma vez que elas realmente 

não estão voltadas exclusivamente para os cuidados com a casa, os filhos e a família, porque 

são também trabalhadoras e estudantes. Quanto a que afirmava não haver identificação entre os 

ideais de conquista e manutenção da beleza como ideal feminino, foi invalidada pelo perfil tipo 

da NG 98/99, que afirmou a importância da aparência jovem, e pelos perfis tipo das micro 

gerações 1, 2 e 4, que são indiferentes ao tema. Relativamente à importância da busca de 

liberdade para tomar as decisões sobre a sua própria vida, essa hipótese foi validada em todas 

as micro gerações, tanto nas questões do Grupo II quanto nas questões do Grupo III. Houve a 

confirmação total da hipótese secundária que defendia a menor identificação entre as micro 
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gerações mais jovens e a representação da mulher moderna, o que se comprovou a partir das 

respostas ao inquérito. Observou-se, por fim, que a hipótese secundária de que as gerações mais 

maduras têm mais identificação com a imagem representada da mulher moderna e adequam-se 

à presença da normatização das forças governamental, religiosa e econômica foi igualmente 

confirmada. 

 As respostas obtidas para as hipóteses principal e secundárias expostas permitem 

chegar-se a um resultado, talvez o maior contributo desta tese, que vem a legitimar a perspectiva 

defendida por Canclini (2015), que afirma que a modernidade ainda não passou na América 

Latina. Para cada realidade social, contexto e período existem estratégias comunicacionais 

dentro da cultura que faz a sociedade se movimentar entre a modernidade e a pós-modernidade 

de forma sistemática e contínua. Cria-se uma relação de alternância frequente, de identificar-se 

e desidentificar-se com sistemas de significação, impostos ou não, que ora são ultrapassados, 

ora são atuais. A partir dessa perspectiva, pode-se confirmar que o que mantêm os sistemas 

culturais em vigência são as relações de poder estabelecidas. Consequentemente, como as 

relações de poder no contexto brasileiro estão a se alterar de forma incisiva, as identidades das 

mulheres gaúchas pós-modernas/contemporâneas estudadas nesta pesquisa estão em processo 

de alteração, de preparação para o próximo sistema. 
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APÊNDICE A: Transcrição textual dos anúncios da Categoria Alimentação 
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229 

página 

Nestlé Leite 

Ninho 

Chamada: 

O leiteiro pode falhar... 

Texto: 

Ou muitas outras coisas podem acontecer diariamente de 

que resultem ficar sem leite ou não ter a quantidade 

necessária. Usando o Leite em Pó NINHO tal não 

sucederá. NINHO representa leite de qualidade garantida, 

à hora que quiser e na quantidade que desejar. Com 

NINHO não há esperas nem desperdícios. O Leite em Pó 

NINHO é simplesmente leite fresco da melhor qualidade, 

cientificamente desidratado pelos mais modernos e 

eficientes processos industriais. Não necessita de cuidados 

especiais para a conservação a não ser de aguardar a lata 

bem fechada e em lugar fresco.  

Slogan: 

Puro-Garantido-Prático 

Texto de apoio: 

Para obter um ótimo leite, dissolver, na proporção de uma 

parte em pó em 4 de água, em volume (por exemplo: 1 

xícara de pó para 4 xícaras de água), ou 1 parte de pó para 

7 em água, em peso (por exemplo: 50g de pó em 350g de 

água). Para a alimentação infantil, seguir os conselhos do 

médico. 

Assinatura: 

Moça – Lactogeno – Nestogeno – Ninho – Pelargon – 

Eledon – Nessucar – Nescao – Farinha Láctea Nestlé   

233 

página 

Carlos Debritto 

& Cia.  

 

Suco de 

Tomate 

Chamada: É uma delícia! 

Texto: A qualquer hora, sirva, em sua casa o SUCO DE 

TOMATE marca PEIXE. Feito com os sumarentos 

tomates selecionados da variedade “Beauty” o SUCO DE 

TOMATE da marca PEIXE conserva inalteráveis, por 

processo de pasteurização, as vitamina A, B, C e  G do 

fruto maduro. De sabor delicioso e leve, o SUCO DE 

TOMATE marca PEIXE consitue um alimento de grande 

valor nutricional. Já vem pronto para servir. 

Texto de apoio: 

O SUCO DE TOMATE marca PEIXE também pode ser 

servido quente, como sopa, bastando para isso adicionar 

pequena quantidade de caldo fervendo e manteiga. 

Assinatura: 

Suco de tomate marca Peixe. 

Frabricantes: CARLOS DEBRITTO & CIA. Recife - 

Pernambuco 

234 

 ½  

rodapé 

Maizena 

Duryea 

 

Amido de 

Milho 

Chamada: Maizena Duryea Marcas Registradas 

Slogan: O alimento de gerações 

238 

¼ 

página 

Mosele 

 

Grande 

Gala 

Chamada: Mosele Champagnes de Alta Classe 

Assinatura: Grande Gala 

239 Aymoré Biscoitos 

Finos 

Chamada: A hora do Chá... 

Texto: Delicioso! Uma chícara de chá acompanhada de 

um fino biscoito Aymoré.  
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Texto de apoio: Tenha em sua casa uma lata de biscoitos 

Aymoré e estará sempre preparada para receber suas 

amigas à hora do chá. 

Slogan: Aymoré O biscoito de qualidade 

241 

página 

Anderson, 

Clayton & Cia. 

Ltda. 

 

Óleo Lirio  Chamada: Recomendado por quem exige o melhor! 

Texto: Produzido com as melhores variedades de 

amendoim, o ÓLEO LIRIO apresenta alto teor vitamínico 

e absoluta pureza, graças aos processos cuidadosos de sua 

fabricação. Por isso as boas donas de casa recomendam 

sempre ÓLEO LIRIO para preparo de saladas, frituras 

gostosas e demais usos culinários. 

Slogan: Óleo Lirio de amendoim Puro-Gostoso-Nutritivo 

Assinatura: Anderson, Clayton & Cia. Ltda. 

245 

página 

Antarctica 

 

Malzbier Chamada: Cevada lúpulo malte 

Texto: A MALZBIER PROGRESSO da Antarctica, 

fabricada sob os mais rigorosos processos científicos, 

destaca-se ainda pelo alto valor dos elementos que entram 

na sua composição. 

Assinatura: um produto da ANTARCTICA 

265 

página 

Lipton 

 

Chá Chamada: CHÁ LIPTON 

Slogan: O MELHOR DO MUNDO 

270 

rodapé 

Maizena 

Duryea 

 

Amido de 

Milho 

Chamada: AJUDE-O A RECUPERAR AS FORÇAS 

Texto: A menos que os pratos tenham bom sabor, o 

convalescente recusa o alimento que tanto necessita. 

Recomenda-se “MAIZENA DURYEA” especialmente 

para convalescentes, pois além de alimento altamente 

nutritivo, dá um sabor delicioso às sopas, verduras e 

pudins. 

Assinatura: MAIZENA DURYEA Marcas Registradas 

274 

¼ 

página 

Moinho da Luz 

 

Farinha de 

Trigo Três 

Coroas 

Chamada: Farinha de trigo “TRÊS CORÔAS” 

Texto: em pacotes de celofane de um e meio quilo 

excelente para bolos, biscoutos, etc. Fabricação do 

“Moinho da Luz” 

Exija pela marca “Três Corôas” nas casas de primeira 

ordem 

275 

página 

IRFM 

 

Óleo Yandi  Chamada: Um óleo puríssimo com um sabor tradicional... 

Texto: ...um óleo nacional completo para mêsa e salada. 

Rico em qualidades nutritivas e de fácil digestão. YANDI 

é o óleo dos estômagos delicados. 

Texto de apoio: ÓLEO YANDI DE AMENDOIM rico em 

qualidades nutritivas cujo sabôr vem ao encontro das 

preferências tradicionais do paladar brasileiro. Prefira-o 

pelo gosto, pelas qualidades que transmite aos alimentos e 

pela economia. 

Slogan: Para mesa e cosinha 

278 

¼ 

página 

Viuva Victorino 

Seróes 

 

A Perola 

da China 

Texto: Chá, Cêra, Cereais, Misturas para pássaros, Doces 

do norte, Mate, Conservas, Farinhas Alimentícias, Velas 

de Côres, Etc. 

Únicos distribuidores dos produtos “Perola da China” 

 

279 

½ 

página 

Abatedouro 

Modêlo Brasil 

S./A. 

 

Brasilaves Chamada: Perús, Patos e Frangos 

Texto: O Abatedouro Modêlo Brasil S./A. (Brasilaves) 

comunica que está em condições de atender as solicitações 

de “perús mamouth”, assim como os afamados perús, 

patos e frangos, criados a leite, procedentes de suas 

granjas. 

Texto de apoio: Varie os seus “menus” ofereça pratos 

novos à sua família e aos seus amigos 

Perú assado à brasileira (receita) 
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Ragout de carneiro com talharim (receita) 

Coelho à milenaza (receita) 

Cabrito à caçadora (receita) 

Pato assado com maçã (receita) 

Assinatura: MATADOURO DE PEQUENOS ANIMAIS: 

CABRITOS, PERÚS, PATOS, LEITÕES, ETC. 

Fiscalização permanente dos médicos da Saúde Pública 

Brasilaves Abatedouro Modêlo Brasil S./A. 

283 Cia. Usinas 

Nacionais 

Açúcar 

Pérola 

Chamada: Açúcar PEROLA 

Texto: produto econômico de grande pureza, seco, 

dissolvendo-se inteiramente dando maior rendimento. 

Assinatura: PRODUTO DA COMPANHIA USINAS 

NACIONAIS 

4ª capa Carlos De Britto 

& Cia. 

Extrato de 

Tomate 

Marca  

Peixe 

Chamada: Que aroma! 

Texto: Por todo o Brasil, de tal forma que se firmou a fama 

de pureza do Extrato de Tomate Marca Peixe, que, já hoje, 

não há dona de casa zelosa que o dispense. É justo! De 

fato, o Extrato de Tomate Marca Peixe é um condimento 

de incomparável valor alimentício. Fabricados 

exclusivamente com tomates graúdos, colhidos nas 

imensas e cuidadas plantações de Pesqueira, em 

Pernambuco, conserva todo o sabor do fruto maduro, 

mantem integrais as preciosas vitaminas A, B, C e G 

graças aos modernos processos de preparo a baixa 

temperatura, únicos na América do Sul. Para ter confiança 

no que consome, exija sempre de seu fornecedor Extrato 

de Tomate Marca Peixe. As Fabricas Peixe só produzem 

um Extrato de Tomate: O Extrato de Tomate Marca Peixe 

Slogan: Extrato de Tomate Marca Peixe Uma fonte de 

vitaminas em cada lata 

Assinatura: Frabricantes: CARLOS DE BRITTO & CIA. 

Recife - Pernambuco  
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Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

1 

página 

Coca-Cola 

Company 

Coca-Cola Chamada: “Hospitalidade” 

Slogan: Sirva Coca-Cola em casa 

25 

página 

Café Predileto Café em pó Chamada: Há predileções que se justificam 

Texto: Não diga que é “teimosia” do seu marido quando 

êle insiste que o seu “predileto” é o café cheiroso e 

saboroso, de gôsto inconfundível que lhe serviram na casa 

do Fulano ou do Beltrano... Êle tem razão... É que na casa 

daqueles amigos o usado é o café ‘ 

“PREDILETO” o melhor e o mais completo dos cafés... 

Assinatura: Café PREDILETO 

33 

página 

Anderson, 

Clayton & Cia. 

Ltda. 

Óleo Lirio 

(Óleo de 

Amendoim) 

Chamada: Recomendado por quem exige o melhor! 

Texto: Produzido com as melhores variedades de 

amendoim, o ÓLEO LIRIO apresenta alto teor vitamínico 

e absoluta pureza, graças aos processos cuidadosos de sua 

fabricação. Por isso as boas donas de casa recomendam 

sempre ÓLEO LIRIO para preparo de saladas, frituras 

gostosas e demais usos culinários. 

Slogan: Óleo Lirio de amendoim Puro-Gostoso-Nutritivo 

Assinatura: Anderson, Clayton & Cia. Ltda. 

46 

¼ 

página 

Mosele Grande 

Gala 

Campagne 

Chamada: Mosele Champagnes de Alta Classe 

Assinatura: Grande Gala 

59 

página 

Brahma Malzbier Chamada: Está faltando o melhor... 
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Texto: quando falta às suas refeições MALZBIER DA 

BRAHMA Faltou um alimento básico à sua refeição? 

...Então enriqueça-a com Malzbier da Brahma. Rica em 

malte, Malzbier da Brahma completa seu almoço... 

melhora seu lanche... e reforça seu jantar. Um copo de 

Malzbier da Brahma tem o mesmo valor energético de um 

ovo de granja ou de um bom bife. Ligeiramente 

adocicada. Malzbier da Brahma é a cerveja preferida em 

todos os lares. Não deixe, pois, faltar o melhor à sua 

refeição... o melhor em sabor e o melhor em prazer: a 

nutritiva Malzbier da Brahma. 

Apoio: Completa e equilibra sua refeição  - em garrafas e 

½ garrafas 

Assinatura: produto da Cia. Cervejaria Brahma S.A.  

135 

página 

Moça Leite 

Condensado 

Chamada: Leite são e nutritivo 

Texto: os cuidados e o rigorismo científico observados na 

sua elaboração, permitem afirmas que o Leite 

Condensado marca Moça é um leite puro, são e garantido, 

de grande valor nutritivo e elevado teôr vitamínico. É 

portanto um leite que se recomenda em todos os casos em 

que se deseja um leite completo de excelente qualidade e 

já açucarado: para ser tomado com café ou chá; para o 

preparo de bolos, sonhos, cremes e doces; para a merenda 

das crianças, passado no pão; é, enfim, de grande auxilio 

na alimentação geral de crianças e adultos.  

Apoio: PRÁTICO!  As donas de casa chamam-no 

“PRÁTICO” por ser um leite que se conserva com 

facilidade, uma vez aberta a lata, mesmo fora da 

geladeira e, sobretudo, pelos múltiplos usos que 

proporciona. Tenha-o sempre à mão... e não faltará leite 

em sua casa! 

Assinatura: Leite Condensado MARCA MOÇA 

Slogan: o melhor para todos os usos 

253 

página 

Café Capital Café em pó Chamada: Um é pouco... Dois é bom... Três é demais... 

Texto: É um velho dito popular onde se espelha a imagem 

perfeita do “brinde”... o ardiloso “brinde”, cujo único 

papel é corromper e desmerecer a qualidade! Um café por 

si só, vale pouco. Mas, quando este café tem bôa 

qualidade – CAFÉ CAPITAL – ele é bom. O brinde 

exclue a qualidade – o brinde é demais. A quota do lucro 

do café moído, é controlada por Departamentos 

especializados, não dando margem a “brindes” sem 

sacrifício da boa qualidade do produto. O CAFÉ 

CAPITAL impõe-se pelo seu próprio valor e só apela, 

perante o público, para o que representa e tem 

verdadeiramente: boa qualidade! 

Qualidade e brindes não se misturam! 

Assinatura: Café CAPITAL 

Slogan: Famoso há mais de meio século... sem brindes! 

259 

página 

Antarctica Guaraná 

Caçulinha 

(1/5 de litro) 

Chamada: Não há como um “Caçula”! 

Texto: Guaraná Champagne agora também em 1/5 de 

litro 

Assinatura: o “caçula” da ANTARCTICA  

261 

½ 

página 

A. Mendes 

Carneiro & Cia. 

LTDA. 

Chá 

Ridgways 

Chamada: 2 tipos de chá Ridgways 

Texto: Para a satisfação de milhões de consumidores em 

todo o mundo Preferido em todo o mundo há mais de 100 

anos, pela sua alta qualidade, um dos tipos do Chá 

RIDGWAYS conquistará, também, o seu apurado 

paladar. Experimente-o! 
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Apoio: “ORANGE PEKOE” deliciosa mistura dos mais 

finos chás da India e do Ceilão. Em latas vermelhas. 

“H.M.B.” (Her Magesty’s Blend) excelente mistura dos 

melhores chás. Especialmente preparado para o uso 

pessoal de S.M. Britanica a Rainha Victoria. (Em latas 

brancas). Peça ao seu fornecedor.  

Assinatura: CHÁ Ridgways 

269 

página 

Lipton Chá Chamada: CHÁ LIPTON 

Texto: Chá Lipton A maior venda de chá no mundo. Use 

somente chá Lipton. Lave o bule com agua quente. Deite 

no bule uma colher de chá por cada pessoa. 

Slogan: O MELHOR DO MUNDO 

294 

¼ 

página 

Viuva Victorino 

Seróes 

 

A Perola da 

China 

Texto: Chá, Cêra, Cereais, Misturas para pássaros, Doces 

do norte, Mate, Conservas, Farinhas Alimentícias, Velas 

de Côres, Etc. 

Únicos distribuidores dos produtos “Perola da China” 

 

300 

½ 

página 

Moinho da Luz Farinha de 

Trigo Três 

Coroas 

Chamada: Farinha de trigo “TRÊS CORÔAS” 

Texto: em pacotes de celofane de um e meio quilo 

excelente para bolos, biscoutos, etc. Fabricação do 

“Moinho da Luz” 

Exija pela marca “Três Corôas” nas casas de primeira 

ordem 

301 

½ 

página 

Abatedouro 

Modêlo S/A 

Brasilaves Texto: O Abatedouro Modêlo Brasil S./A. (Brasilaves) 

comunica que está em condições de atender as 

solicitações de “perús mamouth”, assim como os 

afamados perús, patos e frangos, criados a leite, 

procedentes de suas granjas. 

Texto de apoio: Varie os seus “menus” ofereça pratos 

novos à sua família e aos seus amigos 

Sopa de Pato (receita) 

Perú recheado com maçã (receita) 

Coelho ao molho pardo com inhoques (receita) 

Goulasche de carneiro (receita) 

Leitão assado à brasileira (receita) 

Assinatura: MATADOURO DE PEQUENOS 

ANIMAIS: CABRITOS, PERÚS, PATOS, LEITÕES, 

ETC. Fiscalização permanente dos médicos da Saúde 

Pública 

Brasilaves Abatedouro Modêlo Brasil S./A. 

4ª capa 

página 

Carlos De Britto 

& Cia. 

Extrato de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: Meu segredo está no tempero! 

Texto: Por todo o Brasil, de tal forma que se firmou a 

fama da pureza do Extrato de tomate Marca Peixe, que, 

já hoje, não há dona de casa zelosa que o dispense. É 

justo! De fato, o Extrato de Tomate Marca Peixe é um 

condimento de incomparável valor alimentício. 

Fabricado exclusivamente com tomates graúdos, colhidos 

nas imensas e cuidadas plantações de Pesqueira, em 

Pernambuco, conserva todo o sabor do fruto maduro, 

mantem integraes as suas preciosas vitaminas A, B, C e 

G, graças aos modernos processos de preparo a baixa 

temperatura, únicos na América do Sul. Para ter 

confiança no que consome, exija sempre de seu 

fornecedor Extrato de tomate Marca Peixe.  As Fabricas 

Peixe só produzem um Extrato de Tomate: O Extrato de 

Tomate Marca Peixe 

Slogan: Extrato de Tomate Marca Peixe Uma fonte de 

vitaminas em cada lata 

Assinatura: Frabricantes: CARLOS DE BRITTO & CIA. 

Recife - Pernambuco 
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Página 

Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

1 

página 

Coca-Cola 

Company 

Coca-Cola Texto: Sirva Coca-Cola em casa 

23 

página 

Café Predileto Café em 

pó 

Chamada: A JOIA DE SUA MESA... 

Texto: Pela pureza do grão selecionado... pela delicadeza 

do paladar... pelo aroma sempre tão agradável... a joia de 

sua mesa, minha senhora, continua sendo o  

Assinatura: Café PREDILETO 

Slogan: Em latas de 1 quilo, ou em pacotes de ½ quilo, o 

predileto de todos! 

67 

página 

Cia. Cervejaria 

Cayrú 

Cerveja 

Cayrú 

Mirim 

Chamada: Beba Cerveja Cayrú Mirim 

Texto: - A PEQUENA BOA! 

Assinatura: PRODUTO DA CIA CERVEJARIA CAYRÚ  

203 

página 

Nestlé Farinha 

Láctea 

Chamada: Um gostoso mingau sem levar ao fogo! 

Texto: água fervida... Farinha Láctea Nestlé... bate-se...e 

pronto...É fácil preparar um mingau delicioso e altamente 

nutritivo, contendo leite, cereais maltados, açúcar e 

vitaminas, ideal para lactentes após o 6º mês, escolares, 

esportistas, senhoras que amamentam e convalescentes. 

Coloque FARINHA LÁCTEA NESTLÉ numa vasilha com 

água fervida, quente, morna ou fria... bata bem com um 

garfo. Em três tempos está pronto um mingau bem gostoso 

e que alimenta. 

246 

¼ 

página 

Mosele Grande 

Gala 

Campagne 

Chamada: Mosele Champagnes de Alta Classe 

Assinatura: Grande Gala 

275 

página 

Carlos De Britto 

& Cia. 

Suco de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: É um prazer servir 

Bebida deliciosa feita com os sumarentos tomates 

selecionados da variedade “Beauty” altamente 

selecionados. Alimento nutritivo de grande valor, contendo 

as vitamina A, B, C e  G. Já vem pronto para servir. 

Apoio: 

Também pode ser servido quente, como sopa, bastando 

para isso adicionar pequena quantidade de caldo fervendo 

e manteiga. 

Assinatura: 

Suco de tomate marca Peixe. 

Frabricantes: CARLOS DEBRITTO & CIA. Recife - 

Pernambuco 

279 

página 

Brahma Malzbier Chamada: MALZBIER da Brahma enriquece qualquer 

refeição! 

Texto: É verdade! Malzbier da Brahma duplica o valor 

nutritivo do seu lanche... enriquece o seu almoço... e 

valoriza seu jantar... Rica em malte, Malzbier da Brahma 

tem alto valor energético. É uma cerveja preta. 

Ligeiramente adocicada. Pelo seu baixo teor alcoólico é a 

cerveja preferida de todas as famílias. Enriqueça suas 

refeições com a saborosa Malzbier da Brahma. 

GARRAFAS OU ½ GARRAFAS 

Apoio: Ouça as transmissões esportivas da Rádio Nacional, 

aos domingos, à tarde, em ondas curtas e médias. 

281 

página 

Anderson, 

Clayton & Cia. 

Ltda. 

Margarina 

Saude 

Chamada: Torne-os cheios de SAUDE... 

Texto: dando-lhes MARGARINA Saude em tôdas as 

refeições! 

Para as crianças, Margarina Saude representa uma 

esplêndida fonte de energias e calorias, facilmente 

assimiláveis pelo organismo. Puríssima e saborosa, 
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Margarina saúde é feita ao gôsto da petizada. Prepare hoje 

este lanche gostoso: passe no pão Margarina Saude... e veja 

a alegria das crianças! 

Assinatura: Anderson, Clayton & Cia. Ltda. 

PRODUTOS ACCO A SUA GARANTIA 

291 

página 

Lipton Chá Texto: Exija sempre CHÁ LIPTON o melhor do mundo 

292 

¼ 

página 

Viuva Victorino 

Seróes 

 

A Perola 

da China 

Chamada: Produtos “PEROLA DA CHINA” 

Texto: Tapioca, Mate, Sagú, Fubá de arroz, Araruta, 

Farinha de carimã, Fécula de batata e Amido para engomar. 

Únicos distribuidores dos produtos “Perola da China” 

Chá, Cêra, Conservas e Artigos do Norte. 

 

293 

página 

Royal Fermento 

Químico 

Chamada: Hoje tem Bôlo! 

Texto: BÔLO “SALPICADO” DE CHOCOLATE 

(receita) 

Em vez de gritar: “Venham lanchar!” Ela falou: “Hoje tem 

Bôlo!” e essa simples mudança de frase fês o milagre. Êles 

vieram correndo, esquecendo facilmente a tentação dos 

brinquedos. O bôlo é a maior atração para as crianças. E 

com a deliciosa receita abaixo – e com o indispensável e 

econômico Fermento Royal – você poderá pôr à prova este 

conselho. Experimente esse bôlo imponente e saboroso. O 

lanche será uma festa para os seus garotos!  

Assinatura: Fermento ROYAL 

Apoio: GRÁTIS Se desejar receber o Livro de Receitas 

Royal, escreva para (...). 

298 

½ 

página 

Cia. Usinas 

Nacionais 

Açúcar 

Perola 

Chamada: Açúcar Perola 

Texto: um produto que pelas suas qualidades conquistou a 

primazia. PUREZA, ECONOMIA, QUALIDADE SACO 

AZUL CINTA ENCARNADA 

Assinatura: Um produto da COMPANHIA USINAS 

NACIONAIS 

301 

½ 

página 

Abatedouro 

Modêlo Brasil 

S./A. 

Brasilaves 

Frangos, 

perús, 

patos 

Chamada: Perús, Patos e Frangos 

Texto: O Abatedouro Modêlo Brasil S./A. (Brasilaves) 

comunica que está em condições de atender as solicitações 

de “Perús Mamouth”, assim como os afamados perús, patos 

e frangos, criados a leite, procedentes de suas granjas. 

Texto de apoio: Varie os seus “menus” ofereça pratos 

novos à sua família e aos seus amigos 

FILET A CHIPOLATA (receita) 

COSTELETAS DE CARNEURI À BELLE-MÈRE 

(receita) 

PERNA DE PORCO ASSADO (receita) 

PATO COM LARANJA (receita) 

PERNA DE CABRITO ASSADA (receita) 

Assinatura: MATADOURO DE PEQUENOS ANIMAIS: 

CABRITOS, PERÚS, PATOS, LEITÕES, ETC. 

Fiscalização permanente dos médicos da Saúde Pública 

Brasilaves Abatedouro Modêlo Brasil S./A. 

302 

½ 

página 

Moinho da Luz Farinha de 

Trigo Três 

Coroas 

Chamada: Farinha de trigo “TRÊS CORÔAS” 

Texto: em pacotes de celofane de um e meio quilo 

excelente para bolos, biscoutos, etc. Fabricação do 

“Moinho da Luz” 

Exija pela marca “Três Corôas” nas casas de primeira 

ordem 

4ª capa 

página 

Carlos De Britto 

& Cia. 

Extrato de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: ESTÁ NA HORA! 

Texto: De um bom almoço, feito com extrato de tomate – 

dá excelente sabor aos pratos em cujo preparo é incluído, e 

por isso é o preferido pelas donas de casa. 
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Apoio: TOMATES DA MELHOR ESPÉCIE COLHIDOS 

NO MESMO DIA 

Assinatura: Indústrias Alimentícias  Carlos De Britto S.A. 
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1 

página 

Coca-Cola 

Company 

Coca-Cola Chamada: DE JANEIRO A DEZEMBRO SEMPRE BEM 

RECEBIDA 

Texto: Sirva Coca-Cola em casa. 

101 

página 

Nestlé Milo Chamada: MILO dá novas forças 

Texto: Porque contém: leite puro, cereais maltados, 

vitaminas A, B1, B2 e D, fosfatos de ferro facilmente 

assimiláveis, sais de cálcio e magnésio. 

Apoio: Gostoso frio ou quente 

135 

página 

UFE Gordura de 

Côco 

Cristal 

Chamada: Deliciosa! 

Texto: Gordura de Côco Cristal Gostosa! Diferente! 

Cristalina! 

203 

página 

Café Predileto Café em pó Chamada: 15% a mais de rendimento... 15% a mais de 

ECONOMIA! 

Texto: Colheres a menos de pó e xícaras a mais de um café 

saboroso e aromático!  Produzido na mais moderna fábrica 

do Brasil, o Café Predileto é cuidadosamente 

rebeneficiado, torrado sob calor irradiado, moído em baixa 

rotação e empacotado mecanicamente. Graças a estes 

processos de fabrico, o Café Predileto oferece 15% a mais 

de rendimento! Em seu armazém, exija Predileto para 

maior economia em cada pacote... e maior qualidade em 

cada xícara! 

Apoio: Econômico e delicioso, o Café Predileto esta a 

venda em latas de 1 quilo e pacotes de ½ quilo de NOVA 

EMBALAGEM oferecendo, nas latas ou nos pacotes, o 

rendimento e a qualidade de uma fabricação perfeita, 

inteiramente mecânica. 

231 

½ 

página 

Ridgways Chá Chamada: 2 tipos de chá Ridgways 

Texto: Para a satisfação de milhões de consumidores em 

todo o mundo Preferido em todo o mundo há mais de 100 

anos, pela sua alta qualidade, um dos tipos do Chá 

RIDGWAYS conquistará, também, o seu apurado paladar. 

Experimente-o! 

Apoio: “ORANGE PEKOE” deliciosa mistura dos mais 

finos chás da India e do Ceilão. Em latas vermelhas. 

“H.M.B.” (Her Magesty’s Blend) excelente mistura dos 

melhores chás. Especialmente preparado para o uso 

pessoal de S.M. Britanica a Rainha Victoria. (Em latas 

brancas). Peça ao seu fornecedor.  

Assinatura: CHÁ Ridgways 

243 

página  

Cia. Cervejaria 

Brahma 

Malzbier 

da Brahma 

Chamada:  

Texto: Tão rica em malte, MALZBIER da Brahma 

enriquece qualquer refeição! No seu almoço, no seu 

jantar... acrescente um novo valor nutritivo com Malzbier 

da Brahma. Cerveja preta e levemente adocicada, 

Malzbier da Brahma é um prazer para  o seu paladar. 

Tenha sempre à sua mesa Malzbier da Brahma para 

duplicar o valor da refeição. Devido ao seu baixo teor 

alcoólico e ao seu delicioso sabor, Malzbier da Brahma é 

a cerveja preferida de todas as famílias. EM GARRAFAS 

OU ½ GARRAFAS 
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Apoio: Ouça as transmissões esportivas da Rádio 

Nacional, aos domingos, à tarde, em ondas curtas e 

médias. 

257 

página 

Anderson 

Clayton & Cia. 

Ltda. 

Óleo Lirio 

(de 

amendoim) 

Chamada: Recomendado por quem exige o melhor! 

Texto: Produzido com as melhores variedades de 

amendoim, o ÓLEO LIRIO apresenta alto teor vitamínico 

e absoluta pureza, graças aos processos cuidadosos de sua 

fabricação. Por isso as boas donas de casa recomendam 

sempre ÓLEO LIRIO para preparo de saladas, frituras 

gostosas e demais usos culinários. 

Slogan: Óleo Lirio de amendoim Puro-Gostoso-Nutritivo 

Assinatura: Anderson, Clayton & Cia. Ltda. 

259 

página 

Cia. Usinas 

Nacionais 

Açúcar de 

Luxo 

Vesper 

Chamada:  ULTIMO TOQUE EM SEUS BOLOS E 

CONFEITOS 

Texto: Açúcar de Luxo VESPER 

Assinatura: Um produto da CIA. USINAS NACIONAIS 

271 

página 

Standard 

Brands os 

Brazil Inc. 

Fermento 

em Pó 

Royal 

Chamada: Por que não faz um igual? 

Texto: é facílimo com receitas Royal 

BÔLO DELICIOSO (receita) 

Apoio: GRÁTIS Se desejar receber o Livro de Receitas 

Royal, escreva para (...). 

Assinatura: PRODUTO DA STANDARD BRANDS OF 

BRAZIL, INC. 

276 

½ 

página 

Mosele Frisante 

Branco e 

Tinto 

Chamada: PARA AS GRANDES COMEMORAÇÕES 

Texto: Frisante MOSELE branco e tinto 

278 

½ 

página 

Aymoré Massas Chamada: NUNCA DESPREZE A QUALIDADE na 

compra de seus alimentos. 

Texto: Exija MASSAS AYMORÉ 

Talharim com ovos, altamente alimentício pela grande 

percentagem de ovos contida. Massas especiais com ovos. 

Vários tipos à sua escolha. Enfeitam o prato e alimentam 

de fato. Massas de semolina, cortadas e compridas. Alta 

percentagem de glúten de trigo. 

Slogan: A Massa que o povo em massa exige. 

279 

página 

Lipton Chá Chamada: CHÁ LIPTON 

Texto: Exija sempre o melhor do mundo 

281 

página 

Maizena 

Duryea 

Maizena Somente imagem 

285 

página 

Mate Leão Chá Chamada: Matte Leão A bebida da família brasileira 

Texto: É mais delicioso! O sabor de uma xícara ou um 

copo de Matte Leão é uma sensação deliciosa para o 

paladar. Com o Matte Leão se prepara o melhor chá e 

também o melhor refresco. E, por isso é preferido por 

todos: homens, mulheres, velhos e crianças, gordos ou 

magros. Todos apreciam, todos saboreiam e todos exigem 

o Matte Leão. É saudável! O Matte Leão não é apenas 

saboroso. É uma bebida que alimenta, é que exerce sobre 

o organismo uma leve ação estimulante. Fazendo bem real 

à saúde, o Matte Leão lhe proporciona agradável sensação 

de bem estar. Você pode e deve beber o Matte Leão a cada 

instante, que sempre lhe trará vantagem! E uma tradição! 

O Matte Leão é consumido há dezenas de anos nos lares 

brasileiros. É a bebida que se impõe quando toda a família 

se reúne... porque agrada igualmente a jovens e velhos. O 

Matte Leão é a mais tradicional das bebidas brasileiras. 

Slogan: Use e abuse do Matte Leão já vem queimado! 

Apoio: É um produto de alta qualidade! 

288 Viuva Victorino 

Seróes 

A Perola 

da China 

Chamada: Produtos “PEROLA DA CHINA” 
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¼ 

página 

 Texto: Tapioca, Mate, Sagú, Fubá de arroz, Araruta, 

Farinha de carimã, Fécula de batata e Amido para 

engomar. 

Únicos distribuidores dos produtos “Perola da China” 

Chá, Cêra, Conservas e Artigos do Norte. 

 

289 

página 

Cia. Usinas 

Nacionais 

Açúcar 

Perola  

Chamada: O CONVIVA DE TODAS AS FESTAS... 

Açúcar Perola 

Texto: Na passagem da maior data na vida da família 

cristã, o AÇÚCAR PEROLA, mais do que em outras 

ocasiões, participa da alegria com que todos festejam o 

NATAL e o ANO NOVO. 

Assinatura: Cia. Usinas Nacionais 

293 

página 

Companhia 

Carioca 

Industrial 

Gordura de 

Côco 

Carioca 

Chamada: O futuro dele... está em suas mãos 

Texto: Ei-la, afinal, casada! Agora, que Você realizou seu 

sonho dourado, lembre-se que o futuro de seu esposo 

depende muito de Você. Além de carinhosa e paciente, V. 

precisa atender aos seus deveres domésticos, dentre os 

quais o mais importante é a alimentação de seu marido. 

Evite, por exemplo, gorduras pesadas, que dificultam a 

digestão e prejudicam a saúde. Comece sua nobre missão 

de esposa, usando somente gordura vegetal, que é mais 

nutritiva e mais indicada ao nosso clima. Mas exija 

somente Gordura de Côco Carioca, que é a melhor, porque 

não tem mistura. Repare que a Gordura de Côco Carioca 

se liquefaz mais depressa, o que é uma prova científica de 

que é mais fácil de digerir. Com Gordura de Côco Carioca, 

Você pode preparar iguarias mais substanciosas, mais 

leves e mais gostosas, deixando, desde já, seu marido 

encantado com os seus méritos culinários! 

Assinatura: Gordura de Côco Carioca 

295 

página 

Carlos De Britto 

S.A. 

Suco de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: Chegou a hora! 

Texto: A qualquer hora a senhora poderá servir em sua 

casa o SUCO DE TOMATE marca PEIXE, certa de que 

estará servindo o melhor. Feito com os sumarentos 

tomates selecionados da variedade “Beauty” o SUCO DE 

TOMATE da marca PEIXE conserva inalteráveis as 

vitaminas A, B, C e  G do fruto maduro. Consitue, por isso, 

alimento de grande valor nutritivo. Já vem pronto para 

servir. 

Apoio: O SUCO DE TOMATE marca PEIXE também 

pode ser servido quente, como sopa, bastando para isso 

adicionar pequena quantidade de caldo fervendo e 

manteiga. 

Assinatura: 

Suco de tomate marca Peixe. 

Fabricantes: CARLOS DEBRITTO & CIA. Recife - 

Pernambuco 

301 

½ 

página 

Moinho da Luz Farinha de 

Trigo Três 

Coroas 

Chamada: Farinha de trigo “TRÊS CORÔAS” 

Texto: em pacotes de celofane de um e meio quilo 

excelente para bolos, biscoutos, etc. Fabricação do 

“Moinho da Luz” 

Exija pela marca “Três Corôas” nas casas de primeira 

ordem 

302 

½ 

página 

Abatedouro 

Modelo Brasil 

S/A 

Brasilaves 

(Frangos, 

perús, 

patos) 

Chamada: Perús, Patos e Frangos 

Texto: O Abatedouro Modêlo Brasil S./A. (Brasilaves) 

comunica que está em condições de atender as solicitações 

de “Perús Mamouth”, assim como os afamados perús, 

patos e frangos, criados a leite, procedentes de suas 

granjas. 
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Texto de apoio: Varie os seus “menus” ofereça pratos 

novos à sua família e aos seus amigos 

Cabritinho Assado (receita) 

Leitão Assado (receita) 

Galinha Moderna a Brasileira (receita) 

Perú com Farofa de Ouro (receita) 

Assinatura: MATADOURO DE PEQUENOS ANIMAIS: 

CABRITOS, PERÚS, PATOS, LEITÕES, ETC. 

Fiscalização permanente dos médicos da Saúde Pública 

Brasilaves Abatedouro Modêlo Brasil S./A. 

4ª capa 

página 

Carlos De Britto 

S.A. 

Extrato de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: Eu não aceito outro! 

Texto: Por todo o Brasil, de tal forma que se firmou a fama 

de pureza do Extrato de Tomate Marca Peixe, que, já hoje, 

não há dona de casa zelosa que o dispense. De fato, o 

Extrato de Tomate Marca Peixe é um condimento de 

incomparável valor alimentício. Fabricados 

exclusivamente com tomates graúdos, colhidos nas 

imensas e cuidadas plantações de Pesqueira, em 

Pernambuco, conserva todo o sabor do fruto maduro, 

mantem integrais as preciosas vitaminas A, B, C e G 

graças aos modernos processos de preparo a baixa 

temperatura, únicos na América do Sul. Para ter confiança 

no que consome, exija sempre de seu fornecedor Extrato 

de Tomate Marca Peixe. As Fabricas Peixe só produzem 

um Extrato de Tomate: O Extrato de Tomate Marca Peixe 

Slogan: Extrato de Tomate Marca Peixe Uma fonte de 

vitaminas em cada lata 

Assinatura: Frabricantes: CARLOS DE BRITTO & CIA. 

Recife - Pernambuco 
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Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

1 

página 

Coca-Cola 

Company 

Coca-

Cola 

Chamada: DE JANEIRO A DEZEMBRO SEMPRE BEM 

RECEBIDA 

2 

página 

Carlos De Britto 

S.A. 

Suco de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: É um prazer servir 

Bebida deliciosa feita com os sumarentos tomates 

selecionados da variedade “Beauty” altamente 

selecionados. Alimento nutritivo de grande valor, contendo 

as vitamina A, B, C e G. Já vem pronto para servir. 

Apoio: 

Também pode ser servido quente, como sopa, bastando 

para isso adicionar pequena quantidade de caldo fervendo e 

manteiga. 

Assinatura: 

Suco de tomate marca Peixe. 

Fabricantes: CARLOS DE BRITTO S.A. Recife - 

Pernambuco 

7 

página 

Anderson, 

Clayton & Cia. 

Ltda. 

Margarina 

Saúde 

Chamada: -Meu segredo é simples. Dou pão com 

Margarina Saude ao meu filho! 

Texto: Sim! As crianças crescem sadias e fortes, 

deliciando-se com a Margarina SAUDE!... na mesa ou na 

cozinha, margarina SAUDE é sempre uma delicia para o 

paladar! Mais econômica, puríssima e nutritiva, Margarina 

SAUDE é única para fazer bolos, panquecas, biscoitos, 

etc... Fabricada com leite pasteurizado e gorduras vegetais, 

Margarina SAUDE é um produto de qualidade ACCO! 

Apoio: Cada quilo de Margarina SAUDE contém 20.000 

unidades de vitamina “A”. 

Assinatura: Anderson, Clayton & Cia. Ltda. 
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49 

página 

Cia. Cervejaria 

Brahma 

Malzbier 

da 

Brahma 

Chamada: Seu almoço é mais completo com MALZBIER 

da BRAHMA 

Texto: Realmente!... Malzbier da Brahma completa o seu 

almoço... dá um novo valor nutritivo a qualquer refeição. 

Porque Malzbier da Brahma é rica em malte, que tem altas 

propriedades revigorantes. Além disso, Malzbier da 

Brahma é tão deliciosa que é considerada, por todos, como 

a cerveja do lar. Complete sempre seu almoço, lanche ou 

jantar com o reforço alimentar de Malzbier da Brahma. É 

gostosa e nutritiva! 

GARRAFAS OU ½ GARRAFAS 

Apoio: Ouça as transmissões esportivas da Rádio Nacional, 

aos domingos, à tarde, em ondas curtas e médias. 

101 

página 

Nestlé Milo Chamada: SENHORA! 

Texto: QUER VER SEUS FILHOS SAUDÁVEIS, 

ALEGRES E BEM DISPOSTOS PARA ESTUDAR E 

BRINCAR? Dê MILO aos seus filhos pela manhã, no 

lanche e à noite antes de dormir. MILO é um alimento 

concentrado que contém  o que o organismo necessita: leite 

integral; cereais maltados; açúcar; vitaminas A, B1, B2 e D; 

fósforo, magnésio, cálcio e ferro em forma orgânica 

facilmente assimilável. MILO refaz as energias, aumenta a 

vitalidade e é tão gostoso que seus filhos serão os primeiros 

a pedir: “Mamãe... quero MILO!” Importante: 50g de 

MILO cobrem totalmente, as necessidades mínimas diárias 

de vitaminas A, B1, B2, D e ácido nicotínico, assim como 

de ferro. 

Apoio: MILO dá saúde e alegria às crianças! 

Slogan: MILO é gostoso frio ou quente 

135 

página 

UFE Gordura 

de Côco 

Cristal 

Chamada: O “PRESENTE” DE TODO O ANO 

Texto: Gostosa! Diferente! Cristalina! 

Assinatura: Um produto da União Fabril Exportadora 

169 

página 

Café Predileto Café em 

pó 

Chamada: Mamãe, você leva aí o “Predileto”? 

Texto: Produzido na mais moderna fábrica do Brasil, o Café 

Predileto é cuidadosamente rebeneficiado, torrado sob 

calor irradiado, moído em baixa rotação e empacotado 

mecanicamente. Graças a estes processos de fabrico, o Café 

Predileto oferece 15% a mais de rendimento! Em seu 

armazém, exija Predileto para maior economia em cada 

pacote... e maior qualidade em cada xícara! 

Apoio: Colheres a menos de pó e xícaras a mais de um café 

saboroso e aromático!  Econômico e delicioso, o Café 

Predileto esta a venda em latas de 1 quilo e pacotes de ½ 

quilo de NOVA EMBALAGEM oferecendo, nas latas ou 

nos pacotes, o rendimento e a qualidade de uma fabricação 

perfeita, inteiramente mecânica. 

248 

½ 

página 

Delrio 

Compotas 

Salada de 

Frutas 

Chamada: Deliciosa! 

Texto: Compota de fruta; geleias; azeitonas; ameixas secas; 

doces em massas 

Assinatura: Delrio 

265 

página 

Cia. Usinas 

Nacionais 

Açúcar 

Perola  

Chamada: O CONVIVA DE TODAS AS FESTAS... 

Açúcar Perola 

Texto: Na passagem da maior data na vida da família cristã, 

o AÇÚCAR PEROLA, mais do que em outras ocasiões, 

participa da alegria com que todos festejam o NATAL e o 

ANO NOVO. 

Assinatura: Cia. Usinas Nacionais 

267 

½ 

página 

A. Mendes 

Carneiro & Cia. 

LTDA. 

Chá 

Ridgways 

Chamada: 2 tipos de chá Ridgways 

Texto: Para a satisfação de milhões de consumidores em 

todo o mundo Preferido em todo o mundo há mais de 100 
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anos, pela sua alta qualidade, um dos tipos do Chá 

RIDGWAYS conquistará, também, o seu apurado paladar. 

Experimente-o! 

Apoio: “ORANGE PEKOE” deliciosa mistura dos mais 

finos chás da India e do Ceilão. Em latas vermelhas. 

“H.M.B.” (Her Magesty’s Blend) excelente mistura dos 

melhores chás. Especialmente preparado para o uso pessoal 

de S.M. Britanica a Rainha Victoria. (Em latas brancas). 

Peça ao seu fornecedor.  

Assinatura: CHÁ Ridgways 

273 

página 

Duryea Maizena Sem texto – somente imagem 

278 

¼ 

página 

A Perola da 

China 

Produtos 

A Perola 

da China 

Chamada: Produtos “PEROLA DA CHINA” 

Texto: Tapioca, Mate, Sagú, Fubá de arroz, Araruta, 

Farinha de carimã, Fécula de batata e Amido para engomar. 

Únicos distribuidores dos produtos “Perola da China” 

Chá, Cêra, Conservas e Artigos do Norte. 

 

279 

página 

Lipton Chá Chamada: Saiba V.S. que ... CHÁ LIPTON 

Texto: é o Melhor Chá do Mundo e afora a agua é a bebida 

mais tomada em todo o mundo. V.S. pode gozar de 4 

chícaras dárias durante 2 mêses inteiros usando sómente 1 

libra (ou seja 453 grs.) de CHÁ LIPTON 

Assinatura: CHÁ LIPTON – garantia – económia  

282 

½ 

página 

Antonini S/A Chianti 

Clássico 

Bertolli 

Chamada: Chianti Clássico “BERTOLLI”!!! 

Texto: Nunca deixe de tomar, É fino, suave, é gostoso, 

Como agrada ao paladar!!! 

283 

página 

Cia. Carioca 

Industrial 

Gordura 

de Côco 

Carioca 

Chamada: NA COZINHA!!! 

Assinatura: Gordura de Côco Carioca 

Cia. Carioca Industrial (1º Prêmio do Concurso de 

Cartazes) 

284 

½ 

página 

Antonini S/A Azeite de 

Oliva 

Bertolli 

Chamada: Azeite de Oliva “BERTOLLI” 

Texto: - refinadíssimo; - isento de impurezas; - o mais baixo 

grau de acidez; - O SEU USO SÓ PODERA FAZER-LHE 

BEM 

Assinatura: AZEITE DE OLIVEIRA Bertolli 

289 

página 

Cia. Usinas 

Nacionais 

Açúcar de 

Luxo 

Vesper 

Chamada:  ULTIMO TOQUE EM SEUS BOLOS E 

CONFEITOS 

Texto: Açúcar de Luxo VESPER 

Assinatura: Um produto da CIA. USINAS NACIONAIS 

290 

½ 

página 

Aymoré Talharim 

com ovos 

Chamada: Sim...Sim... a massa é AYMORÉ! 

Texto: A qualidade é essencial na alimentação. Exija 

AYMORÉ 

Slogan: A massa que o povo em massa exije! 

Apoio: Ouça na Rádio Nacional, todos os domingos, às 

22,10hs, o programa Aymoré! 

299 

½ 

página 

Abatedouro 

Modelo Brasil 

S/A 

Brasilaves 

(Frangos, 

perús, 

patos) 

Chamada: Perús, Patos e Frangos 

Texto: O Abatedouro Modêlo Brasil S./A. (Brasilaves) 

comunica que está em condições de atender as solicitações 

de “Perús Mamouth”, assim como os afamados perús, patos 

e frangos, criados a leite, procedentes de suas granjas. 

Texto de apoio: Varie os seus “menus” ofereça pratos novos 

à sua família e aos seus amigos 

PERNIL DE PORCO ASSADO (receita) 

LEITÃO ASSADO (receita) 

CIVET DE LEBRE (receita) 

NOTA – Esta receita é de um grande cozinheiro francês, e 

pensamos não haver melhor nem mais fácil modo de 

preparar coelho. 
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Assinatura: MATADOURO DE PEQUENOS ANIMAIS: 

CABRITOS, PERÚS, PATOS, LEITÕES, ETC. 

Fiscalização permanente dos médicos da Saúde Pública 

Brasilaves Abatedouro Modêlo Brasil S./A. 

303 

½ 

página 

Moinho da Luz Farinha 

de Trigo 

Três 

Coroas 

Chamada: Farinha de trigo “TRÊS CORÔAS” 

Texto: em pacotes de celofane de um e meio quilo excelente 

para bolos, biscoutos, etc. Fabricação do “Moinho da Luz” 

Exija pela marca “Três Corôas” nas casas de primeira 

ordem 

4ª capa 

página 

CARLOS DE 

BRITTO & 

CIA. 

Extrato de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: Nós preferimos porque êle é o melhor! 

Texto: Por todo o Brasil, de tal forma que se firmou a fama 

de pureza do Extrato de Tomate Marca Peixe, que, já hoje, 

não há dona de casa zelosa que o dispense. De fato, o 

Extrato de Tomate Marca Peixe é um condimento de 

incomparável valor alimentício. Fabricados 

exclusivamente com tomates graúdos, colhidos nas imensas 

e cuidadas plantações de Pesqueira, em Pernambuco, 

conserva todo o sabor do fruto maduro, mantem integrais 

as preciosas vitaminas A, B, C e G graças aos modernos 

processos de preparo a baixa temperatura, únicos na 

América do Sul. Para ter confiança no que consome, exija 

sempre de seu fornecedor Extrato de Tomate Marca Peixe. 

As Fabricas Peixe só produzem um Extrato de Tomate: O 

Extrato de Tomate Marca Peixe 

Slogan: Extrato de Tomate Marca Peixe Uma fonte de 

vitaminas em cada lata 

Assinatura: Fabricantes: CARLOS DE BRITTO & CIA. 

Recife - Pernambuco 
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Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

1 

página 

Coca-Cola 

Company 

Coca-

Cola 

Chamada: DE JANEIRO A DEZEMBRO SEMPRE BEM 

RECEBIDA 

Texto: Sirva Coca-Cola em casa. 

2 

página 

Carlos De 

Britto & 

Cia. 

Suco de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: Graças a ti, todos estamos felizes! 

Preparado com os sumarentos tomates “Beauty”, 

rigorosamente selecionados, o Suco de Tomate Marca 

“PEIXE” é bebida deliciosa e nutritivo alimento, de alto valor. 

Contém as vitamina A, B, C e  G, necessárias à saúde e já vem 

pronto para servir. 

Apoio: 

Pode ser servido quente, como sopa, bastando para isso 

adicionar pequena quantidade de caldo fervendo e manteiga. 

Assinatura: 

Suco de tomate marca Peixe. 

Fabricantes: CARLOS DE BRITTO S.A. Recife - Pernambuco 

7 

página 

Anderson, 

Clayron & 

Cia. 

Margarin

a Saúde 

Chamada: - Meu filho sempre pede mais... Pão com margarina 

Saude 

Texto: Sim! E seu filho também gostará do delicioso sabor 

natural da MARGARINA SAUDE!... Purissima e nutritiva... na 

mesa ou na cozinha, MARGARINA SAUDE é complemento 

indispensável ao bom paladar! Excelente para fazer panquecas, 

bolos, etc... MARGARINA SAUDE é um produto de qualidade 

ACCO! Cada quilo de MARGARINA SAUDE contém 20.000 

unidades de vitamina “A”. 

Assinatura: Anderson, Clayron & Cia. 

19 

página 

Cia. 

Cervejaria 

Brahma 

Malzbier 

da 

Brahma 

Chamada: Seu almoço é mais completo com MALZBIER da 

BRAHMA 
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Texto: Realmente!... Malzbier da Brahma completa o seu 

almoço... dá um novo valor nutritivo a qualquer refeição. 

Porque Malzbier da Brahma é rica em malte, que tem altas 

propriedades revigorantes. Além disso, Malzbier da Brahma é 

tão deliciosa que é considerada, por todos, como a cerveja do 

lar. Complete sempre seu almoço, lanche ou jantar com o 

reforço alimentar de Malzbier da Brahma. É gostosa e nutritiva! 

GARRAFAS OU ½ GARRAFAS 

Apoio: Ouça as transmissões esportivas da Rádio Nacional, aos 

domingos, à tarde, em ondas curtas e médias. 

55 

página 

Lipton Chá Chamada: Saiba V.S. que ... CHÁ LIPTON 

Texto: é o Melhor Chá do Mundo e afora a agua é a bebida mais 

tomada em todo o mundo. V.S. pode gozar de 4 chícaras dárias 

durante 2 mêses inteiros usando sómente 1 libra (ou seja 453 

grs.) de CHÁ LIPTON 

Assinatura: CHÁ LIPTON – garantia – económia 

67 

página 

Nestlé Milo Chamada: SENHORA! 

Texto: QUER VER SEUS FILHOS SAUDÁVEIS, ALEGRES 

E BEM DISPOSTOS PARA ESTUDAR E BRINCAR? Dê 

MILO aos seus filhos pela manhã, no lanche e à noite antes de 

dormir. MILO é um alimento concentrado que contém  o que o 

organismo necessita: leite integral; cereais maltados; açúcar; 

vitaminas A, B1, B2 e D; fósforo, magnésio, cálcio e ferro em 

forma orgânica facilmente assimilável. MILO refaz as energias, 

aumenta a vitalidade e é tão gostoso que seus filhos serão os 

primeiros a pedir: “Mamãe... quero MILO!” Importante: 50g de 

MILO cobrem totalmente, as necessidades mínimas diárias de 

vitaminas A, B1, B2, D e ácido nicotínico, assim como de ferro. 

Apoio: MILO dá saúde e alegria às crianças! 

Slogan: MILO é gostoso frio ou quente 

101 

página 

UFE Gordura 

de Côco 

Cristal 

Chamada: Agora estou feliz... 

Texto: Entrou CRISTAL em minha cozinha, a gordura que vale 

saúde! 

Slogan: Gostosa! Diferente! Cristalina! 

Assinatura: Um produto União Fabril Exportadora 

135 

página 

Toddy Toddy Chamada: Torta Americana 

Texto: receita da torta 

Assinatura: Toddy 

203 

página 

Café 

Predileto 

Café  em 

pó 

Predileto 

Chamada: Não esqueceu o nosso “Predileto”! 

Texto: Produzido na mais moderna fábrica do Brasil, o Café 

Predileto é cuidadosamente rebeneficiado, torrado sob calor 

irradiado, moído em baixa rotação e empacotado 

mecanicamente. Graças a estes processos de fabrico, o Café 

Predileto oferece 15% a mais de rendimento! Em seu armazém, 

exija Predileto para maior economia em cada pacote... e maior 

qualidade em cada xícara! 

Apoio: Colheres a menos de pó e xícaras a mais de um café 

saboroso e aromático!  Econômico e delicioso, o Café Predileto 

esta a venda em latas de 1 quilo e pacotes de ½ quilo de NOVA 

EMBALAGEM oferecendo, nas latas ou nos pacotes, o 

rendimento e a qualidade de uma fabricação perfeita, 

inteiramente mecânica. 

229 

½ página 

Amidoliga Amidolig

a 

Chamada: AMIDOLIGA 

Texto: qual mãe que não sente prazer em ver seu filho forte e 

feliz? Seu filhinho estará feliz, quando bem alimentado. 

Escolha, porém, um alimento de confiança para seu filho. 

AMIDOLIGA possue certificados de diversos grande médicos 

afirmando suas alatas qualidades de pureza e valor nutritivo 

inigualável. Quando em idade de amamentação, dê uma vez por 

dia mingáu de AMIDOLIGA na mamadeira ao seu filhinho,  
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verá como ele se sentirá bem alimentado. E mais tarde, em 

idade escolar, o mingáu de AMIDOLIGA será a garantia de sua 

boa saúde e aproveitamento. Procure nos armazéns e 

confeitarias, AMIDOLIGA!   

230 

½ página 

Biscoitos 

Estoril 

Biscoitos 

Baton 

Glacé 

Chamada: Para “lunches” DELICIOSOS! 

Texto: No “lunche” em seu lar ou na merenda escolar biscoitos 

Estoril não deve faltar! “Baton Glacê” é uma das especialidades 

da fábrica de biscoitos Estoril. Os biscoitos Estoril estão à 

venda em tôda a parte também em saquinhos. Embalagem 

popular. 

Assinatura: BISCOITOS Estoril 

231 

½ página 

Delrio 

Compotas 

Salada de 

Frutas 

Chamada: Deliciosa! 

Texto: Compota de fruta; geleias; azeitonas; ameixas secas; 

doces em massas 

Assinatura: Delrio 

237 

página 

Standard 

Brands os 

Brazil 

Fermento 

em pó 

Royal 

Chamada: Bôlo é dia de festa todo dia! 

Texto: Um bôlo faz de qualquer dia um dia de festa. Sirva no 

lanche o Bôlo de Bananas, e veja a alegria em todos os 

semblantes. Bôlo de Bananas (receita) 

Apoio: GRÁTIS Se desejar receber o Livro de Receitas Royal, 

escreva para (...). 

Assinatura: PRODUTO DA STANDARD BRANDS OF 

BRAZIL, INC. 

239 

página 

Maizena Maizena Chamada: Amido de Milho MAIZENA Marca Registrada 

Texto: alicerce da arte culinária!  

247 

página 

Cia. Usinas 

Nacionais 

Açúcar 

de Luxo 

Vesper 

Chamada: está ótimo! Foi feito com o Açúcar de Luxo Vesper 

Texto: Um bom doce depende de um bom açúcar. Por isso 

agradam mais os produtos feitos com o Açúcar de Luxo 

VESPER, o melhor, graças ao seu elevado grau de pureza e alto 

rendimento. *quadruplamente filtrado *cristalizado a vacuo 

Assinatura: Açucar de Luxo Vesper 

250 

¼ página 

A Perola da 

China 

Produtos 

A Perola 

da China 

Chamada: Produtos “PEROLA DA CHINA” 

Texto: Tapioca, Mate, Sagú, Fubá de arroz, Araruta, Farinha de 

carimã, Fécula de batata e Amido para engomar. 

Únicos distribuidores dos produtos “Perola da China” 

Chá, Cêra, Conservas e Artigos do Norte. 

253 

página 

Piraquê Salgadin

hos 

Chamada: Uma Festa para as suas visitas! 

Texto: mantenha-se em dia com as novidades: experimente os 

diferentes Salgadinhos Piraquê! Para o cocktail, para o lanche 

e até para o café da manhã, todos estão adotando os deliciosos 

Salgadinhos Piraquê. E as demais variedades Piraquê foram 

feitas também para a preferência dos exigentes, pois 

apresentam uma incomparável qualidade! 

Assinatura: PIRAQUÊ  

255 

página 

Cia. Usinas 

Nacionais 

Açúcar 

Perola  

Chamada: Satisfaz plenamente a nova embalagem 

Texto: A nova embalagem do puríssimo Açucar PEROLA, 

além de proteger melhor o produto, evita perdas, 

proporcionando maior satisfação aos consumidores. 

Apoio: * mais resistente *mais higiênica *mais econômica 

Assinatura: açúcar PEROLA 

Slogan: saco azul e cinta encarnada  

262 

½ página 

Aymoré Massa Chamada: - Macarrão qualquer um faz... 

Texto: ...mas você sabe que não é qualquer macarrão que 

proporcioina uma boa macarronada. O grande segredo está na 

qualidade da massa, como a Aymoré, cuidadosamente 

preparada e empacotada de forma a conservar seu sabor 

original. 

Apoio: ao adquirir massa lembre-se da tradicional qualidade 

dos produtos AYMORÉ. 

Slogan: A massa que o povo em massa exige 
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263 

½ página 

Abatedouro 

Modelo 

Brasil S/A 

Brasilave

s 

(Frangos, 

perús, 

patos) 

Chamada: Perús, Patos e Frangos 

Texto: O Abatedouro Modêlo Brasil S./A. (Brasilaves) 

comunica que está em condições de atender as solicitações de 

“perús mamouth”, assim como os afamados perús, patos e 

frangos, criados a leite, procedentes de suas granjas. 

Texto de apoio: Varie os seus “menus” ofereça pratos novos à 

sua família e aos seus amigos 

Perú assado à brasileira (receita) 

Ragout de carneiro com talharim (receita) 

Coelho à milenaza (receita) 

Cabrito à caçadora (receita) 

Pato assado com maçã (receita) 

Assinatura: MATADOURO DE PEQUENOS ANIMAIS: 

CABRITOS, PERÚS, PATOS, LEITÕES, ETC. Fiscalização 

permanente dos médicos da Saúde Pública 

Brasilaves Abatedouro Modêlo Brasil S./A. 

269 

½ página 

Moinho da 

Luz 

Farinha 

de Trigo 

Três 

Coroas 

Chamada: Farinha de trigo “TRÊS CORÔAS” 

Texto: em pacotes de celofane de um e meio quilo excelente 

para bolos, biscoutos, etc. Fabricação do “Moinho da Luz” 

Exija pela marca “Três Corôas” nas casas de primeira ordem 

4ª capa 

página 

CARLOS 

DE 

BRITTO & 

CIA. 

Extrato 

de 

Tomate 

Marca 

Peixe 

Chamada: Tendo vocês dois eu me sinto “o tal”! 

Texto: boa razão têm os qu preferem o Extrato de Tomate 

marca “PEIXE”, porque seu sabor inigualável, seu alto valor 

alimentício, lhe conferem qualidades difíceis de superar. 

Condimento culinário por excelência, dia a dia se impõe no 

conceito das donas de casa, que não o podem dispensar. 

Fabricado com tomates selecionados das imensas plantações 

pernambucanas, pelo alto tratamento técnico de sua preparação, 

conserva as preciosas vitaminas A, B, C, G, sendo, por isso, 

alimentício e saboroso ao mesmo tempo. As fábricas PEIXE só 

produzem um extrato de tomate: MARCA PEIXE. 

Slogan: Uma fonte de vitaminas em cada lata. 

Assinatura: CARLOS DE BRITTO & CIA. 
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APÊNDICE B: Transcrição textual dos anúncios da Categoria Automóveis 
 

 

1
9

5
0

  

A
u

to
m

ó
v

el
 –

 

1
 a

n
ú

n
ci

o
 

Página 
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página 

PROPAC Austin A40 Chamada: Luxo e Conforto de um carro grande! 

Texto: Economia e facilidade de manejo de um carro pequeno! 

Assinatura: PROPAC 

Companhia de Propaganda, Administração e Comercio 
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102 

página 

PROPAC Austin Chamada: Conhecer um bom carro significa conhecer um AUSTIN 

Texto: Quando o Sr. experimenta um Austin certifica-se de que será 

possuidor de um esplêndido carro. Rápida aceleração, boa velocidade, 

freios de segurança, suavidade de marcha e economia excepcional são 

algumas das características que tornam Austin o líder dos carros de sua 

classe. 

Assinatura: AUSTIN 

Companhia PROPAC Comércio e Representações 
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Anunciante  Produto  Texto  

61 

página 

PROPAC Austin A-70 Chamada: Tem tudo que V. deseja... AUSTIN A-70 

Texto: Extremamente econômico... o Austin A-70 domina as estradas 

mais rudimentares. Pelo aproveitamento do espaço interno, comporta 

toda a família... Produz excepcional performance, rendendo boa 

velocidade de cruzeiro... possui tudo para o recomendar ao automobilista 

mais exigente – a classe dos grandes carros, a maneabilidade de um 

pequeno e o preço de um automóvel médio. 

Assinatura: Companhia PROPAC Comércio e Representações 

Slogan: AUSTIN corresponde à sua confiança!  

 

170 

página 

PROPAC Austin Chamada: Conhecer um bom carro significa conhecer um AUSTIN 

Texto: Quando o Sr. experimenta um Austin certifica-se de que será 

possuidor de um esplêndido carro. Rápida aceleração, boa velocidade, 

freios de segurança, suavidade de marcha e economia excepcional são 

algumas das características que tornam Austin o líder dos carros de sua 

classe. 

Assinatura: AUSTIN 

Companhia PROPAC Comércio e Representações 
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APÊNDICE C: Transcrição textual dos anúncios da Categoria Cigarros 
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página 

Souza Cruz Cigarros Hollywood Assinatura: 

Cia. De Cigarros Souza Cruz 

 

1
9

5
0

  
C

ig
a

rr
o

s–
 1

 a
n

ú
n

ci
o
 

Página 

Encaixe 
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17 

página 

Souza Cruz Continental Chamada: O estilo dos maillots modifica-se... mas a preferência pelos 

cigarros Continental permanece  

Título do texto de apoio: Há mais de 15 anos Continental é o cigarro de 

qualidade mais vendido em todo o Brasil 

Texto de apoio: Sim – o tamanho dos maillots torna-se cada vez mais 

reduzido... porém a popularidade dos cigarros Continental permanece 

inalterada. Continental é o cigarro que soube manter uniforme a sua 

suprema qualidade. Hoje, Continental é  melhor do que nunca – e um 

público cada vez mais numeroso dá sua preferência a Continental – o 

cigarro de qualidade mais vendido no Brasil. 

Slogan: Cigarros Continental – uma preferência nacional 

Assinatura: Companhia de Cigarros Souza Cruz. 
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49 

página 

Souza Cruz Continental Chamada: 

...exige aperfeiçoamento contínuo 

Texto de apoio: 

O exercício contínuo, desde a mais tenra idade, é indispensável aos bons 

artistas de circo. Seguindo os mesmos princípios, a Souza Cruz mantém 

Continental no alto da lista dos cigarros de qualidade mais vendidos no 

Brasil, nos últimos 15 anos. Durante este período, além de mantermos 

uniforme a magnífica qualidade de Continental, temos introduzido em sua 

fabricação aperfeiçoamentos resultantes de nossa vasta experiência no 

plantio, seleção e mistura de tabacos finos... Sim – os tempos mudaram... 

mas continua a preferência nacional pelos cigarros Continental... hoje mais 

suaves, mais gostosos, melhores do que nunca! 

Slogan:  

Cigarros Continental – uma preferência nacional 

Assinatura: 

produto Souza Cruz 
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31 

página 

Souza Cruz Continental Chamada: 

Qualidades de liderança 

Texto de apoio: 

Como o café, Continental é uma preferência nacional... é o cigarro de 

classe mais vendido no país! 

Continuação da chamada: 

Também fizeram de 

Slogan: 

Continental uma preferência nacional há mais de 15 anos 
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35 

página 

Souza Cruz Hollywood Chamada: 

Uma legítima consagração... 

Texto: 

O apurado bom gôsto de uma elite consagrou os perfumes franceses como 

os mais finos e raros... esse mesmo agudo senso de seleção, peculiar aos 
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que se distinguem pela elegância, deu aos cigarros Hollywood uma 

insuperável tradição de alta classe.  

Slogan: 

Cigarros Hollywood uma tradição de bom gosto 

Assinatura: 

Um produto Souza Cruz 

 

1
9

5
4

  
C

ig
a

rr
o

s–
 1

 

a
n

ú
n

ci
o
 

Página 

Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

31 

página 

Souza Cruz Continental Chamada: 

Você sempre vê alguém fumando 

Slogan: 

Continental Uma preferência nacional 

Assinatura: 

Um produto Souza Cruz 
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APÊNDICE D: Transcrição textual dos anúncios da Categoria Cosmética e 

Beleza 
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American Beauty 

Academy 

Creme 

Pollah 

Chamada: O poder de uma eterna primavera 

Texto: A beleza domina sempre em todas as formas, mas, acima 

de tudo, predomina a beleza de um rosto de mulher. O ideal de um 

rosto bonito é a ausência de espinhas, cravos, rugas, manchas, 

póros abertos, enfim, uma pele unida, branca e lisa debaixo da qual 

como se vê circular a vida. 

Slogan: Creme Pollah dará ao seu rosto, o poder irresistível de uma 

eterna primavera 

Texto de apoio: Creme Pollah, da American Beauty Academy 

(Academia Americana de Beleza) é universalmente conhecido 

para o tratamento da pele. Sua ação se traduz pela remoção das 

causas, evitando de um modo absoluto as afecções cutâneas. É um 

produto encontrado nas farmácias e perfumarias. 

Assinatura: Use PÓ DE ARROZ POLLAH – Alta qualidade – 

Ótimo perfume. 

13 

página 

 

Leite de Rosas Leite de 

Rosas 

Chamada: O PREPARADO QUE DÁ IT 

Texto: a pele é o envoltório da beleza de seu corpo. Associe à 

perfeição de suas formas a juventude, a suavidade e o frescor de 

uma linda cútis. Envolva-se no “it” de uma pele perfumada e 

macia – e seja também um tipo Leite de Rosas. 

Limpa, alveja e amacia a cútis 

Slogan: “O mais eficiente e aconselhado embelezador da 

mulher”... 

16 
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página 

 

Roger & Gallet Fleurs 

d’Amour 

Chamada: Fleurs d’Amour 

Texto: Extrato – Loção – Pó de Arroz – Brilhantina 

Assinatura: Roger & Gallet Paris-Rio 

19 
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Elizabeth Arden Ardena 

Tonico para 

pele e creme 

de limpeza 

Ardena 

creme de 

laranja 

Ardena 

creme velva 

Ardena 

especial 

adstringente 

 

Chamada: Pelo caminho da perfeição na arte de ser bela... 

Texto: Pelo caminho da perfeição na arte de ser bela... na arte de 

conquistar a verdadeira beleza é necessário o estudo de todos os 

problemas e possibilidades do seu encanto pessoal. Por longos 

anos, Elizabeth Arden tornou-se assim, um símbolo na arte de ser 

bela e coloca à disposição de toda a mulher produtos que trazem a 

garantia de resultados positivos e duradouros: 

ARDENA TONICO PARA A PELE e CREME DE LIMPEZA 

para remover as impurezas e tornar a cútis macia e aveludada. 

ARDENA CREME DE LARANJA para suavizar a pele do rosto e 

do colo despertando uma nova beleza. 

ARDENA CREME VELVA no caso da cútis oleosa, para o mesmo 

efeito suavizante. 

ARDENA ESPECIAL ADSTRINGENTE para tonificar e 

proteger a cútis delicada. 

Elizabeth Arden acredita, sinceramente, em cada um destes 

produtos... cada um deles é um novo passo para a perfeição... na 

arte de ser bela! 

Assinatura: Elizabeth Arden 

22 
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página 

Laboratórios 

ASO 

ASO Azeite 

vegetal 

perfumado 

para cabelos 

Chamada: Sem armas... “ASO” conquistou os 5 continentes! 

Texto: Porque “ASO” cumpriu sempre o que prometeu: - DAR 

AOS CABELOS BRANCOS A CÔR NATURAL! “ASO” 

também conquistou a simpatia do Brasil, onde já é fabricado há 

doze anos, o que comprova a eficácia dos seus ótimos resultados. 

“ASO” é um azeite vegetal perfumado, que se usa apenas em gotas. 

Em poucas aplicações dá naturalidade e vitalidade aos cabelos, 

evitando-lhes a queda e eliminando a caspa. Seu preço embora 

pareça elevado, torna-se extraordinariamente econômico devido à 

sua grande durabilidade – Uma caixa de “ASO” pode durar alguns 

meses. 

Assinatura: à venda em todas as farmácias, drogarias e 

perfumarias. ASO 



 

374 

 

25 

página 

Choisel Vépre 

Boyard 

Chamada: Colonias Perfumadas 

Texto: Vépre, um perfume de inesquecível suavidade e adorável 

fragrância. Boyard, um perfume quente como o amor, persistente 

como a saudade. 

Assinatura: Choisel 

Venda nas casas SLOPER – CIRIO – CARNEIRO – GARRAFA 

GRANDE   

26 

¼ 

página 

Xambú 

 

Loção 

Xambú 

 

Chamada: CABELOS BRANCOS  CASPA! 

Texto: Loção Xambú cabelos brancos ou grisalhos voltam a sua 

côr natural elimina a caspa êxito garantido  

35 

½ 

página 

vertical 

Laboratórios 

Vindobona do 

Brasil Ltda. 

Racé Chamada: Pernas, braços e axilas sem mácula 

Livres de pelos que tanto afeiam e estragam com o suor os seus 

vestidos 

Texto: “Racé” elimina os pelos com incrível rapidez, não irrita a 

pele e evita que os pelos tornem a crescer mais vigorosos. Use 

“RACÉ” e fique certa de que os pelos jamais quebrarão a 

envolvente sedução do seu corpo. 

“RACÉ” vende-se nas principais perfumarias.  

36 

½ 

página 

Blondine Loção 

Aurea 

Blondine 

Chamada: OS HOMENS PREFEREM AS LOIRAS 

Texto: Se você é morêna, ganhe nova personalidade, aplicando 

BLONDINE aos seus cabelos. Se já é loira, realce os seus encantos 

com BLONDINE. Único que dá aos cabelos a côr de ouro. Evite 

os produtos químicos que oxigenam, descolorando. 

Assinatura: Blondine 
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Leite de Colonia Leite de 

Colonia 

Chamada: “Meu Noivo Será Meu Marido...?” 

-Desculpe-me, Lydia. Não posso demorar hoje. Tenho um 

encontro com meus amigos no Clube. (É fácil conquistar um 

noivo... mas é difícil conservá-lo. E Lydia pensa que pode atraí-lo 

com sua beleza artificial). 

- Minha filha. A felicidade no casamento depende de várias coisas, 

das quais beleza natural é muito importante. Você está usando 

“maquillage” excessivo para disfarçar imperfeições da pele. 

Corrija-as com Leite de Colonia. 

(Foi um conselho de mãe para filha. E em breve Lydia não tinha 

mais dúvidas quanto ao feliz fim do seu romance.) – Minha 

querida. Hoje vamos marcar o dia do nosso casamento. Agora, 

quero viver sempre ao seu lado. 

Texto: Não artificialize sua beleza... CORRIJA as imperfeições da 

pele com Leite de Colonia. É um erro disfarçar as imperfeições da 

pele com o “maquillage” exagerado – nocivo à vital respiração da 

pele. O certo é corrigir manchas, sardas, cravos, espinhas e outras 

erupções da pele com Leite de Colonia. Use-o pela manhã em 

massagens sobre o rosto, colo e pescoço... quando sair, como 

fixador do pó e protetor da cútis... e, à noite, numa última limpeza 

da pele. E seu rosto ganhará aquela beleza das peles eternamente 

jovens... eternamente lindas. 

Texto de apoio: EMBELEZADOR BÁSICO O depoimento de 

milhares de jovens e senhoras, em vários inquéritos, revelou que 

a mulher brasileira – famosa pela sua beleza – considera o leite 

de Colonia o seu embelezador básico! 

Slogan: Leite de Colonia o embelezador da mulher 
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Antisardina Antisardina Chamada: Antisardina o creme da elite feminina. 

Texto: ANTISARDINA é um creme sem igual! Torna nossa pele 

fascinante e sempre jovial. 

41 
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Helena 

Rubinstein 

Flor de 

Maçã 

Chamada: Flor de Maçã 

Texto: Num passeio matinal... na “boite” elegante... Flor de Maçã, 

a eterna fragrância da primavera, a envolverá deliciosamente na 

frescura do seu perfume predileto. Imprima a todos os detalhes de 

sua toilette o cunho irresistível de Flor de Maçã. 

Texto de Apoio: Apresentada em lindíssimos estojos e Colonia 50, 

75,  

150 Loção 75, 100 Perfume 200, Pó de Arroz 35, Talco 50, 

Sabonete cx. c/3, 65.  

Assinatura: helena rubinstein 
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Loção Norma Loção 

Norma 

Chamada: CABELOS BRANCOS? 

Texto: É sinal de velhice! Faça-os voltar à cor natural. Abandone 

experiências e não envelheça. Reaja! Na vida a aparência é tudo. 
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A Loção NORMA normaliza o seu aspecto tornando-o belo e 

juvenil! 

45 
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Coty Air Spun  Chamada: Um produto de beleza completo “Air Spun” o novo pó 

de arroz micronizado Coty 

Texto: Textura mais nova e mais macia, cores mais quentes e mais 

jovens, fragrância mais intensa, aderência melhor... “Air Spun”, o 

pó de arroz micronizado de Coty, oferece-lhe isto e ainda mais: 

graças às substâncias oleosas que possui, benéficas à pele, é 

também um verdadeiro tratamento de beleza. Use-o. Verá como 

sua beleza ganha um toque novo e natural de frescor e mocidade. 

Apoio: L’Origan, L’Aimant, Emeraude 

“Air Spun” apresentando em novas embalagens 

Assinatura: Coty 

46 Brylcreem Brylcreem Chamada: Ela “brilha” sempre! 

Texto: Em todas as atividades, ela brilha sempre porque a par do 

apuro no vestir, mantém seus cabelos bem penteados, brilhantes, 

sadios e juvenís. E consegue-o usando Brylcreem que dá brilho, 

fixa sem emplastar, permitindo repentear. Brylcreem tonifica a raís 

do cabelo evitando a caspa. Isento de goma, amido, álcool e sabão. 

É produto positivo e científico! Experimente após o permanente. 

Brylcreem comprado, cabelo penteado! 

Apoio: Mais de 27 milhões de unidades vendidas anualmente no 

mundo inteiro! 

Slogan: Brylcreem o mais perfeito tônico fixador do cabelo 
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Labs Alvim & 

Freitas 

Creme 

Rugól 

Chamada: 20-30 ou 40 primaveras... e sempre conquistando 

corações – Graças a Um Só Creme! 

Texto: Uma cútis impecável é o segredo mágico da eterna 

juventude. E este segredo também pode ser seu... Creme Rugol. 

Êste famoso creme embelezador da cútis remove as impurezas dos 

poros, fortalece os tecidos, corrige o ressecamento ou oleosidade 

da pele, sendo perfeita base para maquillage. 

Apoio: Use Creme Rugol todas as noites, em suaves massagens no 

rosto e pescoço, e antes de sair, como base da maquillage. Em 

apenas uma semana desaparecem os cravos, manchas, espinhas e 

outras imperfeições realizando este ideal de beleza e mocidade, 

que tanto seduz os corações.  

Assinatura: Creme Rugól 
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Mme. Selda 

Potocka 

Tonico nº10 

(para 

cabelos 

secos) 

Chamada: cabelos lindos 

Texto: Um belo penteado é indispensável à sua elegância. Bastam 

algumas gotas do TONICO N.10 para restituir dos seus cabelos a 

oleosidade natural, vida e beleza. 

Apoio: depois do permanente seu uso é indispensável 

Assinatura: Mme. Selda Potocka 

57 Oleo Anhangá Oleo 

Anhangá 

Chamada: Oleo ANHANGÁ 

Texto: Tônico e restaurador capilar. Elimina a caspa, evitando a 

calvície. 

58 Dr. Denrik Leite de 

Lanolina  

Chamada:  Não seja teimosa, seja bonita 

Texto: Há muitas pessoas que só mudem de convicção quando se 

lhes apresenta uma prova cabal e indiscutível. V.S. é teimosa: está 

convencida que o rouge e o pó de arroz (ambos muito aderentes à 

pele) podem ser retirados do rosto com água e sabão. Pois bem, 

vamos lhe sugerir uma experiência que lhe fará mudar de opinião: 

lave o rosto como de costume, com água e sabão. Feito isso, passe 

então o Leite de Lanolina do Dr. Denrik, dada a sua composição 

muito fina e especial, limpa melhor que o sabão pois tem o poder 

de fazer a lanolina entrar bem dentro dos poros, limpando-os 

completamente e tornando a pele alva, macia, aveludada. Faça esta 

experiência e se convença. 

Slogan: Leite de Lanolina do Dr. Denrik é bom para a péle  

59 Industria de 

Perfumes 

Maysfina Ltda. 

Maysfino 

 

Chamada: Destacam-se em seu toucador os produtos Maysfino 

Texto: O pó de arroz e o talco Maysfino são uma caricia para a sua 

cútis pela sua finíssima elaboração e delicado perfume 

Apoio: Em cada caixa uma lindíssima esponja de nossa exclusiva 

fabricação 

Assinatura: Industria de Perfumes Maysfina Ltda. 

 

234 Cilion Cilion Chamada: “Super-it” para o seu olhar 
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vertical 

Texto: com uma simples e agradável aplicação de Cilion, duas 

vezes por dia. Cilion dá nova beleza às pálpebras, escurece, alonga 

e recurva os cílios, dá brilho às sobrancelhas, impedindo ao mesmo 

tempo a formação de caspas e terçóis. 

Apoio: Prefira o TUBO GRANDE rende mais e custa, 

relativamente, muito menos. 

Slogan: Cilion embeleza e protege os olhos 

240 Perfumaria 

Exótica 

Perfumes 

Exotica 

Chamada: Perfumes Exotica 

Tecto: Para qualquer parte do Brasil lhe será remetido, pelo 

Correio, este lindo estojo com 3 vidros de finos e exóticos 

perfumes diferente. 

Apoio: Pelo Reembolso Postal Cr$ 55,00 Sem qualquer outra 

despesa 

Assinatura: Faça seu pedido à Perfumaria Exótica 

257 Myrurgia Promesa Chamada: Promesa Extrato Loção Pó de Arroz 

Texto: Myrurgia: de fama mundial por seus perfumes MADEIRAS 

de ORIENTE e EMBRUJO de SEVILLA oferece-lhe esta “juvenil 

criação” nascida em seus laboratórios de SUIÇA.  

 263 

½ 
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Dearborn & Co. Cera 

Mercolizada 

Chamada: a senhora tem a idade que sua pele representa 

Texto: Tenha a cútis sempre jovem. Enquanto a pele conserva um 

aspecto sadio, e uma superfície macia e aveludada, a idade não 

importa, a aparência será de eterna mocidade. Para manter a beleza 

da pele e auxiliar a Natureza no processo de absorpção da camada 

externa da cútis, use Cera Mercolizada. Cera Mercolizada 

transforma a pele velha em partículas invisíveis, deixando aparecer 

a camada nova, fresca e macia, dando-lhe uma aparência mais 

moça. 

Assinatura: Comece hoje a usar Cera Mercolizada 
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Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  
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Soc. Perfumes 

ASO 

ASO Chamada: Agora pelo Reembôlso Postal 

Texto: ASO na cabeça 20 anos a menos na aparência ASO sem 

pintar devolve aos cabelos brancos a côr natural. À VENDA 

EM TODO O BRASIL 

Assinatura: Soc. Perfumes Aso Ltda. 
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American Beauty 

Academy 

Creme e Pó de 

Arroz Pollah 

Chamada: O poder de uma eterna primavera 

Texto: A beleza domina sempre em todas as formas, mas, 

acima de tudo, predomina a beleza de um rosto de mulher. O 

ideal de um rosto bonito é a ausência de espinhas, cravos, 

rugas, manchas, póros abertos, enfim, uma pele unida, branca 

e lisa debaixo da qual como se vê circular a vida. 

Slogan: Creme Pollah dará ao seu rosto, o poder irresistível de 

uma eterna primavera 

Apoio: Creme Pollah, da American Beauty Academy 

(Academia Americana de Beleza) é universalmente conhecido 

para o tratamento da pele. Sua ação se traduz pela remoção das 

causas, evitando de um modo absoluto as afecções cutâneas. 

É um produto encontrado nas farmácias e perfumarias. 

Assinatura: Use PÓ DE ARROZ POLLAH – Alta qualidade – 

Ótimo perfume. 
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Dr. Denrik Leite de 

Lanolina 

(demaquilante) 

Chamada: UMA EXPERIÊNCIA FÁCIL 

Texto: Lave bem seu rosto com água e sabão. Pensa que ficou 

limpo? – Pois passe então o Leite de Lanolina do Dr. Denrik e 

verá quanto rouge e quantas impurezas saem ainda no 

algodão! – É que só o Leite de Lanolina faz uma limpeza 

integral da péle, penetrando bem dentro dos póros e deixando 

a cútis alva, macia, aveludada. – Vidros grandes e pequenos 

em toda a parte.  

Slogan: Leite de Lanolina do Dr. Denrik é bom para a péle 
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Araújo Freitas & 

Cia 

Pasta Russa Chamada: DARIA TUDO PARA TER UM Busto perfeito 

Texto: É possível possuir a plástica perfeita do busto, que 

significa elegância e juventude. Para reconquistar a perfeição 

do busto use PASTA RUSSA, que ativa a circulação do 

sangue, age sobre os tecidos atrofiados e dá firmeza aos seios. 
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Readquira a juventude do busto usando PASTA RUSSA, um 

produto científico de absoluta confiança. 

Assinatura: PASTA RUSSA 

Apoio: Em todas as boas farmácias e drogarias 

Distribuidores ARAUJO E FREITAS & CIA. 

23 
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Maysfino Pó de Arroz e 

talco 

Chamada: PREFIRA SEMPRE Maysfino TALCO – PÓ DE 

ARROZ 

Texto: O pó de arroz e talco Maysfino são uma caricia para a 

sua cútis pela sua finíssima elaboração e delicado perfume. 

Apoio: em cada caixa uma lindíssima esponja de nossa 

exclusiva fabricação. À VENDA EM TODAS AS 

FARMACIAS E PERFUMARIAS 
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Cilion Cilion Chamada: “Super-it” para o seu olhar 

Texto: com uma simples e agradável aplicação de Cilion, duas 

vezes por dia. Cilion dá nova beleza às pálpebras, escurece, 

alonga e recurva os cílios, dá brilho às sobrancelhas, 

impedindo ao mesmo tempo a formação de caspas e terçóis. 

Apoio: Prefira o TUBO GRANDE rende mais e custa, 

relativamente, muito menos. 

Slogan: Cilion embeleza e protege os olhos 
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Coty Air Spun – pó 

de arroz 

Chamada: Onze tonalidades vibrantes e juvenis! 

Texto: ...e entre elas a tonalidade ideal para a sua pele. Pó de 

arroz “Air Spun” Micronizado por aparelhos especiais – um 

processo revolucionário, privilégio de Coty em todo o mundo 

– “Air Spun” é de textura praticamente imponderável. 

Experimente, nos tons rosados, as cores Bali ou Vibrant, nos 

tons ocre, Soleil d’Or ou Ocre d’Orient. Há ainda mais 7 côres 

fascinantes à sua escolha. 

Assinatura: Coty 

Apoio: Nos clássicos perfumes L’Origan, L’Aimant, 

Emeraude 
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Xambú Loção Xambú Chamada: CABELOS BRANCOS  CASPA! 

Texto: Loção Xambú cabelos brancos ou grisalhos voltam a 

sua côr natural elimina a caspa êxito garantido 

32 
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L.A.B. Leite Belvitan Chamada: A beleza ao seu alcance 

Texto: LEITE Belvitan é o único preparado que realmente 

elimina as manchas do rosto, espinhas, cravos, panos, sardas, 

etc. conserva a cútis sempre lisa, bela e acetinada. 

35 
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Leite de Colônia Leite de 

Colônia 

Chamada: “Uma carta anônima... e quanta verdade!...” 

Texto: À primeira carta que recebi não dei a menor atenção. 

Dizia que minha beleza era mentirosa porque usava o 

maquillage excessivo para ocultar as imperfeições da cutis. Eu 

até ri... Era noiva e não temia o futuro. 

Depois, inesperadamente, meu noivo Jorge desfez o 

compromisso. E chegou nova carta que me disse tôda a 

verdade: “Sua beleza é falsa porque você disfarça e não 

corrige as imperfeições. Os homens preferem a beleza 

natural”...  

Agora reconheço que a beleza natural atrai o romance. (E é tão 

fácil conseguí-la com Leite de Colônia). Numa festa, encontrei 

Jorge. Procurou-me arrependido. Fez-me declarações. E 

resolvemos reatar o noivado. 

Não artificialize sua beleza... CORRIJA as imperfeições da 

pele com Leite de Colonia. 

Sim! A mentira é sempre condenável, mesmo em beleza! Evite 

a perigosa mentira do maquillage excessivo usado para 

disfarçar as imperfeições da pele e dar uma impressão de falsa 

beleza. Corrija manchas, cravos, sardas, espinhas e outras 

erupções com Leite de Colonia. Use-o pela manhã, em 

massagens sobre o rosto, colo e pescoço...quando sair, como 

fixador do pó e protetor da cútis... e, à noite, numa última 

limpeza da pele. E seu rosto ganhará aquela verdadeira beleza 

que os homens adoram. Use sempre Leite de Colonia.  

Texto de apoio: EMBELEZADOR BÁSICO O depoimento de 

milhares de jovens e senhoras, em vários inquéritos, revelou 
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que a mulher brasileira – famosa pela sua beleza – considera 

o leite de Colonia o seu embelezador básico! 

Slogan: Leite de Colonia o embelezador da mulher 
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Laboratórios 

Vindobona do 

Brasil Ltda. 

Racé Creme 

depilatório 

Chamada: Pernas, braços e axilas sem mácula 

Livres de pelos que tanto afeiam e estragam com o suor os seus 

vestidos 

Texto: “Racé” elimina os pelos com incrível rapidez, não irrita 

a pele e evita que os pelos tornem a crescer mais vigorosos. 

Use “RACÉ” e fique certa de que os pelos jamais quebrarão a 

envolvente sedução do seu corpo. 

“RACÉ” vende-se nas principais perfumarias. 

43 

página 

Produtos 

Farmaceuticos 

Ltda. 

Mme. Selda 

Potocka 

Máscaras e 

tratamentos de 

beleza 

Chamada: Mais bela e fascinante... com o novo tratamento de 

beleza... 

Texto: MASCARA DE LAMA Produto moderno para o 

tratamento das peles oleosas, de póros dilatados e sujeitas a 

espinhas. Absorve todas as impurezas da pele, deixando-a 

completamente limpa e acetinada. MASCARA NUTRITIVA 

Cientificamente preparada para penetrar profundamente na 

epiderme e corrigir a deficiência glandular. Provoca uma 

reação no tecido cutâneo, rejuvenesce a pele tornando-a firme 

e macia. Para tonificar o pescoço e o colo, e as peles 

excessivamente desnutridas, junte uma terça parte de leite frio 

batendo bem até ficar um creme macio e homogêneo. Nas 

peles sujeitas a manhas junte uma terça parte do suco de limão. 

TRATAMENTO DE BELEZA O uso das duas máscaras, põe 

ao seu alcance um tratamento completo de beleza. A “Máscara 

de Lama”, agindo mecanicamente logo após o efeito emoliente 

da “Máscara Nutritiva” tonifica a pele dando-lhe um matiz 

acetinado e translucido. 

Assinatura: Selda Potocka 
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Fleury Lapis Capilar 

Fleury 

Chamada: Lapis capilar FLEURY recolora instantaneamente 

Texto: os tempos grisalhos, os primeiros cabelos brancos, as 

sobrancelhas, as pestanas e as raízes recém crescidas entre 

duas aplicações de Tintura. 

Os cavalheiros também terão no LAPIS FLEURY uma 

excelente oportunidade para eliminar os cabelos brancos, tanto 

da barba como do bigode. APLICAÇÃO FACILIMA 
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Helena Rubinstein Fragrância 

White Flame 

Chamada: White Flame (FLAMA BRANCA) 

Texto: Paris... New York... já consagraram White Flame que 

atualmente alcança no Brasil o mesmo triunfo. A fragrância 

White Flame é composta pelas inimitáveis essências que 

fizeram a glória dos perfumes franceses, agora pela primeira 

vez concentradas numa serie completa para seu toucador, 

desde a colônia até o pó de arroz. WHITE FLAME EM 

LUXUOSOS ESTOJOS. 

Assinatura: helena rubinstein 
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Guerlain Águas de 

colonia  

Chamada: GUERLAIN 

Texto: Eau de cologne: Shalimar, Mitsouko, Jickyl, L’Heure 

Bleue, Cachet Jaune. 

66 
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Leite de Rosas Leite de Rosas Chamada: O PREPARADO QUE DÁ “It” 

“O mais eficiente e aconselhado embelezador das americanas” 

Texto: Desodorante ideal, LEITE DE ROSAS, além de 

possuir o fragrante e suave perfume da flor soberana que lhe 

deu o nome, é fantástico na eliminação de espinhas, sardas, 

panos, cravos, etc. Convem ler com atenção o prospecto e a 

bula, que acompanham o vidro, para conhecer todos os 

segredos do uso. 

Slogan: LIMPA, ALVEJA E AMACIA A CUTIS 
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Elizabeth Arden  Fragrância 

Blue Grass 

Chamada: AS SENHORAS ADORÁVEIS BANHAM-SE 

COM ÊSTE PERFUME! 

Legenda da fotografia: Acima: Nos lábios e unhas, Sky Blue 

Pink de Elizabeth Arden  

Texto: FRAGRÂNCIA DAS FLORES BLUE GRASS 

Abandone o tímido hábito do perfume atrás da orelha! Ao 

invés disso, após o banho atomize sobre o seu corpo 

“Fragrância das Flores Blue Grass” que é uma reprodução 

mais discreta e distinta, porém persistente, do próprio Extrato 
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Blue Grass de Elizabeth Arden. “Fragrância das Flores Blue 

Grass” é também de Preço acessível, e eis porque as mais 

adoráveis senhoras praticamente banham-se com ela, para 

ficarem envoltas numa aura de frescor, delícia e atração. 

Assinatura: Elizabeth Arden  

Paris – Nova York – Londres  
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Myrurgia Madeira do 

Oriente Pó de 

Arroz e Rouge 

Chamada: A nova apresentação dos pós-de-arroz 

Texto: MADEIRAS de ORIENTE Finos como Sempre 

Assinatura: MYRURGIA 
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Roger & Gallet  Fleurs 

d’Amour  

Chamada: Fleurs d’Amour 

Texto: Extrato – Loção – Pó de Arroz – Brilhantina 

Assinatura: Roger & Gallet Paris-Rio 
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Bryl Creem Tonico fixador 

de cabelo 

Chamada: Você está sobrando... 

Texto: Também assim despenteado! Para ser uma rapaz 

elegante e de gosto apurado, conserve os cabelos sempre 

alinhados com BRYLCREEM o fixador, mais que perfeito! 

Perfuma suavemente, fixa sem colar e permite repentear! Em 

vidros ou em tubos. Em qualquer parte. Comece hoje mesmo 

a usar: 

Assinatura: BRYLCREEM 

Slogan: O FIXADOR MAIS QUE PERFEITO 
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Loção Norma Loção Norma Chamada: CABELOS BRANCOS? 

Texto: É sinal de velhice! Faça-os voltar à cor natural. 

Abandone experiências e não envelheça. Reaja! Na vida a 

aparência é tudo. A Loção NORMA normaliza o seu aspecto 

tornando-o belo e juvenil! Não é tintura, nem contem sais de 

prata. 
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Xambú Loção Xambú Chamada: CABELOS BRANCOS  CASPA! 

Texto: Loção Xambú cabelos brancos ou grisalhos voltam a 

sua côr natural. Elimina a caspa – Êxito garantido. 
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Seño Bel Seño Bel Chamada: Seño-Bel é destinado ao embelezamento do seio da 

mulher 

Texto: É produto de alta classe, para classe alta. 

APRESENTAÇÃO: - Seño –Bel é apresentado em duas 

formulas: Numero 1 – de cor esverdeada destinado ao 

desenvolvimento e embelezamento dos seios demasiado 

pequenos e flácidos. Numero 2 – de cor rósea, destinado ao 

aformoseamento dos seios demasiado grandes e sem firmeza, 

tornando-os belos e rígidos. Em ambos os casos, Seño-Bel age 

como poderoso estimulante da atividade celular. 

Assinatura: SeñoBel 

Slogan: Sem belos seios... a mulher jamais possuirá atrativos, 

encantos, sedução... 
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Perfumaria Myrta 

S.A. 

Água de 

Colônia 

Parisiana 

Chamada: Mais perfumada... Mais desejada... 

Texto: NOVA AGUA DE COLÔNIA Parisiana – uma 

evocação de Paris Faça desprender-se de sua pessoa o encanto 

da fragrância da Água de Colônia Parisiana. Mais perfumada 

e mais persistente, a Colônia Parisiana fixa-se, por longo 

tempo, na epiderme e no vestuário, envolvendo você num 

clima de sonho e encantamento.  Viva sua vida com o enlevo 

do perfume de Parisiana – uma deliciosa sugestão de Paris.    

Apoio: Use também SABONETE, ÓLEO E BRILHANTINA 

PARISIANA 

Assinatura: Produtos da Perfumaria MYRTA S.A. 

275 
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Laboratório MAC-

BIR do Brasil Ltda. 

Óleo  

escurecedor e 

loção tonica 

Chamada: ADEUS, CABELOS BRANCOS  

Texto: Dois produtos incomparáveis para a mocidade e a 

beleza dos cabelos!  

OLEO MAC-BIR Escurecedor O OLEO MAC BIR não 

contem enxofre nem sais de prata. Vegetal e perfumado. Não 

mancha a péle nem prejudica a permanente. Não é gorduroso. 

Não é tintura. Loção Tonica MAC-BIR Loção vegetal, 

fórmula rigorosamente cientifica, medicinal finamente 

perfumado a “Hora Caliente” é útil no combate a caspa, queda 

dos cabelos etc. e indispensável a perfeita higiene do couro 

cabeludo. 

À venda nas boas Farmacias, Drogarias e Perfumarias de todo 

o Brasil 
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Slogan: Com MAC BIR na cabeça há ninguém que envelheça 

Assinatura: Laboratório MAC BIR do Brasil Ltda.  

281 

½ 
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Dearborn London 

Inc. 

Cera 

Mercolizada 

Chamada: A senhora tem a idade que sua pele representa 

Texto: Tenha a cutis sempre jovem  Enquanto a pele conserva 

um aspecto sadio, e uma superfície macia e aveludada, a idade 

não importa, a aparência será de eterna mocidade. Para manter 

a beleza da pele a auxilia a Natureza no processo de absorpção 

da camada externa da cútis, use Cera Mercolizada. Cera 

Mercolizada transforma a pele velha em partículas invisíveis, 

deixando aparecer a camada nova, fresca e macia, dando-lhe 

uma aparência mais moça.  

282 

½ 
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Produtos 

Pindorama 

(Perfumarias) S.A. 

Loção e 

petróleo 

quinado 

Pindorama 

Chamada: DE CABEÇA EM CABEÇA CORRE A FAMA 

DOS PRODUTOS PINDORAMA 

Texto: LOÇÃO PPINDORAMA, suavemente perfumada, 

devolve aos cabelos brancos a côr natural. PETRÓLEO 

QUINADO, evita a queda e embranquecimento precoce dos 

cabelos. 

Slogan: PRODUTOS DA MAIS ALTA CONFIANÇA 

286 
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Perfumaria Exótica Extrato 

Organza 

Chamada: LINDO PRESENTE EXTRATO “ORGANZA” 

Texto: Em elegante embalagem Finissimo perfume, de um 

exotismo sensual e arrebatador, verdadeiro sonho das mil e 

uma noites. 

Assinatura: Perfumaria Exótica 
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Leite de Rosas Leite de Rosas Chamada: O PREPARADO QUE DÁ “It” 

“O mais eficiente e aconselhado embelezador das americanas” 

Texto: Desodorante ideal, LEITE DE ROSAS, além de possuir 

o fragrante e suave perfume da flor soberana que lhe deu o 

nome, é fantástico na eliminação de espinhas, sardas, panos, 

cravos, etc. Convem ler com atenção o prospecto e a bula, que 

acompanham o vidro, para conhecer todos os segredos do uso. 

Slogan: LIMPA, ALVEJA E AMACIA A CUTIS 

10 

½  

página 

Perfumaria Myrta 

S.A. 

Água de 

Colônia 

Parisiana 

Chamada: Deixe na lembrança dele... a nova e inesquecível 

fragrância da Água de Colonia Parisiana 

Texto: Fica para sempre na lembrança a nova e inesquecível 

fragrância da Colonia Parisiana – uma sugestão de Paris. Mais 

perfumada e mais persistente, a Colonia Parisiana permanece, 

por longo tempo, na epiderme e no vestuário, envolvendo a sua 

pessoa num clima de sonho e atração.  

Apoio: Use também SABONETE, ÓLEO E BRILHANTINA 

PARISIANA 

Assinatura: Produtos da Perfumaria MYRTA S.A. 

12 
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American Beauty 

Academy 

Crême Pollah Chamada: Pense na deslumbrante beleza de um rosto lindo... 

Texto: Imaginai como é bom ser bonita... CRÊME POLLAH 

da American Beauty Academy (Academia Americana de 

Beleza) eliminando as feias espinhas, manchas, rugas, póros 

abertos, sardas e tantas outras imperfeições da cútis, fará 

invejado vosso rosto, dando-lhe o tom esmalte em porcelana. 

Slogan: A missão de POLLAH é fazê-la bonita 

CREME POLLAH é encontrado nas perfumarias e farmácias. 

14 

½ 

página 

Cilion Cilion Chamada: “Super-it” para o seu olhar 

Texto: com uma simples e agradável aplicação de Cilion, duas 

vezes por dia. Cilion dá nova beleza às pálpebras, escurece, 

alonga e recurva os cílios, dá brilho às sobrancelhas, impedindo 

ao mesmo tempo a formação de caspas e terçóis. 
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Apoio: Prefira o TUBO GRANDE rende mais e custa, 

relativamente, muito menos. 

Slogan: Cilion embeleza e protege os olhos 

17 

página 

 

Elizabeth Arden  Tratamento 

básico 

Chamada: Algumas já nascem belas... Todas podem alcançar a 

beleza seguindo o Tratamento Básico de Elizabeth Arden 

Texto: Eis a promessa solene de Elizabeth Arden! Eis a certeza 

para aquelas que confiarem no Tratamento Básico de Elizabeth 

Arden, porque ganharão beleza, obtendo uma cútis perfeita e 

aveludada. Os preparados essenciais de Elizabeth Arden são 

preferidos pelas senhoras belas em todo o mundo. O seu culto 

à beleza é um segredo de mulheres que se tornaram lendárias – 

porque parecem nunca envelhecer. Esse culto poderá ser, 

também, o segredo da sua beleza! 

Apoio: É simples e eficaz o Tratamento Básico Elizabeth 

Arden: LIMPE com Ardena Creme de Limpeza, se a pele é sêca 

ou normal. TONIFIQUE com Ardena Tônico para a Pele. 

SUAVIZE com Ardena Creme Velva, se a pele ´r normal.; 

Ardena Creme de Laranja, se é sêca; Ardena Especial 

Adstringente, se oleosa. 

Assinatura: Elizabeth Arden 

21 
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Helena Rubinstein Base e pó Chamada: Silk Tone base de maquillage de sêda natural Silk 

Powder pó facial de sêda natural  

Texto: Helena Rubinstein conseguiu um novo milagre... 

atomizar a sêda natural e incorporá-la o pó facial e à base de 

maquillage. Silk Tone e Silk Powder, elaborados com milhões 

de partículas infinitesimais de sêda, o mais precioso 

ingrediente, numa d’antes utilizado em produtos de beleza, dão 

à pele a aparência, o encanto e a beleza da sêda. 

Apoio: Helena Rubinstein recomenda que Silk Tone e Silk 

Powder sejam usados conjuntamente. 

Assinatura: helena rubinstein 

22 
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Produtos 

Pindorama 

(Perfumarias) S.A. 

Loção e 

petróleo 

quinado 

Pindorama 

Chamada: DE CABEÇA EM CABEÇA CORE A FAMA DOS 

PRODUTOS PINDORAMA 

Texto: LOÇÃO PINDORAMA, suavemente perfumada, 

devolve aos cabelos brancos a côr natural. PETRÓLEO 

QUINADO, evita a queda e embranquecimento precoce dos 

cabelos. 

Slogan: PRODUTOS DA MAIS ALTA CONFIANÇA 

26 

½ 
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Araújo Freitas & 

Cia 

Pasta Russa Chamada: DARIA TUDO PARA TER UM Busto perfeito 

Texto: É possível possuir a plástica perfeita do busto, que 

significa elegância e juventude. Para reconquistar a perfeição 

do busto use PASTA RUSSA, que ativa a circulação do sangue, 

age sobre os tecidos atrofiados e dá firmeza aos seios. 

Readquira a juventude do busto usando PASTA RUSSA, um 

produto científico de absoluta confiança. 

Assinatura: PASTA RUSSA 

Apoio: Em todas as boas farmácias e drogarias 

Distribuidores ARAUJO E FREITAS & CIA. 

29 

página 

Leite de Colonia Leite de 

Colonia 

Chamada: Não confunda! 

Texto: Leite de Colonia possui Base Medicinal. É preparado 

pelo médico Dr. Arthur Studart para eliminar Manchas, Sardas, 

Espinhas e Cravos. 

Sim! Leite de Colonia tem base medicinal. É preparado por um 

médico: o Dr. Arthur Studart. Não confunda, pois, o Leite de 

Colonia com outros produtos sem ação positiva, usados no 

“maquillage” para encobrir ou disfarçar as imperfeições da 

pele. Use-o também para fixar o pó de arroz e proteger a pele. 

Leite de Colonia torna sua cútis mais jovem e mais linda. 

Assinatura: Leite de Colonia 

Slogan: o embelezador da mulher 

30 

½ 
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Seño Bel Seño Bel Chamada: Seño-Bel é destinado ao embelezamento do seio da 

mulher 

Texto: É produto de alta classe, para classe alta. 

APRESENTAÇÃO: - Seño –Bel é apresentado em duas 

formulas: Numero 1 – de cor esverdeada destinado ao 

desenvolvimento e embelezamento dos seios demasiado 

pequenos e flácidos. Numero 2 – de cor rósea, destinado ao 
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aformoseamento dos seios demasiado grandes e sem firmeza, 

tornando-os belos e rígidos. Em ambos os casos, Seño-Bel age 

como poderoso estimulante da atividade celular. 

Assinatura: SeñoBel 

Slogan: Sem belos seios... a mulher jamais possuirá atrativos, 

encantos, sedução... 

39 

½ 
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Laboratórios 

Vindobona do 

Brasil Ltda. 

Racé Creme 

depilatório 

Chamada: Pernas, braços e axilas sem mácula 

Livres de pelos que tanto afeiam e estragam com o suor os seus 

vestidos 

Texto: “Racé” elimina os pelos com incrível rapidez, não irrita 

a pele e evita que os pelos tornem a crescer mais vigorosos. Use 

“RACÉ” e fique certa de que os pelos jamais quebrarão a 

envolvente sedução do seu corpo. 

“RACÉ” vende-se nas principais perfumarias. 

41 

página 

Coty Air Spun – pó 

de arroz 

Chamada: Proteja a sua beleza, realce  os seus encantos... com 

o Maquillage “Air Spun” de Coty 

Texto: Os produtos de maquillage Coty protegem a cútis e 

acentuam a beleza natural. Adote a Maquillage Air pun de Coty 

– o creme-base colorido “Sub-int”, com o pó de arroz “Air 

Spun” de Coty. 

PÓ DE ARROZ “AIR SPUN”  Fabricado por um processo 

exclusivo e único, o pó de arroz “Air Spun” é de textura macia 

e finíssima, conservando permanentemente o seu perfume 

suave. CREME-BASE COLORIDO “SUB-TINT” Prepara a 

epiderme para um maquillage uniforme, aumentando a 

luminosidade das cores do pó e dando um novo colorido à sua 

cútis. 

Assinatura: Coty 

44 
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Dr. Denrik Leite de 

Lanolina 

(demaquilante) 

Texto: Tão fascinantes foram os resultados que obtive com o 

uso do Leite de Lanolina, que espontaneamente venho 

aconselhá-lho às mulheres brasileiras. Idalina da Rocha 

Assinatura: Leite de Lanolina do Dr. Denrik 

Slogan: é bom para a péle 

47 

página 

Selda Potocka Pó de arroz Chamada: Mais bela e sedutora... com o pó de arroz Selda 

Texto: Trabalhado sobre seda este finíssimo Pó de Arroz 

acentua o encanto de sua cútis dando-lhe o matiz acetinado das 

pétalas. 

Assinatura: Selda Potocska 

48 

¼ 
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Xambú Creme de 

Pepino 

Texto: Foi no ano de 1.400 A.C., na época da XVIII dinastia, 

que os cientistas egípcios descobriram as incomparáveis 

propriedades do PEPINO no tratamento da cútis feminina. A 

Rainha Nefertiti, notável pela sua beleza, aproveitou a 

descoberta, aplicando ao rosto rodelas dessa cucurbitácea que 

tem a propriedade de eliminar espinhas, cravos e outras 

erupções de epiderme.  Hoje esse tratamento foi aperfeiçoado 

mediante o uso do Creme de Pepino Xambú, tecnicamente 

fabricado, possue as Vitaminas do PEPINO e Sais Minerais, de 

resultados comprovados na conservação do encanto feminino. 

Assinatura: CREME DE PEPINO VITAMINADO XAMBÚ 

Slogan: realce sua beleza 

À venda em toda a parte.  

48 

¼ 
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Xambú Loção Xambú Chamada: CABELOS BRANCOS  CASPA! 

Texto: Loção Xambú cabelos brancos ou grisalhos voltam a sua 

côr natural. Elimina a caspa – Êxito garantido. 

57 

página 

Maysfino Pó de Arroz Chamada: PREFIRA SEMPRE Maysfino TALCO – PÓ DE 

ARROZ 

Texto: O pó de arroz e talco Maysfino são uma caricia para a 

sua cútis pela sua finíssima elaboração e delicado perfume. 

Apoio: em cada caixa uma lindíssima esponja de nossa 

exclusiva fabricação. À VENDA EM TODAS AS 

FARMACIAS E PERFUMARIAS 

251 

página 

Madeira do 

Oriente 

Pó de Arroz e 

Rouge 

Chamada: A finura incomparável 

Texto: Do pó de arroz MADEIRAS DE ORIENTE 

O arrebol discreto de Rouge UN RUBOR 

Assinatura: MYRURGIA 

258 Roger & Gallet  Fleurs 

d’Amour 

Chamada: Fleurs d’Amour 

Texto: Extrato – Loção – Pó de Arroz – Brilhantina 
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Assinatura: Roger & Gallet Paris-Rio 

264 

½ 

página 

Perfumaria 

Floramelia Ltda. 

Loção Camélia 

do Brasil 

Chamada: Use sempre Loção Camelia do Brasil 

Texto: Devolve a côr natural aos CABELOS BRANCOS 

tornando-os sedosos e brilhantes, detem a QUEDA e acaba 

com a CASPA. 

Apoio: SUAVEMENTE PERFUMADA 

277 

página 

Labs. Alvim & 

Freitas  

Creme Rugol Chamada: 20-30 ou 40 primaveras... e sempre conquistando 

corações – Graças a Um Só Creme! 

Texto: Uma cútis impecável é o segredo mágico da eterna 

juventude. E este segredo também pode ser seu... Creme Rugol. 

Êste famoso creme embelezador da cútis remove as impurezas 

dos poros, fortalece os tecidos, corrige o ressecamento ou 

oleosidade da pele, sendo perfeita base para maquillage. 

Apoio: Use Creme Rugol todas as noites, em suaves massagens 

no rosto e pescoço, e antes de sair, como base da maquillage. 

Em apenas uma semana desaparecem os  cravos, manchas, 

espinhas e outras imperfeições realizando este ideal de beleza 

e mocidade, que tanto seduz os corações.  

Assinatura: Creme Rugól 

278 
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Perfumaria 

Exótica 

Extrato 

Organza 

Chamada: LINDO PRESENTE EXTRATO “ORGANZA” 

Texto: Em elegante embalagem Finissimo perfume, de um 

exotismo sensual e arrebatador, verdadeiro sonho das mil e 

uma noites. 

Assinatura: Perfumaria Exótica 

282 

½ 

página 

Loção Norma Para cabelos 

brancos 

Chamada: CABELOS BRANCOS? 

Texto: SIM, SENHORES E SENHORAS! É sinal de velhice! 

Faça-os voltar à cor natural. Abandone experiências e não 

envelheça. Reaja! Na vida a aparência é tudo. A Loção 

NORMA normaliza o seu aspecto tornando-o belo e juvenil! 

Não é tintura, nem contem sais de prata. 

294 

½ 

página 

BrylCreem Tonico fixador 

de cabelo 

Chamada: Você está sobrando... 

Texto: Também assim despenteado! Para ser um rapaz elegante 

e de gosto apurado, conserve os cabelos sempre alinhados com 

BRYLCREEM o fixador, mais que perfeito! Perfuma 

suavemente, fixa sem colar e permite repentear! Em vidros ou 

em tubos. Em qualquer parte. Comece hoje mesmo a usar: 

Assinatura: BRYLCREEM 

Slogan: O FIXADOR MAIS QUE PERFEITO 
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Cilion Cilion Chamada: “Super-it” para o seu olhar 

Texto: com uma simples e agradável aplicação de Cilion, 

duas vezes por dia. Cilion dá nova beleza às pálpebras, 

escurece, alonga e recurva os cílios, dá brilho às 

sobrancelhas, impedindo ao mesmo tempo a formação de 

caspas e terçóis. 

Apoio: Prefira o TUBO GRANDE rende mais e custa, 

relativamente, muito menos. 

Slogan: Cilion embeleza e protege os olhos 

14 

½ 

página 

Crême Pollah Crême Pollah Chamada: Uma pele perfeita... 

Texto: A higiene da cútis, os cuidados indispensáveis com 

o rosto, o uso de um crême apropriado para combater as 

imperfeições, eis o que é necessário para possuir-se uma 

pele perfeita. CREME POLLAH Da American Beauty 

Academy (Academia Americana de Beleza) suave como 

uma carícia torna a pela sadia, fina, lisa e de côr de saúde. 

POLLAH cura as imperfeições da pele. 

17 

página 

Elizabeth Arden  Tratamento 

básico 

Chamada: Algumas já nascem belas... Todas podem 

alcançar a beleza seguindo o Tratamento Básico de 

Elizabeth Arden 

Texto: Eis a promessa solene de Elizabeth Arden! Eis a 

certeza para aquelas que confiarem no Tratamento Básico 

de Elizabeth Arden, porque ganharão beleza, obtendo uma 
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cútis perfeita e aveludada. Os preparados essenciais de 

Elizabeth Arden são preferidos pelas senhoras belas em 

todo o mundo. O seu culto à beleza é um segredo de 

mulheres que se tornaram lendárias – porque parecem 

nunca envelhecer. Esse culto poderá ser, também, o 

segredo da sua beleza! 

Apoio: É simples e eficaz o Tratamento Básico Elizabeth 

Arden: LIMPE com Ardena Creme de Limpeza, se a pele 

é sêca ou normal. TONIFIQUE com Ardena Tônico para 

a Pele. SUAVIZE com Ardena Creme Velva, se a pele ´r 

normal.; Ardena Creme de Laranja, se é sêca; Ardena 

Especial Adstringente, se oleosa. 

Assinatura: Elizabeth Arden 

18 
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Perfumaria MYRTA 

S.A. 

Água de 

Colônia 

Parisiana 

Chamada: Deixe na lembrança dele... a nova e 

inesquecível fragrância da Água de Colonia Parisiana 

Texto: Fica para sempre na lembrança a nova e 

inesquecível fragrância da Colonia Parisiana – uma 

sugestão de Paris. Mais perfumada e mais persistente, a 

Colonia Parisiana permanece, por longo tempo, na 

epiderme e no vestuário, envolvendo a sua pessoa num 

clima de sonho e atração.  

Apoio: Use também SABONETE, ÓLEO E 

BRILHANTINA PARISIANA 

Assinatura: Produtos da Perfumaria MYRTA S.A. 

21 
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Helena Rubinstein Tratamentos e 

maquiagem 

Chamada: Como Helena Rubinstein Resolve seu Problema 

de Beleza! 

Texto: Pele sêca? Sua pele parece repuxada, áspera? A – 

Limpe e suavize com CREME PATEURIZADO PARA 

PELE SÊCA. B – Tonifique e fortaleça com LOÇÃO 

TÔNICA. C – Nutra a epiderme com o riquíssimo 

CREME NOVENA. Lubrifica e revigora, elimina linhas e 

rugas. Pele oleosa? Sua pele é lustrosa, tem cravos, poros 

dilatados? A – limpe e purifique com CREME 

PASTEURIZADO. B – Remova cavos e desobstrua os 

poros com LOÇÃO REFINADORA. Fecha os poros e 

afina a tez. Depois dos 30! Nada há que mais deprima que 

notar os sinais da idade! Elimine todos estes sintomas 

alarmantes com este prodigioso tratamento. A – CREME 

PAUSTERIZADO PARA PELE SÊCA. Limpa e amacia. 

B – ÁGUA VERDE. Estimula e reanima as funções vitais 

da pele. C – CREME ESTROGÊNICO. Faz desaparecer 

linhas, rugas e flacidez, regenera e rejuvenesce. 

Maquillage impecável! Os produtos “Silk”, de sêda pura 

atomizada lhe proporcionam um maquillage perfeito por 

muitas horas. A – SILK TONE, base de sêda, embeleza 

instantaneamente a cútis. B – SILK POWDER, pó facial 

de sêda, envolve seu rosto num verdadeiro véu de sêda. C 

– SILK LIPSTICK, baton de sêda, empresta aos lábios um 

brilho provocante e irresistível. 

28 

½ 
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Perfumaria Floramelia 

Ltda. 

Loção Camélia 

do Brasil 

Chamada: Use sempre Loção Camelia do Brasil 

Texto: Devolve a côr natural aos CABELOS BRANCOS 

tornando-os sedosos e brilhantes, detem a QUEDA e acaba 

com a CASPA. 

Apoio: SUAVEMENTE PERFUMADA 

30 

½ 
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Produtos Pindorama 

(Perfumarias) S.A. 

Pindorama 

Loção e 

petróleo 

quinado 

Chamada: DE CABEÇA EM CABEÇA CORRE A 

FAMA DOS PRODUTOS PINDORAMA 

Texto: LOÇÃO PINDORAMA, suavemente perfumada, 

devolve aos cabelos brancos a côr natural. PETRÓLEO 

QUINADO, evita a queda e embranquecimento precoce 

dos cabelos. 

Slogan: PRODUTOS DA MAIS ALTA CONFIANÇA 

32 

½ 

página 

Roger & Gallet  Fleurs 

d’Amour 

Chamada: Fleurs d’Amour 

Texto: Extrato – Loção – Pó de Arroz – Brilhantina 

Assinatura: Roger & Gallet Paris-Rio 

136 

página 

Laboratórios Leite de 

Rosa Ltda. 

Leite de Rosas Chamada: Rosas da sedução e do desejo 

Texto: A mulher – eterno anhelo do homem – não poderá, 

todavia, fascina-lo se perder o encanto feminino, que deve 
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fazer parte de sua graça pessoal. Um corpo bonito não 

pode prescindir de um elemento que lhe conserve a beleza, 

que lhe dê recursos para não estiolar-se. Leite de Rosas 

capaz de realizar o milagre da eterna juventude, é o 

supremo auxiliar da elegância feminina, da vaidade 

indispensável a toda a mulher ideal. Com o leite de Rosas, 

o corpo da mulher é um jardim em que vicejam as rosas da 

sedução e do desejo... 

Assinatura: LABORATÓRIOS LEITE DE ROSA LTDA. 

Apoio: Leia com atenção o prospecto e a bula que 

acompanham o vidro para conhecer todos os segredos do 

uso. 

245 
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Dr. Denrik Leite de 

Lanolina 

(demaquilante) 

Texto: LEITE DE LANOLINA do Dr. Denrik 

Slogan: é bom para a pele 

248 
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Xambú Loção Xambú Chamada: CABELOS BRANCOS  CASPA! 

Texto: Loção Xambú cabelos brancos ou grisalhos voltam 

a sua côr natural. Elimina a caspa – Êxito garantido. 

249 

página 

VACINOSAN 

Instituto 

Farmacobiológico 

Vacinosan  Chamada: EMBELEZA... E REJUVENESCE TAMBEM 

Texto: Elimina espinhas – cravos – rugas 

Dá maior juventude à pele  

É um tratamento moderno e científico para a beleza 

feminina. 

Assinatura: VACINOSAN  

Instituto Farmacobiológico MARIO ANDRADE BRAGA 

250  

1/8 

página 

Laboratório Lacerda Loção contra 

espinhas 

Lacerda 

Chamada: Loção contra espinhas Lacerda 

Texto: Eficaz contra: acne ou espinhas, cravos ou 

foliculites, ótimo dissolvente das seborréas do rosto e 

corpo. 

Assinatura: Laboratório LACERDA 

252 

½ 

página 

BrylCreem Tonico fixador 

de cabelo 

Chamada: Você está sobrando... 

Texto: É lógico! Assim despenteado! Nada causa pior 

impressão que cabelos despenteados, mesmo quando se 

traja bem. Nada compõe melhor, completa mais os cabelos 

negros, juvenis, fixados sem serem colados. E para isso 

você dispõe de BRYLCREEM, o fixador de fórmula 

perfeita que permite repentear e não contém álcool, nem 

goma, nem amido e nem sabão. Comece agora mesmo a 

usar: 

Assinatura: BRYLCREEM 

Slogan: O FIXADOR MAIS QUE PERFEITO 

253 

¼ 

página 

Hormo Vivos Hormo Vivos Chamada:  BUSTO Atraente 

Texto: Seios que realçam o encanto da mulher são 

facilmente obtidos com 

Assinatura: Hormo Vivos 

Apoio: *Nº 1 – Para seios pequenos ou flácidos *Nº 2 – 

Para busto excessivo. (Aplicação local) 

256 

½ 

página 

Lab. Pichurin de 

Perfumarias Ltda. 

Loção 

Luzitana 

Chamada: ETERNAMENTE JOVEM 

Texto: LOÇÃO LUZITANA faz voltar à côr natural os 

seus cabelos brancos. Poderoso eliminador da caspa e da 

seborréa, preservando com êxito a CALVICIE. É um 

produto dos  

Assinatura: Lab. Pichurin de Perfumarias Ltda. 

Slogan: Cabelo branco? LOÇÃO Luzitana 

258 

1/4 

página 

Máscara Vitaminosa Máscara 

Vitaminosa 

Chamada: A sedutora magia da MÁSCARA 

VITAMINOSA 

Texto: Senhora tem rugas? Pele sêca? Deseja melhorar? 

Experimente o maravilhoso MEL CREME ou CREME DE 

AMENDOAS, e verá o resultado. 

258 

1/8 

página 

Mme. Margarida 

(Maria Mintz) 

Instituto de 

Beleza 

Chamada: Use os produtos do 

Texto: Instituto de Beleza Mme. Margarida (Maria Mintz) 

Limpeza da pele, massagem e manicure.  

258 

¼ 

página 

Fixbril Fixador de 

cabelo 

Chamada: PENTEADOS Perfeitos 

Texto: com cabelos sedosos, brilhantes e com aquela 

elegância própria às pessoas de bom gosto, resultam do uso 

constante de FIXBRIL. 

Assinatura: FIXBRIL 
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Slogan: Assenta e dá brilho ao cabelo. 
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12 

½ 

página 

Perfumaria 

MYRTA S.A. 

Água de 

Colônia 

Parisiana 

Chamada: Deixe na lembrança dele... a nova e inesquecível 

fragrância da Água de Colonia Parisiana 

Texto: Fica para sempre na lembrança a nova e inesquecível 

fragrância da Colonia Parisiana – uma sugestão de Paris. Mais 

perfumada e mais persistente, a Colonia Parisiana permanece, 

por longo tempo, na epiderme e no vestuário, envolvendo a 

sua pessoa num clima de sonho e atração.  

Apoio: Use também SABONETE, ÓLEO E BRILHANTINA 

PARISIANA 

Assinatura: Produtos da Perfumaria MYRTA S.A. 

14 

¼ 

página 

Xambú Loção Xambú Chamada: CABELOS BRANCOS  CASPA! 

Texto: Loção Xambú cabelos brancos ou grisalhos voltam a 

sua côr natural. Elimina a caspa – Êxito garantido. 

16 

½ 

página 

American Beauty 

Academy 

Crême Pollah Chamada: CRÊME POLLAH Manhãs de Sol... 

Texto: Passa o bando alegre, para o passeio matinal. No 

entanto, um rosto triste, destôa entre aqueles rostos jovens e 

lindos. Não é feio, mas as espinhas, as vermelhidões, os póros 

abertos, os cravos, reduzem a nada a beleza da fórma. 

POLLAH O Crême da American Beauty Academy, 

eliminando todas as imperfeições da Cutis, fará com que goze, 

sem constrangimento, as manhãs de Sol. 

19 

página 

Scherk Lonya Loção 

facial 

Chamada: para ser ainda mais bela... 

Texto: Mantenha a cútis perfeitamente limpa; para isso nada 

melhor do que LONYA, a loção facial que penetra 

profundamente nos poros, dissolve os cravos e as impurezas e 

faz com que sua pele respire livremente. A tênue camada 

protetora que LONYA deixa sobre a cútis é excelente base 

para a maquilagem. 

Slogan: Linda com... LONYA 

Apoio: Lonya Loção Facial Limpa profundamente a cútis, 

refresca e tonifica. O seu uso regular evita espinhas, cravos, 

rugas e o relaxamento dos tecidos do rosto. Torna a cútis suave 

e aveludada. Fórmula de SCHERK 

21 

página 

Lab. Pichurin de 

Perfumarias Ltda. 

Loção 

Perfumada 

Pichurim 

Chamada: eternamente Bela... 

Texto: Com uma cabeleira perfeita isenta de caspa e seborreia. 

Evita a queda dos cabelos fazendo-os voltar à sua côr natural. 

Assinatura: LOÇÃO PERFUMADA Pichurim 

30 

½ 

página 

Perfumaria 

Floramelia Ltda. 

Loção Camélia 

do Brasil 

Chamada: Use sempre Loção Camelia do Brasil 

Texto: Devolve a côr natural aos CABELOS BRANCOS 

tornando-os sedosos e brilhantes, detem a QUEDA e acaba 

com a CASPA. 

Apoio: SUAVEMENTE PERFUMADA 

31 

página 

Dr. Arthur Studart Leite de 

Colonia 

Chamada: Não disfarce! Corrija as imperfeições da sua pele!  

Texto: Confie na Base Medicinal do Leite de Colonia para 

eliminar manchas, sardas, espinhas e cravos. Além de 

artificializar sua beleza, o “maquillage” exagerado para 

disfarçar as imperfeições, é prejudicial à vital respiração da 

pele! Somente um produto de base científica tem ação curativa 

sobre as erupções da cútis. Confie, pois, na base medicinal do 

Leite de Colonia para eliminar manchas, sardas, cravos e 

espinhas. Aplique-o sobre o rosto, colo e braços. Use-o 

também como fixador do pó de arroz e como protetor da cútis. 

Exija sempre Leite de Colonia para tornar sua pele mais linda 

e mais jovem! 

32 

½ 

página 

Óleo de Lima Óleo de Lima Chamada: Seu cabelo terá “grau 10” 

Texto: Friccione o couro cabeludo três vezes por semana, com 

Óleo de Lima, para tornar seus cabelos fortes, abundantes e 

sedosos. Isento de goma ou gordura, fixa o penteado e auxilia 

a ondulação. 

Assinatura: Oleo de Lima 

Slogan: Dá brilho e vigôr aos cabelos 
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37 

página 

Helena Rubinstein Maquillage de 

sêda 

Chamada: Helena Rubinstein recomenda o Maquillage de 

Sêda que lhe dará uma cútis sedosa! 

Texto: A incorporação da sêda aos outros ingredientes 

químicos, é o maior aperfeiçoamento da arte do maquillage. 

SILK TONE, base de maquillage de sêda semi-líquida, leve, 

cremosa, impede o ressecamento e amacia a pele. Oculta 

imperfeições e imprime à tez a beleza inalterável da sêda pura. 

Seis tonalidades. SILK FILM, base de maquillage sedosa, em 

forma de compacto, é perfeito disfarce para manchas, 

asperezas, poros dilatados. Afina a pele, dando-lhe a 

luminosidade da sêda pura. Seis tons.  SILK POWDER, pó 

facial de sêda infinitamente pulverizada, envolve o rosto num 

véu sutil e protetor. Não obstrui os poros, deixa a cútis respirar 

e empresta-lhe a adorável delicadeza da sêda pura. Oito 

nuances. 

39 

página  

Guerlain Banho, pó, 

cabelos, 

perfume 

Chamada: Para qualquer momento... sempre um produto 

Guerlain 

Texto: PARA O BANHO... essências e sabonete Sapoceti 

APÓS O BANHO... Talco e Àgua de Toilette PARA OS 

CABELOS... Eau Lustrale, Stilboide e Brilhantina sólida 

TOQUE FINAL... Extratos Guerlain ou se prefere uma 

fragrância mais suave ÁGUAS DE COLÔNIA SHALIMAR 

– MITSOUKO – L’HEURE BLEUE – JICKY – CACHET 

JAUNE – VOL DE NUIT – FLEUR DE FEU – LAVANDE  

41 

½ 

página 

Racé Creme 

depilatório 

Racé 

Chamada: Pernas, braços e axilas sem mácula 

Livres de pelos que tanto afeiam e estragam com o suor os 

seus vestidos 

Texto: “Racé” elimina os pelos com incrível rapidez, não irrita 

a pele e evita que os pelos tornem a crescer mais vigorosos. 

Use “RACÉ” e fique certa de que os pelos jamais quebrarão a 

envolvente sedução do seu corpo. 

“RACÉ” vende-se nas principais perfumarias. 

45 

página 

Myrurgia Pó de Arroz e 

Rouge 

Madeiras do 

Oriente 

Chamada: a sua beleza sob uma nova luz 

Texto:  Pó de arroz e Rouge MADEIRAS de ORIENTE 

Assinatura: MYRURGIA 

Apoio: EXTRATO – LOÇÃO – ÁGUA DE COLÔNIA 

47 

1/8 

página 

Dr. Denrik Leite de 

Lanolina 

(demaquilante) 

Texto: LEITE DE LANOLINA do Dr. Denrik 

Slogan: é bom para a pele 

48 

½ 

página 

BrylCreem Tonico fixador 

de cabelo 

Chamada: Você está sobrando... 

Texto: É lógico! Assim despenteado! Nada causa pior 

impressão que cabelos despenteados, mesmo quando se traja 

bem. Nada compõe melhor, completa mais os cabelos negros, 

juvenis, fixados sem serem colados. E para isso você dispõe 

de BRYLCREEM, o fixador de fórmula perfeita que permite 

repentear e não contém álcool, nem goma, nem amido e nem 

sabão. Comece agora mesmo a usar: 

Assinatura: BRYLCREEM 

Slogan: O FIXADOR MAIS QUE PERFEITO 

50 

½ 

página 

Produtos 

Pindorama 

(Perfumarias) S.A. 

Loção e 

petróleo 

quinado 

Pindorama 

Chamada: DE CABEÇA EM CABEÇA CORRE A FAMA 

DOS PRODUTOS PINDORAMA 

Texto: LOÇÃO PINDORAMA, suavemente perfumada, 

devolve aos cabelos brancos a côr natural. PETRÓLEO 

QUINADO, evita a queda e embranquecimento precoce dos 

cabelos. 

Slogan: PRODUTOS DA MAIS ALTA CONFIANÇA 

102 

página 

Labs. Leite de 

Rosa Ltda. 

Leite de Rosas Chamada: O Preparado que da “IT” 

Texto: O frasco do Leite de rosas está hoje, em todos os 

lugares onde se cultua a beleza, a elegância e o bom gôsto. 

Consagrado, em vários países, como “o mais eficiente e 

aconselhado embelezador da mulher”, sua presença é a nota 

do requinte no toucador da Eva moderna. Tendo no próprio 

nome a lembrança da beleza, a sugestão do perfume e do 

encanto das rosas, o notável preparado constitui, em nossa 

época, a mais grata homenagem que se pode prestar à delicada 

alma feminina.  
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É conveniente ler com atenção o prospecto e a bula, que 

acompanham o vidro, para conhecer todos os segredos do uso. 

Assinatura: Leite de Rosas 

226 

½ 

página 

Araujo e Freitas & 

Cia. 

Pasta Russa Chamada: DARIA TUDO PARA TER UM Busto perfeito 

Texto: É possível possuir a plástica perfeita do busto, que 

significa elegância e juventude. Para reconquistar a perfeição 

do busto use PASTA RUSSA, que ativa a circulação do 

sangue, age sobre os tecidos atrofiados e dá firmeza aos seios. 

Readquira a juventude do busto usando PASTA RUSSA, um 

produto científico de absoluta confiança. 

Assinatura: PASTA RUSSA 

Apoio: Em todas as boas farmácias e drogarias 

Distribuidores ARAUJO E FREITAS & CIA. 

231 

¼  

página 

Perfumaria Flôr de 

Tiê Ltda. 

Seiva Capilar 

Flôr de Tiê 

Chamada: Contra os CABELOS BRANCOS 

Texto: Produto moderno e absolutamente inofensivo, não é 

tintura, não é óleo nem loção. Com poucos dias de uso, 

devolve aos cabelos brancos a côr primitiva.  

Assinatura: Seiva Capilar Flôr de Tiê 

240 

¼ 

página 

De Witt Fixbril Fixador 

de cabelo 

Chamada: Fixbril 

Texto: assenta e dá brilho ao cabelo! Da manhã à noite, Fixbril 

mantêm seu cabelo impecavelmente penteado, sedoso e 

brilhante. A queda prematura do cabelo e a caspa são evitados 

com o uso de Fixbril. Lembre-se: Fixbril não é gorduroso. 

Comece a usá-lo ainda hoje! 

251 

½ 

página 

Indústrias 

Perfumistas 

“SMART” Ltda. 

Leite de Pecego 

Smart 

Chamada: Tunnel do Amor Smart 

Texto: SEMPRE JOVEM Você poderá obter em sua pele o 

frescor primaveril limpando, nutrindo-a e revitalizando-a com 

LEITE DE PECEGO SMART livrando-se de cravos, manchas 

e imperfeições. 

253 

¼ 

página 

Hormo Vivos Hormo Vivos Chamada:  BUSTO Atraente 

Texto: Seios que realçam o encanto da mulher são facilmente 

obtidos com 

Assinatura: Hormo Vivos 

Apoio: *Nº 1 – Para seios pequenos ou flácidos *Nº 2 – Para 

busto excessivo. (Aplicação local) 
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10 Perfumaria 

MYRTA S.A. 

Água de 

Colônia 

Parisiana 

Chamada: Da Cidade Luz para você... Água de Colonia 

Parisiana 

Texto: Experimente a Água de Colônia Parisiana – 

tipicamente francesa... brilhante como a Cidade-Luz. Sua 

fragrância suave e envolvente penetra em sua cútis... fixando-

se por muito mais tempo que os perfumes comuns.  

Apoio: Use também SABONETE, ÓLEO E BRILHANTINA 

PARISIANA 

Assinatura: Produtos da Perfumaria MYRTA S.A. 

13 

página 

Guerlain Parfumer Chamada: GUERLAIN parfumeur 

68, CHAMPS ELYSÉES – PARIS  

RIO DE JANEIRO 

14 

½ 

página 

Produtos 

Pindorama 

(Perfumarias) S.A. 

Loção e 

petróleo 

quinado 

Pindorama 

Chamada: DE CABEÇA EM CABEÇA CORRE A FAMA 

DOS PRODUTOS PINDORAMA 

Texto: LOÇÃO PINDORAMA, suavemente perfumada, 

devolve aos cabelos brancos a côr natural. PETRÓLEO 

QUINADO, evita a queda e embranquecimento precoce dos 

cabelos. 

Slogan: PRODUTOS DA MAIS ALTA CONFIANÇA 

21 

página 

Dr. Arthur Studart Leite de 

Colonia 

Chamada: Dê maior juventude à sua pele: Inicie, hoje, a 

revigorante “Massagem da Beleza” 

Texto:  com a ação medicinal do Leite de Colonia 1. 

Diariamente, antes de deitar-se, lave o rosto com bastante 

água. Não enxugue. 2. Em seguida, após agitar o vidro, 

embeba um pouco de algodão com leite de Colonia e passe-

o no rosto bem molhado, em movimentos circulares de baixo 

para cima. Sua pele precisa de exercícios... de massagens 
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para evitar flacidez e ativar a circulação do sangue na cútis. E 

para revigorar os tecidos, limpando completamente os poros, 

não existe nada melhor que a revigorante “massagem da 

beleza” com a ação medicinal do Leite de Colonia. 

Eliminando, em pouco tempo, as manchas, sardas, espinhas, 

e tantas outras imperfeições, a revitalizante “massagem da 

beleza” com Leite de Colonia tornará você mais bela, com o 

tão apreciado “encanto natural”! e lembre-se... quanto mais 

depressa você começar a usar Leite de Colonia mais cedo a 

sua beleza surgirá em sua pele! 

Slogan: Insista com Leite de Colonia 

É preparado pelo médico Dr. Arthur Studart 

24 

¼ 

página 

Xambú Loção Xambú Chamada: CABELOS BRANCOS  CASPA! 

Texto: Loção Xambú cabelos brancos ou grisalhos voltam a 

sua côr natural. Elimina a caspa – Êxito garantido. 

33 

página 

Myrurgia Pó de Arroz e 

Rouge Madeiras 

do Oriente 

Chamada: Um perfume de Myrurgia 

Texto: Madeiras de Oriente 

Extrato – Loção – Água de Colônia – Pó de Arroz 

37 

página 

Helena Rubinstein Silk Shampoo Chamada: lave o cabelo avivando-lhe a côr e acetinando-o 

com silk shampoo helena Rubinstein 

Texto: silk shampoo blonde louras mais radiantes, ruivas 

mais fulgurantes, morenas-claras mais douradas. silk 

shampoo brunette brilho mais intenso para o cabelo preto, 

reflexos mais luminosos para o castanho-escuro. silk cream 

shampoo cremoso, lubrifica as pontas ressecadas, reanima e 

revigora o cabelo fosco. Indicado para o cabelo branco. silk 

shampoo,  à base de sêda lava impecavelmente, fortalece o 

cabelo, tornando-o flexível, macio e mais brilhante. silk 

shampoo reaviva o colorido natural do cabelo, dando-lhe 

nova e acentuada beleza. (...) 

Assinatura: helena rubinstein 

42 

1/8 

página 

Araujo E Freitas & 

Cia. 

Pasta Russa Chamada: Torne seu busto MAIS FIRME MAIS JOVEM 

Texto: Conserva e dá aos seios firmeza, perfeição e 

encantamento. PRÁTICO, DISCRETO, EFICIENTE. 

Garantia absoluta, comprovada em famosos institutos de 

beleza. 

Assinatura: PASTA RUSSA 

Apoio: Em todas as boas farmácias e drogarias 

46 

½ 

página 

Óleo de Lima Óleo de Lima Chamada: Seu cabelo terá “grau 10” 

Texto: Friccione o couro cabeludo três vezes por semana, 

com Óleo de Lima, para tornar seus cabelos fortes, 

abundantes e sedosos. Isento de goma ou gordura, fixa o 

penteado e auxilia a ondulação. 

Assinatura: Oleo de Lima 

Slogan: Dá brilho e vigôr aos cabelos 

47 

½ 

página 

Racé Creme 

depilatório Racé 

Chamada: Pernas, braços e axilas sem mácula 

Livres de pelos que tanto afeiam e estragam com o suor os 

seus vestidos 

Texto: “Racé” elimina os pelos com incrível rapidez, não 

irrita a pele e evita que os pelos tornem a crescer mais 

vigorosos. Use “RACÉ” e fique certa de que os pelos jamais 

quebrarão a envolvente sedução do seu corpo. 

“RACÉ” vende-se nas principais perfumarias. 

50 

½ 

página 

BrylCreem BrylCreem 

Tonico fixador 

de cabelo 

Chamada: Você está sobrando... 

Texto: É lógico! Assim despenteado! Nada causa pior 

impressão que cabelos despenteados, mesmo quando se traja 

bem. Nada compõe melhor, completa mais os cabelos negros, 

juvenis, fixados sem serem colados. E para isso você dispõe 

de BRYLCREEM, o fixador de fórmula perfeita que permite 

repentear e não contém álcool, nem goma, nem amido e nem 

sabão. Comece agora mesmo a usar: 

Assinatura: BRYLCREEM 

Slogan: O FIXADOR MAIS QUE PERFEITO 

61 

página 

Carlos Barbosa 

Leite 

Petrolovo Chamada: ÓLEO DE OVO 

Texto: Cabelos sedosos e ondulados Exija o legítimo de 

CARLOS BARBOSA LEITE que traz o nome de garantia. 

assinatura: PETROLOVO 
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68 Leite de Rosas Leite de Rosas Chamada: O Preparado que da “IT” 

Texto: O frasco do Leite de rosas está hoje, em todos os 

lugares onde se cultua a beleza, a elegância e o bom gôsto. 

Consagrado, em vários países, como “o mais eficiente e 

aconselhado embelezador da mulher”, sua presença é a nota 

do requinte no toucador da Eva moderna. Tendo no próprio 

nome a lembrança da beleza, a sugestão do perfume e do 

encanto das rosas, o notável preparado constitui, em nossa 

época, a mais grata homenagem que se pode prestar à 

delicada alma feminina.  

É conveniente ler com atenção o prospecto e a bula, que 

acompanham o vidro, para conhecer todos os segredos do 

uso. 

Assinatura: Leite de Rosas 

227 

¼ 

página 

Dr. Denrik Leite de 

Lanolina 

(demaquilante) 

Chamada: UMA EXPERIÊNCIA FÁCIL 

Texto: Lave bem seu rosto com água e sabão. Pensa que ficou 

limpo? – Pois passe então o Leite de Lanolina do Dr. Denrik 

e verá quanto rouge e quantas impurezas saem ainda no 

algodão! – É que só o Leite de Lanolina faz uma limpeza 

integral da péle, penetrando bem dentro dos póros e deixando 

a cútis alva, macia, aveludada. 

228 

1/8 

página 

Araujo e Freitas & 

Cia. 

Pasta Russa Chamada: Faça em casa o tratamento de beleza dos seios 

Texto: Conserva e dá aos seios firmeza, perfeição e encanto. 

PRÁTICO, DISCRETO, EFICIENTE – Garantia absoluta 

comprovada em famosos institutos de beleza. 

Apoio: Em todas as boas farmácias e drogarias 

228 

1/8 

página 

Laboratório 

Lacerda 

Loção contra 

espinhas 

Lacerda 

Chamada: Loção contra espinhas Lacerda 

Texto: Eficaz contra: acne ou espinhas, cravos ou foliculites, 

ótimo dissolvente das seborréas do rosto e corpo. 

Assinatura: Laboratório LACERDA 

232 

¼  

página 

Araujo e Freitas & 

Cia. 

Pasta Russa Chamada: corrija em casa a imperfeição dos seios 

Texto: Restaura em poucas semanas os seios caídos, flácidos 

e sem plástica. Um prodígio de eficiência comprovada em 

famosos institutos de beleza. Nas drogarias, farmácias e 

perfumarias.  

233 

½ 

página 

Perfumaria 

Floramelia Ltda. 

Loção Camélia 

do Brasil 

Chamada: Não deixe nascer cabelos brancos 

Texto: Si, porém, os seus cabelos já estão embranquecendo, 

faça-os voltar à sua cor natural usando 

Assinatura: Loção CAMELIA DO BRASIL 

Apoio: SUAVEMENTE PERFUMADA 

234 

1/3 

página 

De WITT Fixbril Fixador 

de cabelo 

Chamada: Fixbril assenta e dá brilho ao cabelo! 

Texto: Atraia também admiração de todos, fixando seu 

penteado com FIXBRIL, fixador ultra-moderno que não 

empasta. 

apoio: agora também em bisnaga 
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6 

½ 

página  

Sabão Russo Sabão 

Russo 

Chamada: O SABÃO DAS GERAÇÕES 

Texto: Há 118 anos que o “Sabão Russo” beneficia os lares. Daí, a 

confiança de que gosa em nosso meio. Os filhos ouviram o seu 

elogio da boca dos pais, os pais dos avós, os avós dos bisavós. Todas 

as gerações souberam que se deve ter sempre em casa, ao alcance 

da mão, um vidro de “Sabão Russo”. Ele é o amigo, o médico, o 

confidente, sempre pronto, de dia ou de noite, a prestar-nos auxílio. 

Assinatura: Sabão Russo Líquido ou Sólido 

10 

½ 

página 

vertical 

Granado Polvilho 

Antisséptico 

Chamada: Nestes dias de verão... 

Texto: o confortante banho frio com que nos refrigeramos depois de 

um dia de canícula, exige como complemento, não um simples talco 

borratado, mas, um produto cientificamente preparado capaz de 

eliminar todas as consequências do calor... 

Slogan: Polvilho Antisséptico Granado Frieiras, suores, assaduras e 

brotoejas 

Assinatura: Um produto credenciado pelo símbolo de confiança 

GRANADO. 

18 

½ 

página 

Theodule Wolff Philagyna Texto: Senhora, este mês e todos os meses, tenha tranquilidade de 

corpo e de espírito. 

Assinatura: Philagyna Theodule Wolff 

apoio: Pessário preservativo para higiene íntima 

34 

½ 

página 

vertical 

Gyrol Gyrol  Chamada: Juventude Eterna 

Texto: Além de indispensável á higiene intima das senhoras, Gyról 

substitue vantajosamente o iodo, o ácido fênico e a agua oxigenada. 

Graças ás suas variadas aplicações e reconhecidas propriedades 

antisepticas, tornou-se um produto de uso obrigatório em todos os 

lares. 

Assinatura: Gyrol em pó e líquido 

39 

página 

Rhodia Pasta 

Acetylarsan  

Chamada: Para sorrisos bonitos... 

Texto: Pasta Acetylarsan gengival e dentifrícia. Dentifrício 

agradável para a higiene diária da boca. Tudo grande e tubo 

pequeno. 

Assinatura: Correspondência: Rhodia  

254 

½ 

página 

Phillips Pasta Dental 

Phillips 

Chamada: Um sorriso que vale milhões! 

Texto: É o sorriso de JANET MARTIN nova revelação da Republic. 

É um verdadeiro tesouro de graça e beleza o sorriso sadio de quem 

tem os dentes fortes, brancos, e brilhantes! Êsse sorriso obtem-se 

com o uso constante da Pasta Dental Phillips – o dentifrício que os 

dentistas recomendam. Leite de Magnésia de Phillips, a Pasta Dental 

Phillips não só realiza uma perfeita higiene bucal, como garante a 

saúde dos dentes, porque neutraliza a acidez bucal, uma das 

principais causas da cárie. 

Texto de Apoio: FAÇA UMA EXPERIÊNCIA DE 7 DIAS Deixe 

de lado o dentifrício antiquado e faça uma experiência de 7 dias 

apenas com a Pasta Dental Phillips. E depois verifique o quanto os 

seus dentes terão ganho em brilho e brancura e o seu sorriso em 

encanto e beleza.  

Slogan: Pasta Dental Phillips Brilho, Beleza, Brancura!  

260 

¼ 

página 

Macleans Pasta Dental 

Macleans 

Chamada: É esta!... Experimente e note a diferença! 

Texto: Macleans Pasta Dental é medicamentosa! Constitui 

dissolvente que faz desaparecer a película oleosa, as manchas e o 

descolorido dos dentes. Atua como agente polidor, sem afetar o 

esmalte do dente. Contém a qualidade exata de álcalis necessários a 

neutralização da acidês bucal! É de ação antisséptica, higienizando 

a boca, os dentes, as gengivas, tornando-as frescas e livres dos 

germes que causam a cárie. Limpa a amarelidão dos dentes causada 

pela nicotina proveniente do uso do fumo em demasia.  

Slogan: Pasta Dental Macleans A Pasta Científica 
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263 

½ 

página 

Dearborn & Co. Porlac, 

Stallax e 

Máscara 

Dearborn 

Texto 1: A beleza das pernas sem meias não deve ser comprometida 

pelos cortes de gilete. Para eliminar o pelo supérfluo das pernas, 

braços, axilas e rosto, use Porlac – depilatório inofensivo e 

absolutamente sem cheiro. Use Porlac e vista o seu “maillot” sem 

receio. PORLAC. 

Texto 2: Na época dos banhos o cabelo necessita ainda de maiores 

cuidados. Depois do banho de mar, lave-os com Stallax, que limpa 

e amacia, restituindo-lhe a flexibilidade e o brilho naturais. 

STALLAX. 

Texto 3: Não permita que as rugas afeiem o seu rosto. Conserve sua 

pele lisa com o uso da Máscara de beleza Dearborn. A Máscara de 

Beleza Dearborn é usada para conservar a beleza das artistas de 

cinema. MÁSCARA DEARBORN. 

À venda em todas as boas farmácias e perfumarias.  
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6 

1/3 

página 

Distribuidora 

Hermanny 

Tampax Chamada: Tampax beneficia as suas amigas... e por que não à 

Srª.? 

Texto: O seu caso não é diferente do de milhões de senhoras que 

já adotaram TAMPAX. Este moderníssimo sistema de proteção 

sanitária mensal não se destina unicamente às senhoras que 

trabalham, praticam esportes ou saem frequentemente. Também 

para as que pouco saem, TAMPAX é o melhor protetor. 

TAMPAX foi aperfeiçoado por um ginecologista, para ser usado 

internamente. É um método cientifico adotado em maternidades 

e hospitais. Dispensa cinto, toalhas, almofadas e alfinetes. Evita 

odores e irritações. Os aplicadores patenteados permitem fácil 

inserção. À venda em três tamanhos: Regular – Super – Junior – 

nas farmácias, perfumarias e lojas de artigos femininos. 

assinatura: TAMPAX 

16 

½ 

página 

Sabão Russo Sabão Russo Chamada: O SABÃO DAS GERAÇÕES 

Texto: Há 118 anos que o “Sabão Russo” beneficia os lares. Daí, 

a confiança de que gosa em nosso meio. Os filhos ouviram o seu 

elogio da boca dos pais, os pais dos avós, os avós dos bisavós. 

Todas as gerações souberam que se deve ter sempre em casa, ao 

alcance da mão, um vidro de “Sabão Russo”. Ele é o amigo, o 

médico, o confidente, sempre pronto, de dia ou de noite, a prestar-

nos auxílio. 

Assinatura: Sabão Russo Líquido ou Sólido 

31 

página 

Rohdia Pasta Dental 

Acetylarsan 

Chamada: Para sorrisos bonitos... 

Texto: Pasta Acetylarsan gengival e dentifrícia. Dentifrício 

agradável para a higiene diária da boca. Tudo grande e tubo 

pequeno. 

Assinatura: Correspondência: Rhodia 

34 

½ 

página 

Granado Polvilho 

Antisséptico 

Chamada: Um, para todos!... 

Texto: ...e assim, o Polvilho antisséptico Granado, atende a todos 

em todas as idades! Elimina as assaduras e brotoejas que tanto 

atormentam o bebê, evita os resíduos de suores dos pés e axilas e 

combate as frieiras e queimaduras de sol.  

Assinatura: Polvilho Antisséptico Granado  

Slogan: Um produto credenciado pelo símbolo de confiança 

GRANADO. 

38 

¼  

página 

Macleans Pasta 

Dental 

Macleans 

Pasta Dental 

Chamada: ...sabe da melhor? 

Texto: A PROFESSORA TAMBÉM USA! Pasta dental 

Macleans MACLEANS não promete curar afecções da boca e dos 

dentes, cujo tratamento só compete aos senhores dentistas. É 

completo e perfeito dentifrício e faz aquilo que a melhor pasta 

dental deve fazer: higienizar a boca e as gengivas e limpar os 

dentes com perfeição sem afetar-lhes o esmalte. 

Assinatura: MACLEANS  

slogan: Pasta dental com peroxido de magnésio  

42 

½ 

página 

Theodule Wolff Philagyna Chamada: SENHORA, 

Texto: este mês e todos os meses, tenha tranquilidade de corpo e 

espírito... 

Assinatura: PHILAGYNA Theodule Wolff 



 

393 

 

Slogan: pessário preservative para hygiene íntima  

apoio: à venda em todas as farmácias e drogarias 

57 

página 

Laboratório 

Capivarol 

Bukol 

Escova de 

dentes, pasta 

e 

enxaguatório 

bucal 

Chamada: Esta é a Tríada Bukol 

Texto: Use a escova patenteada Bukol, tecnicamente perfeita, 

acionando-a sobre os dentes, de cima para baixo e de baixo para 

cima, isto é, no sentido da vertical, para que a escova alcance os 

pontos situados entre um dente e outro. Consulte o seu dentista. 

Aprenda a fazer a higiene cinetífica da boca, usando o creme 

espumoso Bukol, com a escova patenteada Bukol e após aplique 

o Elixir – Odorífico – Dentifrício Bukol. Esta é a TRÍADA 

BUKOL que lhe garantirá a higiene total da boca, manterá seus 

dentes limpos e perfeitos, purificará o seu hálito e lhe 

proporcionará um sorriso de felicidade. 

Assinatura: Bukol 

Slogan: O dentifrício clássico 

203 

página 

Choisel Talco e 

Sabonete 

bebê Choisel 

Chamada: TALCO E SABONETE 

Assinatura: BEBÊ Choisel 

Apoio: à venda em todo o Brasil, nas casas de primeira ordem. 

258 

½ 

página 

Phillips Pasta Dental 

Phillips 

Chamada: NÃO HÁ DUAS IGUAIS 

*O ÚNICO templo cristão que constitui uma obra-prima comum 

dos maiores arquitetos e pintores italianos, é a célebre Basílica de 

São Pedro, em Roma. Inaugurada em 1626, depois de 120 anos 

de trabalhos, é a realização mais grandiosa da Renascença. *O 

ÚNICO dentifrício que constitui uma obra prima comum de 

químicos, médicos e odontologistas, através de anos de pesquisas 

nos melhores laboratórios do mundo, é a moderna e científica 

PASTA DENTAL PHILLIPS. Antiácida e antissética a PASTA 

DENTAL PHILLIPS é a única que, protegendo a boca, neutraliza 

a acidez bucal e evita a cárie, conservando a beleza, o brilho e a 

brancura dos dentes. Deixe de lado um dentifrício antiquado e 

experimente a  

Assinatura: PASTA DENTAL PHILLIPS 

Slogan: A ÚNICA que possui o valor antiácido do LEITE DE 

MAGNÉSIA DE PHILLIPS 

264 

¼ 

página 

Macleans Pasta 

Dental 

Macleans 

Pasta Dental 

Chamada: ...sabe da melhor? 

Texto: A MAMÃE TAMBÉM USA! Pasta dental Macleans 

MACLEANS não promete curar afecções da boca e dos dentes, 

cujo tratamento só compete aos senhores dentistas. É completo e 

perfeito dentifrício e faz aquilo que a melhor pasta dental deve 

fazer: higienizar a boca e as gengivas e limpar os dentes com 

perfeição sem afetar-lhes o esmalte. 

Assinatura: MACLEANS  

slogan: Pasta dental com peroxido de magnésio 

273 

página 

S.A. Casa Pratt Barbeador 

elétrico 

Remington 

Chamada: O presente que “Ele” gostaria de receber... 

Texto: O aparelho elétrico de barbear REMINGTON 

Se deseja ser gratamente lembrada todas as manhãs, ofereça-lhe 

um aparelho elétrico de barbear Remington, que transforma em 

prazer o aborrecimento de barbear. Aliadas às vantagens de 

barbear à seco – sem sabão, sem pincel e sem lâminas – estão a 

perfeição e a superior qualidade Remington. Procure 

imediatamente adquirir este maravilhoso e inesquecível presente 

nas casas especializadas, ou peça folheto ilustrado à 

Assinatura: S.A. CASA PRATT 

281 

½ 

página 

Dearborn London 

Inc. 

Porlac  

Stallax 

Máscara 

Dearborn  

Texto: A beleza das pernas sem meias não deve ser comprometida 

pelos cortes de gilete. Para eliminar o pelo supérfluo das pernas, 

braços, axilas e rosto, use Porlac – depilatório inofensivo e 

absolutamente sem cheio. Use Porlac e vista seu “maillot” sem 

receio. PORLAC 

Na época dos banhos o cabelo necessita ainda de maiores 

cuidados. Depois do banho de mar, lave-os com Stallax, que 

limpa e amacia, restituindo-lhe a flexibilidade e o brilho naturais. 

STALLAX 

Não permita que as rugas afeiem o seu rosto. Conserve sua pele 

lisa com o uso da Máscara de Beleza Deraborn. A Máscara de 

Beleza Deraborn é usada para conservar a beleza das artistas de 

cinema. MÁSCARA DEARBORN 
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290 

½ 

página 

Gyrol Antisséptico 

íntimo 

feminino, 

em pó e 

líquido 

Chamada: Juventude Eterna 

Texto: Além de indispensável á higiene intima das senhoras, 

Gyról substitue vantajosamente o iodo, o ácido fênico e a agua 

oxigenada. Graças ás suas variadas aplicações e reconhecidas 

propriedades antisepticas, tornou-se um produto de uso 

obrigatório em todos os lares. 

Assinatura: Gyrol em pó e líquido 
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24 

½ página 

Sabão Russo Sabão Russo Chamada: O SABÃO DAS GERAÇÕES 

Texto: Há 118 anos que o “Sabão Russo” beneficia os 

lares. Daí, a confiança de que gosa em nosso meio. Os 

filhos ouviram o seu elogio da boca dos pais, os pais dos 

avós, os avós dos bisavós. Todas as gerações souberam 

que se deve ter sempre em casa, ao alcance da mão, um 

vidro de “Sabão Russo”. Ele é o amigo, o médico, o 

confidente, sempre pronto, de dia ou de noite, a prestar-

nos auxílio. 

Assinatura: Sabão Russo Líquido ou Sólido 

38 

½ página 

Gyrol Antisséptico íntimo 

feminino, em pó e 

líquido 

Chamada: Beleza ELEGÂNCIA 

Texto: Eis os ideais supremos a que todas as mulheres 

aspiram. Mas todas elas sabem, também, que tais atributos 

só se completam com uma higiene intima perfeita. E para 

conseguir isto são precisos cuidados especiais. Dentre 

esses cuidados está o uso de GYROL, que substitue 

vantajosamente o iodo, o ácido fênico e a agua oxigenada. 

Graças às suas altas qualidades antissépticas, bem como as 

suas variadas aplicações, GYROL tornou-se um produto 

de uso obrigatório em todos os lares. 

Assinatura: Gyrol em pó e líquido 

42 

¼ página 

Perfumaria Flôr 

de Tiê Ltda. 

Flor de Tiê água 

antisséptica 

Chamada: FAÇA Surgir a beleza DE SEU ROSTO! 

Texto: Contra manchas, espinhas, cravos e rugas, previne 

o contagio de certas infecções. Purifica o perfume da pele. 

Não deixe de aconselhar ao seu marido usa-la após a barba. 

Para limpesa da péle e base para o pó de arroz 

Assinatura: ÁGUA ANTISSEPTICA Flôr de Tiê   

50 

½ página 

Laboratorio 

Seive e 

Mutuamba 

Tabarra Sabonete de 

Benjoin e Lanolina 

Chamada: TABARRA  

Texto: Símbolo da Juventude da Pele 

Slogan: o sabonete das crianças e das pessoas de fino gosto  

65 

página 

Laboratório 

Capivarol Ltda. 

Bukol Escova de 

dentes, pasta e 

enxaguatório bucal 

Chamada: Aprenda a fazer a higiene científica da bôca 

Texto: Use a escova patenteada Bukol, tecnicamente 

perfeita, acionando-a sobre os dentes, de cima para baixo 

e de baixo para cima, isto é, no sentido da vertical, para 

que a escova alcance os pontos situados entre um dente e 

outro. Consulte o seu dentista. 

Aprenda a fazer a higiene cinetífica da boca, usando o 

creme espumoso Bukol, com a escova patenteada Bukol e 

após aplique o Elixir – Odorífico – Dentifrício Bukol. Esta 

é a TRÍADA BUKOL que lhe garantirá a higiene total da 

boca, manterá seus dentes limpos e perfeitos, purificará o 

seu hálito e lhe proporcionará um sorriso de felicidade. 

Assinatura: LABORATÓRIO CAPIVAROL LTDA. 

 

252 

½ página 

Theodule Wolff Philagyna Chamada: SENHORA, 

Texto: este mês e todos os meses, tenha tranquilidade de 

corpo e espírito... 

Assinatura: PHILAGYNA Theodule Wolff 

Slogan: pessário preservative para hygiene íntima  

apoio: à venda em todas as farmácias e drogarias 

274 Choisel Talco e  sabonete 

Bebê Choisel 

Chamada: TALCO E SABONETE BEBÊ Choisel 

Slogan: PARA O CONFORTO E HIGIENE DO BEBÊ! 

Apoio: à venda em todo o Brasil, nas casas de primeira 

ordem. 
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página 

Hermanny Estojos Guri Chamada: Escolha inteligente! 

Texto: Demosntrando afetuoso interesse PRESENTEIE 

ESTOJOS GURI 

Dê ao bebê um presente de real utilidade, provando assim o seu 

bom gôsto e demonstrando que acompanha o progresso da ciência. 

Cada Estojo Guri contém uma coleção de produtos criados para 

proteger a delicada epiderme do recém-nascido. Pediatras e 

maternidades recomendam e utilizam para a higiene e conforto 

infantil, os produtos Guri – Óleo Antissetico, Talco, Sabonete, 

Lavanda – por que são o que há de mais fino e moderno. Verifique 

o conteúdo dos diversos Estojos Guri e verá que são todos de 

utilidade constante. Seis modelos diferentes, em caixas 

lindamente decoradas, cada qual mais bonita, para você escolher! 

(...) 

assinatura: UM PRODUTO HERMANNY   

26 

½ 

página 

Sabão Russo Sabão Russo Chamada: SABÃO RUSSO  

Texto: Em 3 tamanhos. Líquido, sólido e bastões para barba. 

Limpos os póros com a antisetica espuma do supremo SABÃO 

RUSSO a cútis se conserva sã, fina com aspecto juvenil. Este 

sabão puro cientificamente preparado com escolhidas substancias 

medicinaes as mais afamadas, é a base do tratamento da pele. 

Assinatura: SABÃO RUSSO  

Slogan: desde 1830 ao serviço da higiene, saúde e beleza. 

34 

½ 

página 

Laboratorio 

Seive e 

Mutuamba 

Tabarra 

Sabonete de 

Benjoin e 

Lanolina 

Chamada: TABARRA  

Texto: Símbolo da Juventude da Pele 

Slogan: o sabonete das crianças e das pessoas de fino gosto 

254 

¼ 

página 

Perfumaria Flor 

de Tiê Ltda. 

Flor de Tiê 

água 

antisséptica 

Chamada: FAÇA Surgir a beleza DE SEU ROSTO! 

Texto: Contra manchas, espinhas, cravos e rugas, previne o 

contagio de certas infecções. Purifica o perfume da pele. Não 

deixe de aconselhar ao seu marido usa-la após a barba. Para 

limpesa da péle e base para o pó de arroz 

Assinatura: ÁGUA ANTISSEPTICA Flôr de Tiê   

255 

página 

Laboratório 

Capivarol Ltda. 

 

Bukol 

Escova de 

dentes, pasta 

e 

enxaguatório 

bucal 

Chamada: Aprenda a fazer a higiene científica da bôca 

Texto: Use a escova patenteada Bukol, tecnicamente perfeita, 

acionando-a sobre os dentes, de cima para baixo e de baixo para 

cima, isto é, no sentido da vertical, para que a escova alcance os 

pontos situados entre um dente e outro. Consulte o seu dentista. 

Aprenda a fazer a higiene cinetífica da boca, usando o creme 

espumoso Bukol, com a escova patenteada Bukol e após aplique 

o Elixir – Odorífico – Dentifrício Bukol. Esta é a TRÍADA 

BUKOL que lhe garantirá a higiene total da boca, manterá seus 

dentes limpos e perfeitos, purificará o seu hálito e lhe 

proporcionará um sorriso de felicidade. 

Assinatura: LABORATÓRIO CAPIVAROL LTDA. 

 

266 

½ 

página 

Gyrol Antisséptico 

íntimo 

feminino, 

em pó e 

líquido 

Chamada: Beleza ELEGÂNCIA 

Texto: Eis os ideais supremos a que todas as mulheres aspiram. 

Mas todas elas sabem, também, que tais atributos só se completam 

com uma higiene intima perfeita. E para conseguir isto são 

precisos cuidados especiais. Dentre esses cuidados está o uso de 

GYROL, que substitue vantajosamente o iodo, o ácido fênico e a 

agua oxigenada. Graças às suas altas qualidades antissépticas, bem 

como as suas variadas aplicações, GYROL tornou-se um produto 

de uso obrigatório em todos os lares. 

Assinatura: Gyrol em pó e líquido 

266 

1/6 

página 

Farmacia 

Lacerda 

Pós contra 

assaduras 

Lacerda 

Chamada: Pós contra assaduras Lacerda 

Texto: útil nas Assaduras, brotoejas, coceiras, frieiras, irritações 

na pele, suores, eczemas, sarna, queimaduras do sul etc. Sendo um 

poderoso auxiliar na conservação da pele e na toilette das 

senhoras. 

Assinatura: FARMACIA LACERDA 

267 

1/8 

página 

Farmácia, 

Drogaria e 

Calendula 

Concreta 

Chamada: Cuide de sua Péle usando a eficaz pomada 

CALENDULA CONCRETA 



 

396 

 

Laboratório 

Simões 

Texto: Aconselhada para amaciar a pele, tirar as sardas e manchas, 

fazer desaparecer as rugas, panos, asperezas e ulcerações. 

Combate a supuração da pele, inflamações e erupções 

eczematosas. 

Assinatura: Nas Farmácia, Drogaria e Laboratório Simões 

268 

1/3 

página 

Granado Polvilho 

Antisséptico 

Texto: Uma cousa... exige outra 

Assinatura: Polvilho Antisséptico GRANADO 

Apoio: desodorante e cicatrizante 
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½ 

página 

Sabão Russo Sabão Russo Chamada: SABÃO RUSSO  

Texto: Em 3 tamanhos. Líquido, sólido e bastões para barba. 

Limpos os póros com a antisetica espuma do supremo 

SABÃO RUSSO a cútis se conserva sã, fina com aspecto 

juvenil. Este sabão puro cientificamente preparado com 

escolhidas substancias medicinaes as mais afamadas, é a 

base do tratamento da pele. 

Assinatura: SABÃO RUSSO  

Slogan: desde 1830 ao serviço da higiene, saúde e beleza. 

34 

½ 

página 

Laboratorio Seive 

e Mutuamba 

Tabarra 

Sabonete de 

Benjoin e 

Lanolina 

Chamada: TABARRA  

Texto: Símbolo da Juventude da Pele 

Slogan: o sabonete das crianças e das pessoas de fino gosto 

43 

página 

Hermanny Estojos Guri Chamada: A alegria dos bebês: ESTOJOS Guri 

Texto: Se o seu bebê falasse, eis o presente que êle pediria: 

um Estojo Guri! Os Estojos Guri são, indiscutivelmente, os 

mais bonitos. Mas, não apenas isto! O mais  importante é 

que os produtos neles contidos são o que de melhor se tem 

produzido nestes últimos anos para a higiene e conforto dos 

bebês! Escolha, entre seis lindos modelos, o que mais lhe 

convém. Diversas combinações e tamanhos. 

Assinatura: Um Produto HERMANNY 

63 

página 

Bukol Escova de 

dentes, pasta e 

enxaguatório 

bucal 

Chamada: MANTENHA A SUA BÔCA SEMPRE 

FRESCA E SADIA USANDO A TRÍADA BUKOL 

Texto: Experimente a TRÍADA BUKOL  V. terá resolvido 

facilmente o problema da higiene perfeita da boca! A escova 

Bukol, tecnicamente preparada, lhe permite atingir todos os 

dentes, tornando-os limpos e claros. A pasta Bukol, purifica 

o seu hálito e dá à sua boca a agradável sensação de frescor. 

E o aromatizante Bukol, refresca, tonifica as gengivas e a 

mucosa bucal. 

Apoio: Faça portanto a higiene toral da boca com a 

TRÍADA BUKOL 

Assinatura: laboratório capivarol ltda. 

227 

¼ 

página 

Laboratório 

Farmacêutico 

Oliveira Junior 

Ltda.  

Magic (evita o 

suor) 

Chamada: GENTE CHIC EVITA O SUOR COM MAGIC 

Assinatura: Laboratório Farmacêutico Oliveira Junior Ltda. 

233 

½ 

página 

Regio Luxo linha de 

produtos de 

higiene 

Chamada: UMA LINHA DE PRODUTOS 

ARISTOCRATAS 

Texto: Sabonete, talco, pó de arroz, colônia, loção, extrato e 

brilhantina 

Assinatura: Regio Luxo 

239 

página 

Vale Ouro Sabonete, 

desodorante, 

tônico, talco 

Chamada: 4 PRODUTOS DA LINHA “VALE OURO” 

Texto: SABONETE em 9 perfumes diferentes. Espuma 

abundante e cremosa. O melhor em sua classe. 

DESODORANTE Produto inconfundível. Líquido, 

perfumado. Não impede a transpiração. Não irrita nem 

mancha. O maior inimigo dos odores desagradáveis das 

axilas e dos pés. TÔNICO RESTAURADOR Restitue aos 

cabelos a côr da juventude. Não tinge, não mancha. Não 

ataca a raiz. Tonifica os cabelos e evita a caspa. 
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244 

½ 

página 

Hermanny Frigia 

Desodorante em 

bastão 

Chamada: A vida agitada da mulher moderna... 

Texto: ... exige um asseio corporal que se prolongue pelo dia 

inteiro. Por isso, ela usa Frigia, o desodorante em bastão! 

Frigia corta a transpiração das axilas e elimina o cheiro do 

suor. Aplicado logo após o banho, Frigia conserva o seu 

efeito durante o dia inteiro! Frigia é mais prático – é o único 

desodorante em bastão; mais eficiente – penetra pelos poros 

e age diretamente nas glândulas sudoríparas; mais higiênico 

– não é gorduroso, não suja os dedos nem mancha a roupa; 

mais econômico – dura muito mais que qualquer outro 

desodorante e 100% inofensivo – não prejudica o organismo 

e não corta a roupa. 

Assinatura: Um produto Hermanny  

247 

rodapé 

Laboratório 

Farmacêutico 

Oliveira Junior 

Ltda. 

Aristolino 

champo 

anicaspa 

Chamada: ARISTOLINO 

Texto: Insubstituível para lavar a cabeça – elimina a caspa. 

Assinatura: Laboratório Farmacêutico Oliveira Junior Ltda. 

255 

1/10 

página 

Macleans Pasta dental 

Macleans 

Chamada: AGORA 

Texto: no tamanho popular ao alcance de todos 

Assinatura: Pasta dental MACLEANS 

Apoio: antiácida – germicida – alcalina  

256 

1/3 

página 

Granado Polvilho 

Antisséptico 

Texto: Uma cousa... exige outra 

Assinatura: Polvilho Antisséptico GRANADO 

Apoio: desodorante e cicatrizante 

259 

¼ 

página 

Farmácia, 

Drogaria e 

Laboratório 

Simões 

Calendula 

Concreta 

Chamada: Cuide de sua Péle usando a eficaz pomada 

CALENDULA CONCRETA 

Texto: Aconselhada para amaciar a pele, tirar as sardas e 

manchas, fazer desaparecer as rugas, panos, asperezas e 

ulcerações. Combate a supuração da pele, inflamações e 

erupções eczematosas. 

Assinatura: Nas Farmácia, Drogaria e Laboratório Simões 

259 

½ 

página 

Gyrol Antisséptico 

íntimo feminino, 

em pó e líquido 

Chamada: Beleza ELEGÂNCIA 

Texto: Eis os ideais supremos a que todas as mulheres 

aspiram. Mas todas elas sabem, também, que tais atributos 

só se completam com uma higiene intima perfeita. E para 

conseguir isto são precisos cuidados especiais. Dentre esses 

cuidados está o uso de GYROL, que substitue 

vantajosamente o iodo, o ácido fênico e a agua oxigenada. 

Graças às suas altas qualidades antissépticas, bem como as 

suas variadas aplicações, GYROL tornou-se um produto de 

uso obrigatório em todos os lares. 

Assinatura: Gyrol em pó e líquido 

260 

1/8 

página 

Farmacia Lacerda Pós contra 

assaduras 

Lacerda 

Chamada: Pós contra assaduras Lacerda 

Texto: útil nas Assaduras, brotoejas, coceiras, frieiras, 

irritações na pele, suores, eczemas, sarna, queimaduras do 

sul etc. Sendo um poderoso auxiliar na conservação da pele 

e na toilette das senhoras. 

Assinatura: FARMACIA LACERDA 

261 

1/8 

página 

Laboratório 

Lacerda 

Loção contra 

espinhas 

Lacerda 

Chamada: Eficaz contra: Acne ou espinhas, cravos ou 

foliculites, ótimo dissolvente para seborréas do rosto e 

corpo. 

Assinatura: Laboratório Lacerda 

276 

1/3 

página 

Granado Polvilho 

Antisséptico 

Texto: Uma cousa... exige outra 

Assinatura: Polvilho Antisséptico GRANADO 

Apoio: desodorante e cicatrizante 
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Theodule Wolff Philagyna Chamada: SENHORA, 

Texto: este mês e todos os meses, tenha tranquilidade de corpo e 

espírito... 

Assinatura: PHILAGYNA Theodule Wolff 

Slogan: pessário preservative para hygiene íntima  

apoio: à venda em todas as farmácias e drogarias 
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22 

½ página 

Hermanny Estojos Guri Chamada: “Mas que menino manhoso! Só levando umas 

palmadas...”  

Texto: ...reclamava a família inteira... e o bebê não descansava... 

não dormia... só chorava! Mas isto era ANTIGAMENTE! Hoje as 

crianças são calmas, porque seu tratamento é cientificamente 

controlado por pediatras que recomendam produtos de confiança, 

como os PRODUTOS GURI. Mamães e “Babás” seguem 

rigorosamente as instruções recebidas e usam, diariamente: 

SABONETE – TALCO – LAVANDA – ÓLEO ANTISSÉTICO 

GUURI Depois é só deitar o bebê e êle mesmo dorme, 

calmamente, horas e horas... 

Assinatura: PRODUTOS Guri 

Slogan: para a higiene e conforto do bebê 

28 

½ página 

Sabão Russo Sabão Russo Chamada: SABÃO RUSSO  

Texto: Em 3 tamanhos. Líquido, sólido e bastões para barba. 

Limpos os póros com a antisetica espuma do supremo SABÃO 

RUSSO a cútis se conserva sã, fina com aspecto juvenil. Este sabão 

puro cientificamente preparado com escolhidas substancias 

medicinaes as mais afamadas, é a base do tratamento da pele. 

Assinatura: SABÃO RUSSO  

Slogan: desde 1830 ao serviço da higiene, saúde e beleza. 

41 Farmacia 

Lacerda 

Pós contra 

assaduras 

Lacerda 

Chamada: Pós contra assaduras Lacerda 

Texto: útil nas Assaduras, brotoejas, coceiras, frieiras, irritações na 

pele, suores, eczemas, sarna, queimaduras do sul etc. Sendo um 

poderoso auxiliar na conservação da pele e na toilette das senhoras. 

Assinatura: FARMACIA LACERDA 

44 

rodapé 

Aristolino Aristolino 

champo 

anicaspa 

Chamada: ARISTOLINO 

Texto: Insubstituível para lavar a cabeça – elimina a caspa. 

 

48 

1/3 

página 

Granado Polvilho 

Antisséptico 

Texto: Uma cousa... exige outra 

Assinatura: Polvilho Antisséptico GRANADO 

Apoio: desodorante e cicatrizante 

52 Farmácia, 

Drogaria e 

Laboratório 

Simões 

Calendula 

Concreta 

Chamada: Cuide de sua Péle usando a eficaz pomada 

CALENDULA CONCRETA 

Texto: Aconselhada para amaciar a pele, tirar as sardas e manchas, 

fazer desaparecer as rugas, panos, asperezas e ulcerações. Combate 

a supuração da pele, inflamações e erupções eczematosas. 

Assinatura: Nas Farmácia, Drogaria e Laboratório Simões 

228 

1/10 

página 

Macleans Pasta dental 

Macleans 

Chamada: AGORA 

Texto: em tamanho popular ao alcance de todos 

Assinatura: Pasta dental MACLEANS 

Apoio: antiácida – germicida – alcalina 

269 

¼ página 

Laboratório 

Farmacêutico 

Oliveira Junior 

Ltda. 

Magic (evita 

o suor) 

Chamada: GENTE CHIC EVITA O SUOR COM MAGIC 

Assinatura: Laboratório Farmacêutico Oliveira Junior Ltda. 
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APÊNDICE F: Transcrição textual dos anúncios da Categoria Joalheria e 

Relojoaria 
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Universal 

Genève 

 

 

Relógios de 

pulso e 

cronógrafos 

Universal 

Genève 

Chamada: 2 Irmãos 

Assinatura: Universal Genève Relogios e Cronógrafos de 

Precisão 

53 

página 

 

Sociedade 

Relojoeira Ltda. 

 

Eterna – 

relógio de 

pulso 

 

Chamada: A moda muda! 

Texto: Inevitável entretanto é a suprema precisão dos relógios 

Eterna. Digno complemento de sua Elegância! A venda nas boas 

Relojoarias 

Slogan: Eterna o relógio de precisão protegida 

Assinatura: Distribuidores no Brasil: Sociedade Relojoeira Ltda. 

242 Joalheria A 

Esmeralda 

 

 

Joias, relógios 

e pratarias 

Chamada: Enfim o que eu sonhava – um lindo presente 

Texto: joias, relógios, pratarias e objetos finos para presentes.  

Slogan: Sempre os melhores preços 

Assinatura: Joalheria A Esmeralda 
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252 

¼ página 

A Esmeralda 

 

 

Joias – relógios 

– pratas – 

cristais – 

Artigos finos 

para presentes 

Texto:  

Joias – relógios – pratas – cristais – Artigos finos para presentes 

 

Assinatura: Joalheria A ESMERALDA 

 

1
9

5
1

  
J

o
a

lh
er

ia
 e

 R
el

o
jo

a
ri

a
 –

 3
 a

n
ú

n
ci

o
s 

Página 

Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

45 

página 

Sociedade 

Relojoeira Ltda. 

 

Eterna 

Automático 

 

Chamada: ETERNA AUTOMÁTICO 

Texto: tudo o que se pode desejar de um relógio. Mais prático, 

mais resistente, maior precisão. A corda é dada pelos 

movimentos naturais do braço.  

Slogan: o relógio de precisão protegida 

259 

página 

Joalheria Paschoal Joias, relógios, 

artigos para 

presentes. 

Ótica, 

fotografia e 

cinematografia. 

 

 

Texto: Joias, relógios, artigos para presentes. Ótica, fotografia e 

cinematografia. Oficina própria. 

Assinatura: JOALHERIA Paschoal 

269 

¼ 

página  

A Esmeralda Joias – relógios 

– pratas – 

cristais – 

Artigos finos 

para presentes 

 

 

Texto: Joias – relógios – pratas – cristais – Artigos finos para 

presentes 

Assinatura: Joalheria A ESMERALDA 
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Inbrapel 

Limitada 

Pérolas 

Sparta  

Chamada: Sparta a pérola das Américas 

Texto: Apresenta A NOVA MODA  em brincos, colares e braceletes 

São realmente lindas! E são a última palavra da MODA em brincos... 

colares... braceletes! Admire estas pérolas... você as verá no Rio... em 

Buenos Aires – em toda a América – ornando o colo das mulheres 

bonitas! 



 

400 

 

Ponha-as em seu colo também e ficará mais bela do que nunca. 

Lembre-se, ao vê-las, de que estas jóias de acabamento impecável são 

feitas no Brasil por artífices caprichosos de Sparta – a 1ª e única 

indústria de pérolas montada na América do Sul! Veja as maravilhosas 

criações Sparta na sua loja de bijouteria. Não há outras jóias mais 

lindas do que as feitas com pérolas. 

Slogan: Sparta a pérola das Américas 

Assinatura: INBRAPEL LIMITADA 

239 

página 

 

 

 

Joalheria 

Paschoal 

clips – 

jóias – 

relógios – 

artigos  

para 

presentes 

– 

brilhantes 

Chamada: Presentes 

Texto: clips – jóias – relógios – artigos  para presentes – brilhantes 

atendemos pelo reembolso postal, peçam catálogos. Oficinas próprias 

de ótica, aviam-se receitas médicas em 24 horas. Técnicos 

especializados. Secção completa de Fotografias e Cinematografia 

Assinatura: JOALHERIA Paschoal 

260 

¼ 

página 

A Esmeralda  Joias – 

relógios – 

pratas – 

cristais – 

Artigos 

finos para 

presentes 

Texto: Joias – relógios – pratas – cristais – Artigos finos para presentes 

Assinatura: Joalheria A ESMERALDA 
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Pinto Cardiano 

 

 

 

 

 

 

Joias Chamada: JOIAS 

Assinatura: PINTO Cardiano 

252 

½ página 

Mappin & 

Webb 

Relógios Chamada: Beleza inconfindível... precisão absoluta... distinguem os 

relógios de Mappin & Webb 

Texto: são lindos os relógios importados por Mappin & Webb... 

distintos... e de precisão absoluta, porque ostentam marcas 

universalmente famosas! 
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Pinto Cardiano 

 

 

 

 

 

 

Joias Chamada: JOIAS 

Assinatura: PINTO Cardiano 

223 Inbrapel 

Limitada 

Pérolas 

Sparta 

Chamada: PÉROLAS Sparta 

Texto: Fascinam pela PERFEIÇÃO 

Vendo-as, examinando-as... por certo v. quererá possui-las! O seu 

cultivo é feito à base de extrato de HARENG a mágica substância que 

fixa para sempre o brilho das pérolas, porisso refulgem indefinidamente 

como as jóias mais caras. 

Apoio: Identifique as pérolas da moda pelo nome SPARTA gravado na 

etiqueta de ouro. 

Assinatura: ESCRITÓRIO SPARTA 
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APÊNDICE G: Transcrição textual dos anúncios da Categoria Limpeza e 

Casa 
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54 

½ 

página 

Sociedade 

Anônima 

Lameiro 

Kaol  Chamada: Aqui em casa tudo brilha, Graças ao KAOL! 

Texto: KAOL é o líquido para metais que mais se usa nos lares brasileiros. 

É um nome tradicional, que as donas de casa não esquecem. Qualquer 

metal, branco ou amarelo, adquire brilho e beleza, sem sofrer alteração ou 

prejuízo.  “KAOL” não arranha, nem fere o polimento do objeto que se 

limpa.  CUIDADO COM AS IMITAÇÕES!  

Assinatura: Unicos distribuidores: SOCIEDADE ANÔNIMA LAMEIRO 

KAOL 

56 

¼ 

página 

Comp. 

Quimica 

“Duas 

Ancoras” 

Parqueti

na  

Chamada: Bôa até o fim! Não tem resíduo. 

Texto: Da tampa ao fundo, “PARQUTINA” é sempre igual, tem a mesma 

consistência, oferece o mesmo brilho! Aproveitamento de 100%. 

Assinatura: Comp. Quimica “Duas Ancoras” Parquetina 

236 Óleo de 

Peroba 

Óleo de 

Peroba 

Chamada: OLEO DE PEROBA 

Texto: a vida nova, da mobília antiga, e a vida longa da mobília nova.  

258 Comp. 

Quimica 

“Duas 

Ancoras” 

Póx  Chamada: LAVAR SEM TRABALHAR 

Assinatura: Comp. Quimica “Duas Ancoras”  

276 U/S Cêra 

Tabú 

Chamada: Sempre melhor! 

Slogan: Mais Brilho com menos trabalho 

278 Sol e 

Ypiranga 

Sol e 

Ypirang

a  

Chamada: Phosphoros 

Texto: usem das marcas SOL e YPIRANGA são os melhores e por todos 

preferidos 

282 Argentala Argental

a 

Texto: Para que a sua baixela e outros objetos de prata ou metal fino de 

sua residência, ostentem sempre um brilho ofuscante que lhes realce a 

beleza, é necessário escolher um produto de eficiência comprovada, para 

sua limpeza e polimento. 

Slogan: Longos anos de experiência nos lares brasileiros a recomendam 

Assinatura: Argentala em pasta e em pó 

287 UFE Cera 

Cristal 

Chamada: CERA CRISTAL 

Texto: lustra e dá brilho em 5 minutos. 

Slogan: A Cera sem rival. 

Assinatura: CERA CRISTAL 

287 UFE Sabão 

Cristal 

Chamada: SABÃO CRISTAL 

Texto: embalagem de 5 quilos com 20 tabletes de 250 grs. Um produto 

100% nacional. Para usos domésticos e lavagem em geral. Economia 

garantida de 40% sobre qualquer outro sabão. 

Slogan: O sabão sem igual. 

288 UFE Sabão 

Portugu

ez 

Chamada: com o sabão da Marca Portuguez 

Texto: as roupas ficam alvas, as mãos ficam macias e teremos um prazer 

no seu aroma agradável. Exija em cada barra aquela marca. 

Apoio: Lustrar um assoalho com a super-cêra “SPELHO” é ter um espelho 

permanente em cada lar. 

Assinatura: produtos da União Fabril Exportadora S/A. 

Slogan: UFE Um símbolo de garantia 
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página 

Esso Varsol Chamada: VEJA para quantas coisas VARSOL lhe pode ser útil 

Texto: PARA: *Remover a cera do soalho. *Diluição de tintas. *Remoção 

de gordura se superfícies esmaltadas e azulejos. *Limpeza de máquinas. 

*Lavagem “a seco” de tecidos de lã, etc. 

Assinatura: Um produto ESSO 

Slogan: Tenha VARSOL em sua casa! 

56 

½ 

página 

Kaol Líquido 

limpado

r para 

metaes 

Chamada:  Cuidado! 

Texto: Não estrague os seus metais usando um preparado qualquer! 

Slogan: Use sempre o legítimo 

Assinatura: KAOL 
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60 

½ 

página 

Dierberger 

Agro-

Comercial 

Ltda. 

Insumos 

para 

jardins e 

hortas 

Chamada: Semeia, planta, cria! 

Texto: os nossos catálogos e folhetos ilustrados que distribuímos 

gratuitamente, fornecem as mais completas instruções sobre sementes de 

hortaliças, flores, florestais. Ferramentas e apetrechos para jardim, horta e 

pomares; inseticidas, fungicidas e muricidas; apicultura e adubos. Livros 

agrícolas e culinários. 

Assinatura: Dierberger Agro-Comercial 

283 

½ 

página 

U/S Cêra 

Tabú 

Chamada: Sempre melhor! 

Slogan: Mais Brilho com menos trabalho 

294 

¼ 

página 

Sol e 

Ypiranga 

Fórforos 

Sol e 

Ypirang

a  

Chamada: FOSFOROS 

Texto: Usem das marcas SOL e YPIRANGA são os melhores e por todos 

preferidos. 

298 

1/10 

página 

Emoingt Cia 

Ltda 

Tartarug

a 

Elétrica 

Chamada: Tartaruga Eletrica 

Texto: Um banho Quente em menos de 20 minutos por menos de 20 

centavos. LIGADO A QUALQUER TOMADA 

302 

½ 

página 

Argentala Argental

a 

Chamada: Senhora! 

Texto: Para que sua residência cause bôa impressão, é indispensável que 

as pratarias estejam sempre polidas e brilhantes. “ARGENTALA” é o 

preparado verdadeiramente indicado para esse fim. 

Assinatura: ARGENTALA 

303 

¼ 

página 

UFE Cera 

Cristal  

Chamada: CERA CRISTAL 

Texto: lustra e dá brilho em 5 minutos. 

Slogan: A Cera sem rival. 

Assinatura: CERA CRISTAL 

303 

¼ 

página 

UFE Sabão 

Cristal 

Chamada: SABÃO CRISTAL 

Texto: embalagem de 5 quilos com 20 tabletes de 250 grs. Um produto 

100% nacional. Para usos domésticos e lavagem em geral. Economia 

garantida de 40% sobre qualquer outro sabão. 

Slogan: O sabão sem igual. 

304 

½ 

página 

UFE Sabão 

Portugu

ez 

Chamada: com o sabão da Marca Portuguez 

Texto: as roupas ficam alvas, as mãos ficam macias e teremos um prazer 

no seu aroma agradável. Exija em cada barra aquela marca. 

Apoio: Lustrar um assoalho com a super-cêra “SPELHO” é ter um espelho 

permanente em cada lar. 

Assinatura: produtos da União Fabril Exportadora S/A. 

Slogan: UFE Um símbolo de garantia 
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245 

página 

Esso Super Flit Chamada: Não faça assim, D. Judith!... Hoje, são 4... Mas, em dois meses, 

PODEM SER 1.784! 

Texto: É mais fácil exterminar 4 pulgas do que... centenas delas! Sim! 

Então, extermine-as hoje mesmo porque, dada a sua tremenda capacidade 

de multiplicação, essas 4 pulgas podem tornar-se 1.784 em apenas 60 dias! 

Sempre que nota pulgas em sua casa, use imediatamente SUPER FLIT, o 

mais eficiente exterminador de insetos, que reúne 5 inseticidas num só! 

Não deixe que as pulgas, ou outros insetos possam proliferar em sua casa. 

Extermine-os imediatamente, ou as suas larvas e ovos, com o poderoso 

SUPER FLIT, um produto nacional.  

Assinatura: Super FLIT  

Slogan: 5 inseticidas num só! 

Apoio: Garantido pelo famoso Oval ESSO 

256 

½ 

página 

Kaol Líquido 

limpador 

para 

metaes 

Chamada:  Cuidado! 

Texto: Não estrague os seus metais usando um preparado qualquer! 

Slogan: Use sempre o legítimo 

Assinatura: KAOL 

289 

½ 

página 

U/S Cêra Tabú Chamada: Sempre melhor! 

Slogan: Mais Brilho com menos trabalho 

300 

½ 

página 

Argental

a 

Limpa-

prata em 

pasta ou 

em pó 

Chamada: Senhora! 

Texto: Para que sua residência cause bôa impressão, é indispensável que 

as pratarias estejam sempre polidas e brilhantes. “ARGENTALA” é o 

preparado verdadeiramente indicado para esse fim. 



 

403 

 

Assinatura: ARGENTALA 

303 

¼ 

página 

UFE Cera 

Cristal 

Chamada: CERA CRISTAL 

Texto: lustra e dá brilho em 5 minutos. 

Slogan: A Cera sem rival. 

Assinatura: CERA CRISTAL 

 

303 

¼ 

página 

UFE Sabão 

Cristal 

Chamada: SABÃO CRISTAL 

Texto: embalagem de 5 quilos com 20 tabletes de 250 grs. Um produto 

100% nacional. Para usos domésticos e lavagem em geral. Economia 

garantida de 40% sobre qualquer outro sabão. 

Slogan: O sabão sem igual. 
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265 

página 

ESSO Super Flit Chamada: Não faça assim, D. Judith!... Hoje, são 4... Mas, em dois meses, 

PODEM SER 1.784! 

Texto: É mais fácil exterminar 4 pulgas do que... centenas delas! Sim! 

Então, extermine-as hoje mesmo porque, dada a sua tremenda capacidade 

de multiplicação, essas 4 pulgas podem tornar-se 1.784 em apenas 60 dias! 

Sempre que nota pulgas em sua casa, use imediatamente SUPER FLIT, o 

mais eficiente exterminador de insetos, que reúne 5 inseticidas num só! 

Não deixe que as pulgas, ou outros insetos possam proliferar em sua casa. 

Extermine-os imediatamente, ou as suas larvas e ovos, com o poderoso 

SUPER FLIT, um produto nacional.  

Assinatura: Super FLIT  

Slogan: 5 inseticidas num só! 

Apoio: Garantido pelo famoso Oval ESSO 

275 

página 

Contac

t 

Exaustor 

Contact 

Chamada: Cozinhas higiênicas e Confortáveis! 

Texto: “Depois que mandei instalar o Exaustor Contact fiquei adorando a 

minha cozinha! Ela está sempre limpa, fresca e agradável, totalmente livre 

da fumaça e do cheiro das frituras. E nunca mais precisei pintá-la de novo. 

Comprei o aparelho com essa economia!” 

Assinatura: EXAUSTOR Contact 

Slogan: para o conforto do seu lar 

Apoio: (instruções para a limpeza do exaustor)  

286 

½  

página 

Kaol Líquido 

limpador para 

metaes 

Chamada:  Cuidado! 

Texto: Não estrague os seus metais usando um preparado qualquer! 

Slogan: Use sempre o legítimo 

Assinatura: KAOL 

296 

½ 

página 

Dierber

ger 

Agro-

Comer

cial 

Insumos para 

jardins e 

hortas 

Chamada: FAÇA SEU JARDIM A SEU GÔSTO 

Título: V. pode ter em seu jardim somente flores que o agradam, servindo-

se de nossa extraordinária coleção de sementes de zínias, amôres-perfeitos, 

cravinas e bulbos de gladíolos, lírios, rainúnculos, amarílis e outras plantas 

de sua preferência. 

Assinatura: Dierberger Agro-Comercial 

297 

½ 

página 

Argent

ala 

Limpa-prata 

em pasta ou 

em pó 

Chamada: Senhora! 

Texto: Para que sua residência cause bôa impressão, é indispensável que 

as pratarias estejam sempre polidas e brilhantes. “ARGENTALA” é o 

preparado verdadeiramente indicado para esse fim. 

Assinatura: ARGENTALA 

301 

½ 

página 

U/S Cêra Tabú Chamada: Sempre melhor! 

Slogan: Mais Brilho com menos trabalho 

303 

¼ 

página 

UFE Cera Cristal  Chamada: CERA CRISTAL 

Texto: lustra e dá brilho em 5 minutos. 

Slogan: A Cera sem rival. 

Assinatura: CERA CRISTAL 

303 

¼ 

página 

UFE Sabão Cristal Chamada: SABÃO CRISTAL 

Texto: embalagem de 5 quilos com 20 tabletes de 250 grs. Um produto 

100% nacional. Para usos domésticos e lavagem em geral. Economia 

garantida de 40% sobre qualquer outro sabão. 

Slogan: O sabão sem igual. 

304 

½ 

página 

UFE Sabão 

Portuguez 

Chamada: com o sabão da Marca Portuguez 

Texto: as roupas ficam alvas, as mãos ficam macias e teremos um prazer 

no seu aroma agradável. Exija em cada barra aquela marca. Sabão da 

marca “PORTUGUEZ” um sabão diferente de uso permanente. Um 



 

404 

 

produto que em 25 anos de serviços a economia do povo brasileiro, 

desbancou sabões da velha guarda que eram fabricados por processos 

rudimentares e sem assistência técnica. Sabão da marca “PORTUGUEZ” 

o produto mais imitado no Brasil inteiro. À base de óleo de côco babaçu, 

oferece uma garantia de economia de 30%. Ao comprar verifique que se a 

barra está gravada com a palavra “PORTUGUEZ” entre duas cruzes de 

malta e as iniciais U.F.E. 

Apoio: Exija em cada barra aquela marca 

Assinatura: produtos da União Fabril Exportadora S/A. 

Slogan: UFE Um símbolo de garantia 
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11 

página 

Carlos 

Pereira 

Indústrias 

Químicas 

S.A. 

Lustra-móveis 

Farol 

Chamada: Nem tudo que lambusa lustra... mas o que lustra e não lambusa 

é FAROL 

Texto: Lustra Móveis Farol está a serviço das donas de casa para a limpeza 

perfeita dos móveis, pois dá brilho sem engordurar e limpa de fato! 

Assinatura: Carlos Pereira Indústrias Químicas S.A. 

67 

página 

UFE Pasta Cristal Chamada: Dê ao seu Lar encanto e beleza... 

Texto: Usando a PASTA CRISTAL! Limpa vidros, louças, ladrilhos, 

azulejos, mármores, utensílios de cosinha. Tira rapidamente matérias 

gordurosas, graxas, tintas, ferrugens e nodoas, sem deixar vestígios. 

Assinatura: Um produto da UNIÃO FABRIL EXPORTADORA  

203 

página 

UFE Cêra Cristal Chamada: 1ª em qualidade 

Texto: *Mais rendimento *Mais duração *Menos esforço *Mais brilho e 

maior encantamento em seu lar! 

Assinatura: CÊRA CRISTAL 

Apoio: Um produto da UNIÃO FABRIL EXPORTADORA 

264 

½ 

página 

Amendoeir

a & Lima 

Ltda. 

Mais 4 pés 

para a 

geladeira 

Chamada: MAIS 4 PÉS PARA A SUA GELADEIRA 

Texto: E embora não lhe aumentem a capacidade de espaço interno, 

aumentam-lhe durabilidade e as boas condições de permanência. *idêntico 

ao marfim *inquebráveis *laváveis *refratários ao calor *não enferrujam 

e nem apodrecem *para qualquer marca de geladeira *brilho permanente 

semelhante ao da geladeira. 

Assinatura: Amendoeira & Lima Ltda. 

300 

½ 

página 

Dierberger 

Agro-

Comercial 

Insumos para 

jardins e 

hortas 

Chamada: Flores mais belas e hortaliças mais viçosas 

Texto: A senhora pode possuir um encantador jardim ou uma horta 

maravilhosa, sem muita preocupação e com módica despesa. Basta 

adquirir sementes, bulbos e rizomas legítimos e apetrechos agrícolas 

adequados, ao seu dispor em nossos estabelecimentos especializados. 

*sementes isentas de pragas *ferramentas para jardins, hortas e pomares 

*inseticidas – adubos – livros, etc. *enviamos catálogos grátis 

Assinatura: DIERBERGER Agro-Comercial 

Apoio: Uma organização garantida por 60 anos de experiência 

301 

½ 

página 

Argentala Limpa-prata 

em pasta ou 

em pó 

Chamada: Senhora! 

Texto: Para que sua residência cause bôa impressão, é indispensável que 

as pratarias estejam sempre polidas e brilhantes. “ARGENTALA” é o 

preparado verdadeiramente indicado para esse fim. 

Assinatura: ARGENTALA 

303 

½ 

página 

UFE Cêra Tabú Chamada: Sempre melhor! 

Slogan: Mais Brilho com menos trabalho 

303 

½ 

página 

UFE Sabão 

Portuguez 

Chamada: com o sabão da Marca Portuguez 

Texto: as roupas ficam alvas, as mãos ficam macias e teremos um prazer 

no seu aroma agradável. Exija em cada barra aquela marca. Sabão da 

marca “PORTUGUEZ” um sabão diferente de uso permanente. Um 

produto que em 25 anos de serviços a economia do povo brasileiro, 

desbancou sabões da velha guarda que eram fabricados por processos 

rudimentares e sem assistência técnica. Sabão da marca “PORTUGUEZ” 

o produto mais imitado no Brasil inteiro. À base de óleo de côco babaçu, 

oferece uma garantia de economia de 30%. Ao comprar verifique que se a 

barra está gravada com a palavra “PORTUGUEZ” entre duas cruzes de 

malta e as iniciais U.F.E. 

Apoio: Exija em cada barra aquela marca 

Assinatura: produtos da União Fabril Exportadora S/A. 

Slogan: UFE Um símbolo de garantia 
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29 

página 

Esso Super FLIT Chamada: Super FLIT protege o seu lar porque... 

Texto: ...As baratas MORREM (...) ...As pulgas MORREM (...) ...As 

moscam MORREM (...) ...Os percevejos MORREM (...) ...Os mosquitos 

MORREM (...) Use pois, 

Assinatura: Super FLIT 

Apoio: O único inseticida que reúne 5 inseticidas num só! Super Flit 

mantém sua poderosa fórmula original! 

Slogan: Com SUPER FLIT nenhum inseto se acostuma! 

35 

página 

UFE Cêra Cristal Chamada: Beleza e encantamento! Em seu lar! 

Texto: Ao adquirir a cêra Cristal para o enceramento de sua casa, a senhora 

escolheu a cêra de mais rendimento, maior duração e que mais brilho e 

encantamento dará ao seu lar! 

102 

página 

Santista Lençóis 

Santista 

Chamada: não há perigo... São Lençóis e Fronhas Santista 

Texto: Os afamados Lençóis Santista são também acompanhados por 

fronhas nas mesmas qualidades de tecidos: OURO E PRATA. Compare a 

qualidade, os tamanhos e preços dos lençóis Santista e sua escolha estará 

feita. NAS BOAS CASAS DO RAMO 

Assinatura: Lençóis SANTISTA 

Slogan: A MARCA DE GARANTIA ESTÁ NA OURELA 

169 

página 

UFE Pasta Cristal Chamada: ALGO DE REALMENTE IMPORTANTE, EM NOSSOS 

PENSAMENTOS... 

Texto: Fazer da pasta cristal a “exclusiva” do nosso lar. Depois de 

comparar, escolhemos a melhor! Cristal é mais econômica e limpa mais 

porque tem dupla consistência. 

Assinatura: Um produto da União Fabril Exportadora 

241 

página 

Panex Ind. 

& Comércio 

Ltda. 

Panex Matic Chamada: aproveite mais seu tempo e gaste menos! 

Texto: Veja quantas vantagens lhe oferece a nova Panex MATIC. A mais 

perfeita panela de pressão 

*80% de economia de combustível, de tempo e de trabalho *cozinha a 

feijão em 20 minutos *aproveitamento integral das vitaminas dos 

alimentos *refeições mais saborosas, em poucos minutos Capacidade: 4, 

½ e 7 litros 

Slogan: PERGUNTE A QUEM TEM UMA! 

Assinatura: PANEX Ind. & Comércio Ltda. 

242 

¼ 

página 

Enxugador 

Ideal 

Enxugador 

Ideal 

Chamada: Enxugador Ideal 

Texto: 15 metros de cordas em 90cm² SUSPENSO AO TETO POR 

CORDAS E ROLDANAS 

Slogan: O ideal para apartamentos 

243 

página 

Exaustor 

Contact 

Exaustor 

Contact 

Chamada: “Sua cozinha é linda, mas está incompleta: falta o Exaustor 

Contact!” 

Texto: “Êle é indispensável para retirar a fumaça e os vapores de gordura. 

Além de manter a cozinha limpa e fresca, o Exaustor Contact evita o 

desagradável cheiro de frituras que penetra em tôda a casa. Estou 

satisfeitíssima com o meu Exaustor Contact”. 

Assinatura: Exaustor Contact 

Slogan: para o conforto do seu lar! 

258 

½ 

página 

Kaol Limpador para 

metaes 

Chamada:  Cuidado! 

Texto: Não estrague os seus metais usando um preparado qualquer! 

Slogan: Use sempre o legítimo 

Assinatura: KAOL 

266 

¼ 

página 

Indústr

ias Rei 

Produtos pra 

casa 

Chamada: OS AMIGOS DA DONA DE CASA 

Texto: produtos garantidos REI 

Assinatura: Industrias REI 

Apoio: a venda nas boas casas do ramo 
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APÊNDICE H: Transcrição textual dos anúncios da Categoria 

Medicamentos e Saúde 
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8 

rodapé 

Bayer Cafiaspirina Chamada: Contra dôres  

Slogan: Cafiaspirina O remédio de confiança 

Assinatura: Bayer 

9 

página 

1. Regulador 

Gesteira 

Regulador 

Gesteira 

Chamada: Os Nervos Pegando Fogo 

Texto: Em muitos dias as mulheres amanhecem tristes, tão nervosas e 

desanimadas, tão aborrecidas, inquietas e irritadas que parece que todos os 

nervos estão pegando fogo! Êstes sofrimentos intoleráveis dos nervos, e 

outras alterações mais graves da saúde, podem ser causados por perturbações 

dos importantes órgãos útero-ovarianos. Para tratar isto, use Regulador 

Gesteira sem demora. Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos 

produzidos pelas moléstias do útero. Peso, dôres e cólicas no ventre durante 

o período menstrual, as perturbações da menstruação, debilidade, palidez e 

tendência a hemorragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza 

geral e desânimo, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, peso, calor e dôres 

de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qualquer 

trabalho, cansaços e todas as perigosas alterações da saúde causadas pelas 

congestões e inflamações do útero. Regulador Gesteira trata estas 

congestões e inflamações internas e as complicações provenientes dessas 

inflamações. 

Slogan: Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira. 

11 

página 

Raul Leite Ovariuteran Chamada: Saúde o primeiro passo para a felicidade 

Texto: O desequilíbrio do organismo feminino é causa de frequentes 

aborrecimentos na juventude, chegando muitas vezes a perturbar a felicidade 

conjugal. Com o correr dos anos, o mal tende a agravar-se, provocando 

consequências graves. Ovariuteran, contendo o hormônio feminino, 

equilibra as funções do organismo, garantindo uma juventude feliz e vida 

tranquila. 

Assinatura: Ovariuteran 

20 

¼ 

página 

Bayer Mitigal Chamada: Mitigal 

Texto: Acaba com as coceiras. 

Assinatura: Bayer 

27 

página 

Rhum 

Creosotado 

Rhum 

Creosotado 

Chamada: Veja, ilustre passageiro, o bélo tipo faceiro 

Texto: Gripes, Tosses, Rouquidões 

Slogan: A vida dos pulmões 

Assinatura: Rhum Creosotado 

28 

¼ 

página 

Laboratório

s Araujo 

Penna 

Céreus 

Brasiliensis 

Chamada: Chegando aos 40, tonifique o coração e evite uma lesão!... 

Texto: CÉREUS BRASILIENSIS, medicamento poderôso, inteiramente 

vegetal, assegura a elasticidade das artérias e preserva o coração. É 

absolutamente inofensivo, não oferecendo o menor perigo. Usado em todo o 

Brasil há mais de 60 anos. Exija a nossa marca de fábrica.  

Apoio: indicações: Artério-esclerose, Aortite, Endocardite, Asma Cardíaca. 

Assinatura: Produto dos  Laboratórios Araujo Penna 

30 

¼ 

página 

Xarope São 

João 

Xarope São 

João 

Chamada: Não os deixe sofrer... 

Texto: As mães têm, no Xarope São João, o melhor remédio para combater 

as tosses, as bronchites e os catarrhos de seus filhinhos, sem fazel-os sofrer. 

O Xarope São João agrada sobremaneira ás creanças e póde ser adquirido 

facilmente em qualquer pharmacia, por preço modico. Os resultados deste 

poducto se notam imediatamente, pois com ele os acessos de tosse se 

dissipam; as mucosas se descongestionam e o ml estar próprio dos resfriados 

ou da bronchite desaparece rapidamente. Actua de igual modo nas infecções 

grippaes. Rouquidão e irritação das vias respiratórias. Médicos notáveis têm 

se pronunciado om elogios sobre as propriedades do Xarope São João. O dr. 

Orlando Marques escreve: “Tenho empregado este produto para acalmar 

toda a classe de tosse e verifiquei que produz efeitos rápidos e duráveis que 

os de produtos similares”. O Xarope São João é differente dos demais 

produtos que se oferecem no mercado, porque não contem elementos 

vulgares ou ineficazes. 

Assinatura: Xarope São João 
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30 

Rodapé 

alto 

Bayer Instatina Chamada: Instatina  

Texto: Corta os resfriados Alivia as dôres 

Assinatura: Bayer 

31 

página 

A Saúde da 

Mulher 

A Saúde da 

Mulher 

Chamada: “... que a Mamãe tenha saúde. Amem.” 

Slogan: Saude, com A Saúde da Mulher 

32 

1/3 

página  

Dr. Franck Grãos de 

Saúde 

Chamada: Um tratamento de beleza que dá saúde 

Texto: Quase sempre os males da pele são males internos. Cobrir a cútis de 

creme e pomadas, satisfaz momentaneamente, mas ... e depois? É preferível 

a senhora usar um preparado simples mas eficiente que combata eficazmente 

a origem das erupções, eczemas e demais irritações da pele. 

Apoio: experimente hoje mesmo os  

Assinatura: Grãos de Saúde do Dr. Franck. Laxativo e Depurativo 

38 

½ 

página 

 

ENO Sal de 

Fructa 

Chamada: Eu sou “do contra” 

Texto: Não seja do “Contra”! Faça o regime ENO – “Sal de Fructa” ENO, 

laxante e antiácido ideal, ao deitar e ao levantar, para garantir o seu bom 

humor diário e a saúde de toda a sua vida! 

Assinatura: “SAL DE FRUCTA” ENO 

40 

1/3 

página 

Hepatina 

N.S. da 

Penha 

Hepatina 

N.S. da 

Penha 

Chamada: Se o seu FIGADO não funciona bem... 

Texto: Hepatina N.S. da Penha é o seu remédio! 

Apoio: para maiores esclarecimentos escrever para a caixa postal 3061-Rio  

50 

½ 

página 

Emulsão de 

Scott 

Emulsão de 

Scott 

Chamada: NÃO CRIE PROBLEMAS! 

Texto: Depois de tudo, a necessidade de um bom tônico! Por este problema, 

não seja... EMULSÃO DE SCOTT merece a confiança do mundo inteiro há 

70 anos. Seus avós e seus paes usaram-na com sucesso e hoje a EMULSÃO 

DE SCOTT ainda representa o que há de mais positivo, seguro e completo 

como reconstituinte geral do organismo. Constitui a maneira mais fácil e 

segura de tomar-se o legítimo óleo de fígado de bacalhau. Rica em vitaminas, 

fósforo e cálcio. Tonifica e nutre. 

Slogan: Tônico das gerações 

Assinatura: EMULSÃO de SCOTT 

262 

½ 

página 

Phillips Leite de 

Magnésia 

Chamada: QUE DEUS CONSERVE ASSIM! 

Texto: Se o semblante de duas crianças desconhecidas fala ao seu coração, 

despertando êsse desejo todo feito de bondade, como deve ser grande o seu 

cuidado para com os seus próprios filhos! Porisso é um alívio saber que há, 

ao menos, um setor em que a saúde dos seus garotinhos está inteiramente 

protegida. Há 60 anos recomendado pelos médicos e consagrado pelo uso 

popular, o Leite de Magnésia de Phillips permite às crianças assim como aos 

adultos, uma alimentação abundante e uma digestão perfeita. Sempre 

presente nas farmácias caseiras do Brasil, o Leite de Magnésia de Phillips é 

ideal para as crianças e para toda a família, graças à sua famosa ação tríplice: 

Neutraliza a hiperacidez, auxilia a digestão e limpa suavemente os 

intestinos. 

Slogan: O ANTIÁCIDO E LAXANTE IDEAL 

Assinatura: Leite de Magnésia de Phillips 
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Regulador Gesteira Regulador 

Gesteira 

Chamada: Até o Gênio! Uma Calamidade! 

Texto: Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida 

um verdadeiro inferno. Uma Calamidade! Em certas doenças, até 

o Gênio da Mulher pode ficar alterado e ela, de alegre e bem 

disposta que era, passa a ser triste, aborrecida, desanimada, sem 

vontade nenhuma de trabalhar e zangando-se facilmente pelas 

cousas mais insignificantes. Um martírio! Para tratar estes 

padecimentos, consequências do mau funcionamento dos órgãos 

útero-ovarianos, use Regulador Gesteira. Regulador Gesteira é o 

tratamento indicado. Regulador Gesteira é o Remédio de 

Confiança para tratar inflamação do Útero, Catarro do Útero 

causado pela inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações 

nervosas provocadas pelo mau funcionamento dos órgãos Útero-

ovarianos, a Pouca Menstruação, as Dôres e Cólicas do Útero e 

Ovários, as Menstruações Exageradas e Muito Fortes ou Muito 

Demoradas, as Dôres da Menstruação e as irritações causadas pelo 

peso do Útero congestionado. 

Slogan: Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira  
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página 

Raul Leite Ovariuteran Chamada: Saúde o primeiro passo para a felicidade 

Texto: O desequilíbrio do organismo feminino é causa de 

frequentes aborrecimentos na juventude, chegando muitas vezes a 

perturbar a felicidade conjugal. Com o correr dos anos, o mal tende 

a agravar-se, provocando consequências graves. Ovariuteran, 

contendo o hormônio feminino, equilibra as funções do 

organismo, garantindo uma juventude feliz e vida tranquila. 

Assinatura: Ovariuteran 

24 

1/3 

página 

Regulador Xavier Regulador 

Xavier 

Chamada: Neste mês vai sofrer outra vez? 

Texto: Esta pergunta dirigimo-la a você prezada leitora. A você 

que, como mulher, está sujeita todos os meses aos terríveis males 

resultantes do mau funcionamento de seus órgãos femininos. 

Terríveis males sim porque além de transformarem a sua 

existência num verdadeiro martírio esgotam com rapidez a sua 

saúde, a sua mocidade, a sua beleza. Ponha um ponto final neste 

capítulo de amarguras. Não sofra mais neste e em nenhum outro 

mês de sua vida. O Regulador Xavier – o Nº 1 ou  o Nº 2, conforme 

o seu caso – afastará definitivamente os seus males, restituindo-

lhe a saúde e com ela a beleza, a mocidade, a bôa disposição física 

e moral. O Regulador Xavier é fabricado em duas fórmulas 

diferentes –  o Nº 1 e  o Nº 2 – de acordo com a natureza diferente 

dos males femininos. O Nº1 se aplica nas regras abundantes, 

repetidas, prolongadas, hemorragias e suas consequências: dores, 

vertigens, insônia, nervosismo, fastio, etc. O Nº2 se aplica na falta 

de regras, regras atrasadas, suspensas, diminuídas e suas 

consequências: anemia, cólicas uterinas, flores brancas, 

insuficiência ovariana, etc. o Regulador Xavier lhe dará saúde 

todos os dias do mês e todos os meses do ano. 

40 

1/3 

página 

Emulsão de Scott Emulsão de 

Scott 

Chamada: ELA PRECISA AGORA! 

Texto: Agora mesmo, sem dúvida! Não deve esperar que a 

debilidade orgânica ameace tornar-se doença mais séria. E aí está 

um tônico: - a Emulsão de Scott – rica em vitaminas, cálcio e 

fósforo, que tonifica por nutrição, que robustece o organismo. Do 

mais puro óleo de fígado de bacalhau. Comece já! 

Assinatura: EMULSÃO DE SCOTT 

Slogan: O TONICO DAS GERAÇÕES  

48 

½ 

página 

ENO Sal de 

Fructa 

Chamada: Não dou agudo! Eu sou “do contra”! 

Texto: Não seja do “Contra”! Faça o regime ENO – “Sal de 

Fructa” ENO, laxante e antiácido ideal, ao deitar e ao levantar, 

para garantir o seu bom humor diário. Nas azias e acidez 

Assinatura: “SAL DE FRUCTA” ENO 

54 

¼ 

página 

Xarope São João Xarope São 

João 

Chamada: Não os deixe sofrer... 

Texto: As mães têm, no Xarope São João, o melhor remédio para 

combater as tosses, as bronchites e os catarrhos de seus filhinhos, 

sem fazel-os sofrer. O Xarope São João agrada sobremaneira ás 

creanças e póde ser adquirido facilmente em qualquer pharmacia, 

por preço modico. Os resultados deste poducto se notam 

imediatamente, pois com ele os acessos de tosse se dissipam; as 

mucosas se descongestionam e o ml estar próprio dos resfriados 

ou da bronchite desaparece rapidamente. Actua de igual modo nas 

infecções grippaes. Rouquidão e irritação das vias respiratórias. 

Médicos notáveis têm se pronunciado om elogios sobre as 

propriedades do Xarope São João. O dr. Orlando Marques escreve: 

“Tenho empregado este produto para acalmar toda a classe de 

tosse e verifiquei que produz efeitos rápidos e duráveis que os de 

produtos similares”. O Xarope São João é differente dos demais 

produtos que se oferecem no mercado, porque não contem 

elementos vulgares ou ineficazes. 

Assinatura: Xarope São João 

65 

página 

Lavolho Colírio Chamada: OLHOS que atraem! 

Texto: Os olhos límpidos e sadios têm magia e sedução! E é tão 

fácil – com LAVOLHO – devolver aos olhos a limpidez e o brilho; 

restituir ao olhar o encanto e a expressão capazes de revelar a sua 

afeição inefável. 

Assinatura: LAVOLHO 

Slogan: clareia os olhos 

apoio: à venda em todas as drogarias e farmácias 
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página 

A Saúde da Mulher A Saúde da 

Mulher 

Chamada: 365 dias felizes por ano! 

Assinatura: A SAUDE DA MULHER 

Slogan: Regulador tónico anti-doloroso 

248 

½ 

página 

Phillips Leite de 

Magnésia 

Chamada: EIS O REMEDIO QUE ÊLES TOMAM 

“BRINCANDO”! 

Texto: Pelo seu delicado sabor de hortelã, as crianças acham 

gostosos os Comprimidos do leite de magnésia de Phillips, que 

conservam, em forma concentrada, todo o poder altamente anti-

ácido e suavemente laxativo peculiar ao Leite de Magnésia de 

Phillips, tão indicado pelos médicos e consagrado pelo povo. Livre 

seus filhos da má digestão e da prisão de ventre, dando-lhes os 

Comprimidos do Leite de Magnésia de Phillips! 

Assinatura: LEITE DE MAGNÉSIA DE PHILLIPS 

Apoio: Igualmente aconselhado, em líquido ou concentrado.  

250 

1/3 

página 

Dr. Franck Grãos de 

Saúde 

Chamada: Um tratamento de beleza que dá saúde 

Texto: Quase sempre os males da pele são males internos. Cobrir 

a cútis de creme e pomadas, satisfaz momentaneamente, mas ... e 

depois? É preferível a senhora usar um preparado simples mas 

eficiente que combata eficazmente a origem das erupções, 

eczemas e demais irritações da pele. 

Apoio: experimente hoje mesmo os  

Assinatura: Grãos de Saúde do Dr. Franck. Laxativo e Depurativo 

255 

½ 

página 

Lab. Primá Solução 

Pautauberge 

Chamada: Quando tomar PAU-TAU-BERGE 

Texto: não tem mais tosse! Solução Pautauberge expectorante, 

energético, antisetico por excelência. 50 anos de sucesso! Tosses, 

gripes e bronquites. 

278 

½ 

página 

Bayer Helmitol Chamada: si os rins vão BEM... a saúde é boa. 

Texto: HELMITOL – Limpa e desinfeta os rins. É indicado como 

o mais eficaz antisséptico, atenua as dores, é indicado contra 

pielite, pielo-nefrite, cistite, uretrite e cálculos vesicais. 

Assinatura: HELMITOL BAYER 

Slogan: Si é Bayer é bom 

296 

½ 

página 

Aparelhos Sonotone e 

Instrumentos 

Medicos Ltda. 

Sonotone 

(aparelhos 

auditivos) 

Chamada: APARELHOS PARA SURDEZ “SONOTONE” 

MODELOS 910 & 920 

Texto: Os novos aparelhos com SONOTONE 910 e 920, além de 

serem de pequeno porte, têm a grande vantagem do consumo 

reduzidíssimo de pilhas. Sendo lançadas pela SONOTONE 

CORPORATION, a mais antiga e acreditada fabricante de 

aparêlhos para surdez, oferecem a garantia da melhor marca do 

gênero. Dando maravilhosa audição, trazem aos que sofrem de 

surdez, oportunidade para recuperação de uma vida útil e feliz. 

Venha visitar-nos sem compromisso. Farlhe-emos uma 

demonstração completa desses notáveis aparêlhos. TÉSTES COM 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Assinatura: APARELHOS SONOTONE E INSTRUMENTOS 

MEDICOS LTDA. 
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Laboratório 

JESA 

Utercolina Chamada: SENHORA! 

Texto: O “maquillage” não esconde o seu aspecto abatido, nos dias 

difíceis. Somente UTERCOLINA regula e mantem a beleza 

feminina. 

Assinatura: UTERCOLINA um produto do Laboratório JESA 

11 

página 

Regulador 

Gesteira 

Regulador 

Gesteira 

Chamada:  Adolescentes 

Texto: Deixar a infância para trás, atingir a adolescência o mais 

rapidamente possível é o clássico anseio das meninas, quando vão 

chegando a essa idade de transição, entre menina e moça. Quadra 

agitada e complexa, em que um enxame de sonhos, projetos e 

inquietações povôa a mente das jovens, exaltando a sua tenra 

sensibilidade, o início da adolescência constitue por isto mesmo uma 

fase perigosa e decisiva na vida da mulher. Dêsse período de 

formação, durante o qual se operam importantes mudanças no 

organismo feminino, poderá depender a futura saúde e felicidade da 

moça – esposa e mãe de amanhã. Com efeito, a época da puberdade, 
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que liga a infância à juventude, é comparável a uma ponte de 

passagem difícil: para transpô-la em boas condições a mocinha deve 

ser preparada física e psicologicamente. Cabe em especial às mães 

velar, com clarividência e carinho, por essa dupla preparação, 

indispensável a um desenvolvimento completo e harmonioso. 

Tonificar o estado geral da adolescente, regularizar as funções útero-

ovarianas que começam – e cujos desarranjos podem ter tão 

desfavorável repercussão no sistema nervoso  - são as primeiras 

providências a tomar. Para isto Regulador Gesteira é o remédio 

indicado. Excitações nervosas, desânimo, cansaço, falta de apetite, 

enjôos, dôres durante o período menstrual, regras escassas ou 

exageradas, todos esses distúrbios, que frequentemente se verificam 

na época da puberdade, poderão ser tratados e até evitados com o 

uso do Regulador Gesteira. A ação que o Regulador Gesteira exerce 

sobre o organismo feminino é calmante, tônica e normalizadora da 

menstruação. São, portanto, essas propriedades que fazem do 

Regulador Gesteira p excelente remédio, cujo nome atravessou as 

fronteiras de tantos países, onde a sua aplicação, hoje largamente 

difundida, tem produzido sempre ótimos resultados no tratamento 

das perturbações nervosas e outros males causados pelo mau 

funcionamento dos órgãos útero-ovarianos. 

13 

página 

Raul Leite Ovariuteran Chamada: Saúde o primeiro passo para a felicidade 

Texto: O desequilíbrio do organismo feminino é causa de frequentes 

aborrecimentos na juventude, chegando muitas vezes a perturbar a 

felicidade conjugal. Com o correr dos anos, o mal tende a agravar-

se, provocando consequências graves. Ovariuteran, contendo o 

hormônio feminino, equilibra as funções do organismo, garantindo 

uma juventude feliz e vida tranquila. 

Assinatura: Ovariuteran 

34 

¼ 

página 

Xarope São 

João 

Xarope São 

João 

Chamada: Não os deixe sofrer... 

Texto: As mães têm, no Xarope São João, o melhor remédio para 

combater as tosses, as bronchites e os catarrhos de seus filhinhos, 

sem fazel-os sofrer. O Xarope São João agrada sobremaneira ás 

creanças e póde ser adquirido facilmente em qualquer pharmacia, 

por preço modico. Os resultados deste poducto se notam 

imediatamente, pois com ele os acessos de tosse se dissipam; as 

mucosas se descongestionam e o ml estar próprio dos resfriados ou 

da bronchite desaparece rapidamente. Actua de igual modo nas 

infecções grippaes. Rouquidão e irritação das vias respiratórias. 

Médicos notáveis têm se pronunciado om elogios sobre as 

propriedades do Xarope São João. O dr. Orlando Marques escreve: 

“Tenho empregado este produto para acalmar toda a classe de tosse 

e verifiquei que produz efeitos rápidos e duráveis que os de produtos 

similares”. O Xarope São João é differente dos demais produtos que 

se oferecem no mercado, porque não contem elementos vulgares ou 

ineficazes. 

Assinatura: Xarope São João 

40 

1/3 

página 

Granado Ginosedol Chamada: O Remédio de Confiança das Senhoras 

assinatura: GINOSEDOL GRANADO 

44 

1/3 

página 

Emulsão de 

Scott 

Emulsão de 

Scott 

Chamada: ELA PRECISA AGORA! 

Texto: Agora mesmo, sem dúvida! Não deve esperar que a 

debilidade orgânica ameace tornar-se doença mais séria. E aí está 

um tônico: - a Emulsão de Scott – rica em vitaminas, cálcio e 

fósforo, que tonifica por nutrição, que robustece o organismo. Do 

mais puro [óleo de fígado de bacalhau. Comece já! 

Assinatura: EMULSÃO DE SCOTT 

Slogan: O TONICO DAS GERAÇÕES 

52 

½ 

página 

ENO Sal de Fructa Chamada: Não dou agudo! Eu sou “do contra”! 

Texto: Não seja do “Contra”! Faça o regime ENO – “Sal de Fructa” 

ENO, laxante e antiácido ideal, ao deitar e ao levantar, para garantir 

o seu bom humor diário. Nas azias e acidez 

Assinatura: “SAL DE FRUCTA” ENO 

101 

página 

Lavolho Colírio Chamada: OLHOS que atraem! 

Texto: Os olhos límpidos e sadios têm magia e sedução! E é tão fácil 

– com LAVOLHO – devolver aos olhos a limpidez e o brilho; 
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restituir ao olhar o encanto e a expressão capazes de revelar a sua 

afeição inefável. 

Assinatura: LAVOLHO 

Slogan: clareia os olhos 

apoio: à venda em todas as drogarias e farmácias 

169 

página 

A Saúde da 

Mulher 

A Saúde da 

Mulher 

Chamada: 365 dias felizes por ano! 

Assinatura: A SAUDE DA MULHER 

Slogan: Regulador tónico anti-doloroso 

244 

1/3 

página 

Lab. Do 

Asthman 

Fosvital Chamada: Mães que amamentam 

Texto: No período da amamentação é necessário um regime 

alimentar rico em vitaminas e minerais. FOSVITAL – moderno 

tônico-alimento, completará suas necessidades orgânicas. 

FOSVITAL aumenta a quantidade de leite materno, enriquecendo-o 

de substâncias indispensáveis ao organismo da crianças.  

Assinatura: FOSVITAL 

Slogan: Tônico-alimento para o cérebro, músculos e nervos. 

250 

1/3 

página 

Granado Água Inglesa Chamada: O TÔNICO DAS LACTANTES 

Assinatura: ÁGUA INGLÊSA Granado 

262 

1/3 

página 

Lab. Primá Grãos de Saúde 

Dr. Franck 

Chamada: Um tratamento de beleza que dá saúde 

Texto: Quase sempre os males da pele são males internos. Cobrir a 

cútis de creme e pomadas, satisfaz momentaneamente, mas ... e 

depois? É preferível a senhora usar um preparado simples mas 

eficiente que combata eficazmente a origem das erupções, eczemas 

e demais irritações da pele. 

Apoio: experimente hoje mesmo os  

Assinatura: Grãos de Saúde do Dr. Franck. Laxativo e Depurativo 

283 

½ 

página 

Lab. Primá Solução 

Pautauberge 

Chamada: Quando tomar PAU-TAU-BERGE 

Texto: não tem mais tosse! Solução Pautauberge expectorante, 

energético, antisetico por excelência. 50 anos de sucesso! Tosses, 

gripes e bronquites. 
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rodapé 

Regulador Xavier Regulador 

Xavier 

Chamada: O QUE TODAS AS MULHERES DEVEM SABER 

Texto: FAMOSOS e acatados genicologistas afirmam que grande 

parte das moléstias que afligem a mulher têm como causa principal 

o mau funcionamento de seus órgãos genitais. Muitas vezes a 

mulher parece sofrer do fígado, estômago, intestinos, coração, 

rins, etc., mas o mal está no útero e nos ovários. Observe a mulher 

as suas regras: elas são o espelho de sua saúde. As regras são 

poucas? São muitas? Regularize-as usando Regulador Xavier – o 

Nº1 ou o Nº2. O Nº1 só se aplica nos casos de regras abundantes, 

prolongadas, repetidas hemorragias e suas consequências. O Nº2 

só se aplica nos casos de falta de regras, regras diminuídas, 

atrasadas, suspensas e suas consequências. O Regulador Xavier 

tem em cada número  sua aplicação diferente, distinta. Não é um 

regulador só que pretende tratar todas as moléstias da mulher ao 

mesmo tempo, não! São dois Reguladores em duas fórmulas 

separadas, diferentes e científicas. 

15 

página 

Regulador Gesteira Regulador 

Gesteira 

Chamada: Desânimo Abatimento 

Texto: Desânimo, abatimento, mau humor, palpitações, ansiedade, 

excitações nervosas, dôres de cabeça e outros distúrbios mais 

sérios da saúde podem ser causados pelas inflamações dos 

importantes órgãos útero-vegetarianos. Quando estes órgãos não 

funcionam normalmente, o génio da mulher altera-se quase 

sempre, e ela pensa, não raro, que está sofrendo de muitas doenças, 

sem desconfiar, sem se lembrar, que os seus males podem ser 

provenientes de congestões e inflamações útero-ovarianas. Em 

semelhantes casos, uma bôa medicação, descongestionante 

exercerá efeito salutar sobre todo o organismo, e a mulher sentir-

se-á outras: reanimada, bem mais disposta e contente com a vida, 

que lhe parecia, antes do tratamento, um pesado fardo. Trate-se. 

Use Regulador Gesteira. Regulador Gesteira é o remédio de 

confiança para tratar as congestões e inflamações dos órgãos 



 

413 

 

útero-ovarianos, que tão desfavorável repercussão costumam ter 

no sistema nervoso. 

Slogan: Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira 

16 

1/3 

página 

Emulsão de Scott Emulsão de 

Scott 

Chamada: AGORA sou o “craque” do meu time! 

Texto: E não era, não senhor! Tratavam-me até de “molenga” e 

diziam que eu gostava de “moleza”. Um dia aconselharam minha 

mãe a que me desse Emulsão de Scott que enriquece o sangue, 

combatendo a anemia e a debilidade. E hoje estou corado, forte e 

robusto. E o medo da fraqueza desapareceu. E agora sou o primeiro 

a ser convidado para todos os esportes. O apelido ficou para tráz e 

às refeições nunca me falta a colherinha de Emulsão de Scott! 

Assinatura: EMULSÃO DE SCOTT 

24 

1/3 

página 

Granado Água 

Inglesa 

Chamada: “Ele” depende da Sra... 

Texto: e a Sra deve confiar na ÁGUA INGLÊSA GRANADO 

Slogan: o tônico das lactantes 

230 

1/3 

página 

Lab. Primá Grãos de 

Saúde Dr. 

Franck 

Chamada: Um tratamento de beleza que dá saúde 

Texto: Quase sempre os males da pele são males internos. Cobrir 

a cútis de creme e pomadas, satisfaz momentaneamente, mas ... e 

depois? É preferível a senhora usar um preparado simples mas 

eficiente que combata eficazmente a origem das erupções, 

eczemas e demais irritações da pele. 

Apoio: experimente hoje mesmo os  

Assinatura: Grãos de Saúde do Dr. Franck. Laxativo e Depurativo 

244 

1/6 

página 

Almeida Cardoso 

& Cia 

Homeopatia Chamada: HOMEOPATIA  

Texto: que se recomenda pela procedência, nome e efeitos 

terapêuticos. Medicamentos infalíveis, com indicação o modo de 

usar: Albingia – dentrifício. Para higiene da boca. Carduus cardo 

– Para normalizar o coração. Carica amer. – Para regularizam o 

ventre. Consolarina – Para fraqueza pulmonar. Dolorifora – 

Auxilia o parto. Para parturientes. Duartina – Tonico. Para anemia 

e dispepsia. 

Assinatura: HOMEOPATIA almeida Cardoso & Cia. 

250 

¼ 

página 

 

Coelho Barbosa & 

Cia 

Tablettes de 

Phytolacca 

Chamada: Tablettes de PHYTOLACCA 

Texto: “UM BOM MEDICAMENTO CONTRA A 

OBESIDADE” Segundo a opinião de abalisados clínicos. PEÇAM 

GRATIS LITERATURA EXPLICTIVA UM PRODUTO DA 

Assinatura: Homeopatia Coelho Barbosa 

254 

¼ 

página 

Laboratório Sian Elixir das 

Damas 

Chamada: Viva mais! 

Texto: A senhora pode viver mais, eliminado mensalmente os 3 

DIAS de sofrimentos, usando normalmente ELIXIR DAS 

DAMAS, que é o remédio que prolonga a vida da mulher! 

Assinatura: ELIXIR das DAMAS 

262 

¼ 

página 

Laboratório Primá Nutrofosfan Chamada: Um bom Conselho aos que sofrem de  

Texto: fraqueza – irritação nervosa – cansaço – excesso de 

trabalho cerebral NUTROFOSFAN é o tónico ideal PORQUE 

reúne em sua formula (...) os elementos FOSFATADOS 

regeneradores da Celula Nervosa, associados à ricos Fortificantes 

e ao extrato fresco concentrado e vitalizante Nóz-de-Kóla, fonte 

de energia universalmente conhecida. 

Assinatura: NUTROFOSFAN 

264 

½ 

página 

Gdes. Lab. Araujo 

Penna & Cia. Ltda. 

Céreus 

Brasiliensis 

Chamada: Chegando aos 40, tonifique o coração e evite uma 

lesão!... 

Texto: CÉREUS BRASILIENSIS, medicamento poderôso, 

inteiramente vegetal, assegura a elasticidade das artérias e 

preserva o coração. É absolutamente inofensivo, não oferecendo o 

menor perigo. Usado em todo o Brasil há mais de 60 anos. Exija a 

nossa marca de fábrica.  

Apoio: indicações: Artério-esclerose, Aortite, Endocardite, Asma 

Cardíaca. 

Assinatura: Produto dos  Laboratórios Araujo Penna 

267 

½ 

página 

Laboratórios Primá Solução 

Pautauberge 

Chamada: Quando tomar PAU-TAU-BERGE 

Texto: não tem mais tosse! Solução Pautauberge expectorante, 

energético, antisetico por excelência. 50 anos de sucesso! Tosses, 

gripes e bronquites. 

280 

¼ 

página 

Lab. Asthman Fosvital Chamada: Mães que amamentam 

Texto: No período da amamentação é necessário um regime 

alimentar rico em vitaminas e minerais. FOSVITAL – moderno 
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tônico-alimento, completará suas necessidades orgânicas. 

FOSVITAL aumenta a quantidade de leite materno, enriquecendo-

o de substâncias indispensáveis ao organismo da crianças.  

Assinatura: FOSVITAL 

Slogan: Tônico-alimento para o cérebro, músculos e nervos. 

297 

1/10 

página 

Laboratório e 

Farmácia Simões 

Delivrancina Chamada: VAI SER MÃE? DELIVRANCINA 

Texto: É o medicamento das parturientes. Prepara o organismo 

para um parto feliz. Evita o Abôrto, Vômitos, Enjôos, Cansaços. 

Seu uso é providencial durante tôda a gravidez.   
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Granado Água 

Inglesa 

Chamada: “Ele” depende da Sra... 

Texto: e a Sra deve confiar na ÁGUA INGLÊSA GRANADO 

Slogan: o tônico das lactantes 

14 

1/3 

página 

Emulsão de Scott Emulsão de 

Scott 

Chamada: AGORA sou o “craque” do meu time! 

Texto: E não era, não senhor! Tratavam-me até de “molenga” e 

diziam que eu gostava de “moleza”. Um dia aconselharam minha 

mãe a que me desse Emulsão de Scott que enriquece o sangue, 

combatendo a anemia e a debilidade. E hoje estou corado, forte e 

robusto. E o medo da fraqueza desapareceu. E agora sou o primeiro 

a ser convidado para todos os esportes. O apelido ficou para tráz e 

às refeições nunca me falta a colherinha de Emulsão de Scott! 

Assinatura: EMULSÃO DE SCOTT 

15 

página 

Regulador Gesteira Regulador 

Gesteira 

Chamada: Não desespere! 

Texto: Para grande número de senhoras, o período menstrual 

significa sofrimento, inatividade forçada, depressão física e 

psíquica. É um suplício que se renova todos os meses (e, não raro, 

com intervalos abreviados) fazendo parecer bem dura a condição 

feminina. Cólicas, dôr de cabeça, enjôo e até vômitos constituem 

esse martírio habitual. Muitas mulheres sentem-se tão indispostas 

que são obrigadas a ficar em repouso, e então atormentam-se por 

terem de interromper os seus afazeres cotidianos... Simples 

analgésicos não resolvem o problema, pois apenas atenuam as 

dôres durante algumas horas, sem tratar a causa. Existe, entretanto, 

um conhecido remédio, um remédio de comprovada eficácia, o 

qual age não só como sedativo das dôres e calmante dos nervos, 

mas também, e principalmente, como descongestionante dos 

órgãos útero-ovarianos, cujas funções regulariza. Este remédio é o 

Regulador Gesteira. Tanto as mulheres que trabalham no lar como 

as que lutam fora dele precisam ver-se livres dos seus sofrimentos 

periódicos! São excelentes os resultados obtidos, em tais casos, 

com o uso do Regulador Gesteira. Experimente! Não se deixe 

vencer pelo desânimo! Comece hoje mesmo a usar Regulador 

Gesteira, medicamento valioso, que exerce ação duplamente 

benéfica – sedativa e tônica – sobre os órgãos útero-ovarianos.  

40 

1/3 

página 

Lab. Asthman Asthman Chamada: ENFIM LIVRE DA ASMA E DAS SUFOCAÇÕES! 

Texto: Asthman, preparado de reputação internacional que elimina 

a asma, bronquites asmáticas, bronquites crônicas e agudas, 

coqueluche e tosses em geral, recebeu a seguinte carta: “Custa-me 

acreditar que esteja livre daquela terrível tosse., seguida de não 

menos terríveis sufocações. Parece um sonho que, graças a 

Asthman eu tenha me esquecido das “mais terríveis noites de 

minha vida” quando sem ar, rogava a Deus um milagre e o milagre 

apareceu: esse maravilhoso Asthman que me libertou totalmente 

de seus horríveis padecimentos. 

Assinatura: ASTHMAN 

52 

½ 

página 

ENO Sal de Fructa Chamada: Não quero a liberdade. Eu sou “do contra”! 

Texto: Não seja do “Contra”! Faça o regime ENO – “Sal de 

Fructa” ENO, laxante e antiácido ideal, ao deitar e ao levantar, 

para garantir o seu bom humor diário. Nas azias e acidez 

Assinatura: “SAL DE FRUCTA” ENO 

55 

página 

Mme. Selda 

Potocka 

Tonico nº10 Chamada:  Senhora... 

Texto: Seus cabelos estão ficando seccos e quebradiços. 

Aconselho-a a usar quando antes a celebre Tonico nº10 Mme. 
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Selda Potocka. Preparado com óleos especiais, é o único Tonico 

que restituirá aos seus cabelos a oleosidade natural mantendo-os 

macios e flexíveis. Proteja seus cabelos adquirindo ainda hoje o 

seu vidro de... 

Assinatura: Tonico nº10 Mme. Selda Potocka 

227 

½ 

página 

Bayer Cafiaspirina Chamada: ISTO SIM... é que é VIDA! 

Assinatura: CAFIASPIRINA BAYER 

Slogan: contra dôres e resfriados 

230 

1/6 

página 

Bayer Adalina Chamada: Sono tranquilo... com 

Texto: 10 comprimidos de ½ grama 

Assinatura: ADALINA BAYER 

Slogan: Se é Bayer é bom 

231 

¼ 

página 

M. Darmont & 

Amendola 

Chalax Chamada: Emagreça sem diéta 

Texto: Chalax faz você esbelta 

Assinatura: M. Darmont & Amendola 

232 

¼ 

página 

Bayer Eldoformio Chamada: O filho é sempre a alegria do lar 

Texto: Preserve sempre a alegria de seu filho, não permitindo que 

os desarranjos intestinais (diarréas) o atormentem. 

Assinatura: Eldoformio para creanças e adultos 

Slogan: Si é Bayer é bom 

234 

1/3 

página 

Colírio Moura 

Brasil 

Colírio 

Moura 

Brasil 

Chamada: Seus olhos devem brilhar 

Texto: Seus olhos são para ver e para serem vistos! A beleza da 

mulher está em grande parte nos olhos. Combata as irritações, 

vermelhidões que o cansaço, o sono, o excesso de trabalho, a 

fumaça e a poeira podem causar, usando Colírio Moura Brasil que 

torna seus olhos serenos, belos e brilhantes. Veja a vida com bons 

olhos, usando pela manhã e à noite.  

Assinatura: Colírio Moura Brasil 

Slogan: o tranquilizador dos olhos 

243 

1/6 

página 

Laboratório e 

Farmácia Simões 

Delivrancina Chamada: VAI SER MÃE? DELIVRANCINA 

Texto: É o medicamento das parturientes. Prepara o organismo 

para um parto feliz. Evita o Abôrto, Vômitos, Enjôos, Cansaços. 

Seu uso é providencial durante tôda a gravidez.   

247 

¼ 

página 

Bayer Mitigal Chamada: NÃO se coce! 

Texto: Passe Mitigal que a coceira passa. 

247 

¼ 

página 

Coelho Barbosa & 

Cia 

Tablettes de 

Phytolacca 

Texto: EVITE A OBESIDADE COM O USO DIARIO DE 

tabletes de PHYTOLACCA Coelho Barbosa. Elimina a gordura 

sem dieta rigorosa. 

254 

1/6 

página 

Almeida Cardoso 

& Cia 

Homeopatia Chamada: HOMEOPATIA  

Texto: que se recomenda pela procedência, nome e efeitos 

terapêuticos. Medicamentos infalíveis, com indicação o modo de 

usar: Albingia – dentrifício. Para higiene da boca. Carduus cardo 

– Para normalizar o coração. Carica amer. – Para regularizam o 

ventre. Consolarina – Para fraqueza pulmonar. Dolorifora – 

Auxilia o parto. Para parturientes. Duartina – Tonico. Para anemia 

e dispepsia. 

Assinatura: HOMEOPATIA almeida Cardoso & Cia. 

255 

½ 

página 

Laboratórios Primá Solução 

Pautauberge 

Chamada: Quando tomar PAU-TAU-BERGE 

Texto: não tem mais tosse! Solução Pautauberge expectorante, 

energético, antisetico por excelência. 50 anos de sucesso! Tosses, 

gripes e bronquites. 

258 

1/3 

página 

Lab. Primá Grãos de 

Saúde Dr. 

Franck 

Chamada: Um tratamento de beleza que dá saúde 

Texto: Quase sempre os males da pele são males internos. Cobrir 

a cútis de creme e pomadas, satisfaz momentaneamente, mas ... e 

depois? É preferível a senhora usar um preparado simples mas 

eficiente que combata eficazmente a origem das erupções, 

eczemas e demais irritações da pele. 

Apoio: experimente hoje mesmo os  

Assinatura: Grãos de Saúde do Dr. Franck. Laxativo e Depurativo 

258 

¼ 

página 

Laboratório Primá Nutrofosfan Chamada: Um bom Conselho aos que sofrem de  

Texto: fraqueza – irritação nervosa – cansaço – excesso de 

trabalho cerebral NUTROFOSFAN é o tónico ideal PORQUE 

reúne em sua formula (...) os elementos FOSFATADOS 

regeneradores da Celula Nervosa, associados à ricos Fortificantes 
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e ao extrato fresco concentrado e vitalizante Nóz-de-Kóla, fonte 

de energia universalmente conhecida. 

Assinatura: NUTROFOSFAN 

261 

¼ 

página 

For-T-Fosfatos For-T-

Fosfatos 

Chamada: CEREBRO CANSADO? MEMORIA FALHANDO? 

Texto: Evite as consequências do excesso de trabalho. Use For-T-

Fosfatos, medicamento de fosfatos naturais, vitamina B1, aminas 

do cérebro e aminas dos nervos. For-T-Fosfatos nutre o sistema 

nervoso. 

262 

¼ 

página 

Regulador Xavier Regulador 

Xavier 

Chamada: Neste mês vai sofrer outra vez? 

Texto: Esta pergunta dirigimo-la a você prezada leitora. A você 

que, como mulher, está sujeita todos os meses aos terríveis males 

resultantes do mau funcionamento de seus órgãos femininos. 

Terríveis males sim porque além de transformarem a sua 

existência num verdadeiro martírio esgotam com rapidez a sua 

saúde, a sua mocidade, a sua beleza. Ponha um ponto final neste 

capítulo de amarguras. Não sofra mais neste e em nenhum outro 

mês de sua vida. O Regulador Xavier – o Nº 1 ou  o Nº 2, conforme 

o seu caso – afastará definitivamente os seus males, restituindo-

lhe a saúde e com ela a beleza, a mocidade, a bôa disposição física 

e moral. O Regulador Xavier é fabricado em duas fórmulas 

diferentes –  o Nº 1 e  o Nº 2 – de acordo com a natureza diferente 

dos males femininos. O Nº1 se aplica nas regras abundantes, 

repetidas, prolongadas, hemorragias e suas consequências: dores, 

vertigens, insônia, nervosismo, fastio, etc. O Nº2 se aplica na falta 

de regras, regras atrasadas, suspensas, diminuídas e suas 

consequências: anemia, cólicas uterinas, flores brancas, 

insuficiência ovariana, etc. o Regulador Xavier lhe dará saúde 

todos os dias do mês e todos os meses do ano. 

266 Gdes. Lab. Araujo 

Penna & Cia. Ltda. 

Céreus 

Brasiliensis 

Chamada: Chegando aos 40, tonifique o coração e evite uma 

lesão!... 

Texto: CÉREUS BRASILIENSIS, medicamento poderôso, 

inteiramente vegetal, assegura a elasticidade das artérias e 

preserva o coração. É absolutamente inofensivo, não oferecendo o 

menor perigo. Usado em todo o Brasil há mais de 60 anos. Exija a 

nossa marca de fábrica.  

Apoio: indicações: Artério-esclerose, Aortite, Endocardite, Asma 

Cardíaca. 

Assinatura: Produto dos  Laboratórios Araujo Penna 
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Granado Água Inglesa Chamada: “Ele” depende da Sra... 

Texto: e a Sra deve confiar na ÁGUA INGLÊSA GRANADO 

Slogan: o tônico das lactantes 

12 

½ 

página 

ENO Sal de Fructa Chamada: Não quero a liberdade. Eu sou “do contra”! 

Texto: Não seja do “Contra”! Faça o regime ENO – “Sal de 

Fructa” ENO, laxante e antiácido ideal, ao deitar e ao levantar, 

para garantir o seu bom humor diário. Nas azias e acidez 

Assinatura: “SAL DE FRUCTA” ENO 

15 

página 

Regulador Gesteira Regulador 

Gesteira 

Chamada: Mocinhas e Mulheres As congestões e inflamações 

de certos órgãos internos 

Texto: Certos órgãos internos das mulheres congestionam-se e 

inflamam-se com muita facilidade. Para isto, basta um susto, 

um abalo forte, uma queda, uma raiva, uma comoção violenta, 

uma notícia má ou triste, molhar os pés, um resfriamento ou 

alguma imprudência. Moléstias graves podem começar assim. 

Justamente os órgãos mais importantes são os que se 

congestionam e inflamam mais depressa, sem que a mulher 

sinta nada no começo. Nada sentindo no começo da congestão 

interna ou da inflamação,a mulher não se trata a tempo de 

evitar que a doença se agrave e vá peorando cada vez mais. É 

esta a causa das moléstias mais perigosas! Para tratar as 

congestões e as inflamações útero-ovarianas, use Regulador 

Gesteira sem demora. Regulador Gesteira trata os 

padecimentos nervosos produzidos pelas moléstias do útero, 
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peso no ventre, dôres, cólicas e perturbações da menstruação, 

debilidade, palidez e tendência a hemorragia, provocadas 

pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desânimo 

provenientes do mau funcionamento dos órgãos útero-

ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres 

de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer 

qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde 

causadas pelas congestões e inflamações do útero. Regulador 

Gesteira trata estas congestões e inflamações internas e as 

complicações provenientes destas inflamações. 

Slogan: Comece hoje mesmo a usar 

Assinatura: Regulador Gesteira 

24 

1/3 

página 

Emulsão de Scott Emulsão de 

Scott 

Chamada: AGORA sou o “craque” do meu time! 

Texto: E não era, não senhor! Tratavam-me até de “molenga” 

e diziam que eu gostava de “moleza”. Um dia aconselharam 

minha mãe a que me desse Emulsão de Scott que enriquece o 

sangue, combatendo a anemia e a debilidade. E hoje estou 

corado, forte e robusto. E o medo da fraqueza desapareceu. E 

agora sou o primeiro a ser convidado para todos os esportes. O 

apelido ficou para tráz e às refeições nunca me falta a 

colherinha de Emulsão de Scott! 

Assinatura: EMULSÃO DE SCOTT 

26 

1/6 

página 

Lavolho Lavolho Chamada: Sedução! 

Texto: a poesia consagrou o olhar como o maior fator de 

sedução pessoal. Para isso, devem os olhos ter o brilho, a 

limpidez e a expressão capazes de atrair e seduzir. LAVOLHO 

mantém a saúde e a beleza dos olhos. Algumas gotas diárias 

bastam. 

Assinatura: LAVOLHO 

Slogan: faz bem aos olhos 

30 

½ 

página 

Laboratórios Primá  Solução 

Pautauberge  

Chamada: Há momentos em que você não pode tossir... 

Texto: Solução Pautauberge combate a bronquite, elimina a 

tosse 

36 
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Gargantex Gargantex Texto: Música, maestro! Minha voz está mais clara e mais 

sonora. Agora, uso 

Assinatura: GARGANTEX 

44 

½ 

página 

Colírio Moura Brasil Colírio Moura 

Brasil 

Chamada: Seus olhos devem brilhar 

Texto: Seus olhos são para ver e para serem vistos! A beleza 

da mulher está em grande parte nos olhos. Combata as 

irritações, vermelhidões que o cansaço, o sono, o excesso de 

trabalho, a fumaça e a poeira podem causar, usando Colírio 

Moura Brasil que torna seus olhos serenos, belos e brilhantes. 

Veja a vida com bons olhos, usando pela manhã e à noite.  

Assinatura: Colírio Moura Brasil 

Slogan: o tranquilizador dos olhos 

46 

1/6 
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Barasch Antiepileptico 

Barasch 

Chamada: A EPILEPSIA É CURÁVEL? 

Texto: E epilepsia é perfeitamente curável. Vários enfermos 

atacados desse terrível mal, dando 2 a 5 ataques diários, 

ficaram completamente reestabelecidos na clínica privada do 

professor Américo Valerio, da Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, depois de terem feito uso durante três meses do 

conhecido medicamento Antiepileptico BARASCH. Essas 

pessoas há 24 mêses não fazem uso do medicamento, sem 

apresentar, contudo, a mais ligeira manifestação da moléstia. 

O Antiepileptico BARASCH  é de ação pronta e eficaz, 

fazendo desaparecer gradativamente e de maneira definitiva os 

ataques epilépticos.  

53 

página 

Vacinosan Vacinosan Chamada: PERFEITO! PERFEITO! VACINADA CONTRA 

AS ESPINHAS 

Texto: VACINOSAN também estimula a vida da epiderme! 

Estimula e protege contra a poeira e os germes do ar, que muito 

contribuem para o envelhecimento da cútis. A presença do 

colesterol e da lanolina na fórmula do VACINOSAN faz desse 

grande preparado, além de um específico para as infecções, um 

vivificador da cútis. (...) 

Assinatura: VACINOSAN CREME VACINA 

Slogan: um medicamento para a cútis  
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57 

½ 

página 

Laboratório Sian Regulador 

Sian 

Chamada: Os conselhos da BÔA MÃE 

Texto: O REGULADOR SIAN é o melhor remédio, que eu 

conheço, para todas as doenças, próprias da mulher, como 

sejam as regras dolorosas, escassas ou excessivas. 

Assinatura: REGULADOR SIAN 

226 

½ 

página 

Dr. Franck Grãos de 

Saúde 

Chamada: Livre! 

Texto: Combata a prisão de ventre com Grãos de Saúde do 

Doutor Franck. Laxativo suave – depurativo  

229 

½  

página 

Laboratórios Primá  Solução 

Pautauberge  

Chamada: Há momentos em que você não pode tossir... 

Texto: Solução Pautauberge combate a bronquite, elimina a 

tosse 

257 

1/6 

página 

Laboratório e 

Farmácia Simões 

Delivrancina Chamada: VAI SER MÃE? DELIVRANCINA 

Texto: É o medicamento das parturientes. Prepara o organismo 

para um parto feliz. Evita o Abôrto, Vômitos, Enjôos, 

Cansaços. Seu uso é providencial durante tôda a gravidez.   

257 Gdes. Lab. Araujo 

Penna & Cia. Ltda. 

Céreus 

Brasiliensis 

Chamada: Chegando aos 40, tonifique o coração e evite uma 

lesão!... 

Texto: CÉREUS BRASILIENSIS, medicamento poderôso, 

inteiramente vegetal, assegura a elasticidade das artérias e 

preserva o coração. É absolutamente inofensivo, não 

oferecendo o menor perigo. Usado em todo o Brasil há mais 

de 60 anos. Exija a nossa marca de fábrica.  

Apoio: indicações: Artério-esclerose, Aortite, Endocardite, 

Asma Cardíaca. 

Assinatura: Produto dos  Laboratórios Araujo Penna 

260 

¼ 

página 

Laboratório Primá Nutrofosfan Chamada: Um bom Conselho aos que sofrem de  

Texto: fraqueza – irritação nervosa – cansaço – excesso de 

trabalho cerebral NUTROFOSFAN é o tónico ideal PORQUE 

reúne em sua formula (...) os elementos FOSFATADOS 

regeneradores da Celula Nervosa, associados à ricos 

Fortificantes e ao extrato fresco concentrado e vitalizante Nóz-

de-Kóla, fonte de energia universalmente conhecida. 

Assinatura: NUTROFOSFAN 
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A Torre Eiffel 

Confecções Ltda. 

Artigos 

masculinos 

Chamada: Artigos finos para Cavalheiros de bom gosto 

Texto: Alfaiataria, camisaria, chapelaria e artigos para 

viajantes 

Assinatura: A Torre Eiffel Confecções Ltda. 

5 

página 

Insinuante Sapatos 

femininos 

Chamada: Ele adivinhou meu desejo! Eu estava mesmo 

sonhando com um sapato da Insinuante.  

Slogan: A sapataria mais querida da cidade.  

Apoio: Uma galeria à sua disposição.  

17 

página 

Real Moda Artigos femininos Chamada: O segredo é a alma do negócio...  

Texto: e a Real Moda conserva o segredo de vender a preços 

que ninguém vende. Tudo pelos melhores preços da cidade! 

Apoio: Bolsas, luvas, cintos, colares, brincos, broches, 

pulseiras, lenços, meias nylon, sombrinhas e novidades 

23 

página 

Santa Branca Linho Kreesvoid Chamada: Linho tecido aristocrático  

Texto: Ideal Para As Silhuetas Juvenis “Kreesvoid” A 

preferência das senhoritas da elite pelo linho KREESVOID 

fez deste tecido realmente aristocrático o linho mais desejado 

pelas jovens que sabem exigir o melhor... KREESVOID é um 

tecido que merece plenamente essa preferência... É o linho 

ideal para as silhuetas juvenis... Sua queda impecável realça 

sugestivamente o encanto, a graça dos talhes esguios... 

KREESVOID possui cores variadas, firmes, inalteráveis... e 

sua capacidade de resistência às rugas é extraordinária... 

Tudo isso explica a preferência que por êle demonstram as 

senhoritas da nossa elite. Um tecido garantido por SANTA 

BRANCA – a casa que se distingue pela qualidade 

inconfundível dos artigos que vende.  

Slogan: “Kreesvoid” Acentúa a Distinção De Quem O Veste  

Apoio: Um produto da “LurganWearing Co.”, de Lurgan, 

Irlanda do Norte. 

24 

½ 

página 

Galeria e 

Luvarias Gomes 

Artigos femininos Chamada: Para a sua elegância, Senhora 

Texto: Luvas, bolsas, artigos para presentes, joias, fantasia, 

vestidos, casacos, todos os pequenos requisitos para a 

elegância feminina 

Assinatura: Galeria e Luvarias Gomes 

33 

página 

Casas 

Pernambucanas 

Tecidos  Chamada: Profissão de Fé 

Texto: Pomos a nossa mão no fogo pela superior qualidade e 

indiscutível beleza dos tecidos das Casas Pernambucanas. 

Sempre novidades. Mais de 600 filiais no Brasil. Preços fixos 

para todos. Organisação genuinamente brasileira. 

64 

página 

Casa do Bastos Sapataria 

feminina 

Chamada: A casa que calça a elite carioca 

Assinatura: Casa do Bastos 

227 

página 

José Valentim & 

Cia. Ltda. 

Roupas 

infantis/juvenis 

Chamada: Do recém-nascido – à juventude... 

Texto: Casa Valentim 

Apoio: Peçam catálogos ilustrados Atendemos pelo 

reembolso postal – pedidos à matriz. 

231 

página 

A Cinta Moderna Cinta modeladora Chamada: Cintura fina quadrís arredondados... ... a “nova 

linha” 

Texto: A moda é sempre bela especialmente a última... A 

Cinta Moderna lança com um sucesso até agora 

desconhecido, a cinta que lhe dará a “nova linha” esta é a 

moda! 

Assinatura: A Cinta Moderna 

237 

página 

Casa José Silva Enxovais 

completos 

Chamada: Enxovais completos para noivas 

Texto: jogos de cama, em linho, bordados à mão. Jogos de 

cama, em percal, bordados, Jogos de cama, em cretone, 

bordados. Guarnições bordadas da Ilha da Madeira para chá 

e jantar. Guarnições de linho, bordadas em ponto de cruz 

importadas da China, para chá e jantar. Colchas de fustão para 
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casal. Sortimento completo e variado de roupas para cama e 

mesa. 

Apoio: Vendas à vista, a prazo e pelo reembolso postal 

Assinatura: Casa José Silva 

250 

½ 

página 

Casa Genin Insumos para 

trabalhos em lã e 

linha 

Chamada: 99 anos Servindo S. Paulo 

Texto: Com quase um século de tradição no comércio 

paulista – desde 1849 – a casa Genin continua a oferecer ao 

mundo feminino os melhores artigos e acessórios para 

trabalhos de lã e linha. Únicos depositários das Lãs Filhinha 

e Ypê. Distribuidores das afamadas Lãs SAMS – todas as 

marcas, todas as cores, para os melhores trabalhos de tricô e 

crochê. Vendas por atacado e a varejo. 

Assinatura: Casa Genin 

252 

¼ 

página 

Alicator Luvas e bolsas Chamada: Alicator 

Texto: Apresenta semanalmente, o que de mais fino e 

elegante se fabrica em LUVAS e BOLSAS, para o que dispõe 

de profissionais especializados. 

Assinatura: Alicator 

260 

¼ 

página 

Antonio F. Pinto 

& Cia. Ltda. 

Fechos Eclair Chamada: Fechos Eclair 

Texto: Deposito da fabrica. Niquelados, dourados, 

esmaltados e galalites. Tipos Americanos. 

Apoio: Pedidos para o interior pelo sistema de reembolso. 

268 

1/3 

página  

Confecções 

Rosely 

Roupas infantis Chamada: Confecções Rosely 

Texto: Vendemos a varejo por preço de atacado. Grande 

sortimento de roupas para meninas e rapazes de 2 a 16 anos. 

Atendemos pelo serviço de Reembolso Postal 

Slogan: Veste a criança do Brasil 

273 

página 

O Camizeiro Armazém roupas, 

pratas e cama 

Chamada: Senhora Visite os armazéns O Camizeiro para 

comprar bem 

Texto:  

Roupas bonitas para os seus filhinhos 

Pratas “Wolff” e faqueiros 

Primorosa coleção de artigos para presentes 

Robes e Vestons de seda, camisas, pijamas e gravatas finas 

Roupas de cama e mesa, cretones-atoalhados 

Guarnições riquíssimas da Ilha da Madeira 

Assinatura: O Camizeiro 

277 

página 

Lãs Sams Lãs para 

confecção de tricô 

Chamada: A lã que sempre te acompanha 

Texto: Lãs Sams, as afamadas marcas para tricô e crochê. 

Apoio: Orchidea, Yo-Yo, Rosecler, Pluma, Pompeia. 
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5 

página 

A Torre 

Eiffel 

Confecções 

Ltda. 

Artigos 

masculinos 

Chamada: Artigos finos para Cavalheiros de bom gosto 

Texto: Alfaiataria, camisaria, chapelaria e artigos para viajantes 

Assinatura: A Torre Eiffel Confecções Ltda. 

19 

página 

Santa 

Branca 

Linho 

Kreesvoid 

Chamada: Linho tecido aristocrático 

Texto:  Kreesvoid Satisfaz Ao Mais Requintado Bom Gosto 

KREESVOID é realmente um tecido capaz de satisfazer a todas as 

exigências do bom gosto feminino... Quer seja usado na confecção de 

toilettes de noite, para vestidos de passeio ou trajos esportivos, 

KREESVOID oferece a quem o usa todas as qualidades de um tecido 

aristocrático... Sua queda impecável valoriza sugestivamente as linhas da 

silhueta... suas cores são firmes, inalteráveis... é grande a sua capacidade de 

resistência às rugas... Tudo isso justifica plenamente o prestígio conquistado 

por KREESVOID entre as senhoras e senhoritas da elite... Um tecido 

garantido por SANTA BRANCA – a casa que se caracteriza pela qualidade 

inconfundível dos artigos que vende. 

Assinatura: Santa Branca 

Slogan: KREESVOID Acentua a Distinção De Quem O Veste  

Apoio: Fabricado pela “LurganWearing Co.”, de Lurgan, Irlanda do Norte 

22 

½ 

página 

Galeria e 

Luvarias 

Gomes 

Artigos 

femininos 

Chamada: Para a sua elegância, Senhora 

Texto: Luvas, bolsas, artigos para presentes, joias, fantasia, vestidos, 

casacos, todos os pequenos requisitos para a elegância feminina 

Assinatura: Galeria e Luvarias Gomes 
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29 

página 

Casas 

Pernambuc

anas 

Tecidos  Chamada: No céu o sol 

Texto: Na terra dos tecidos das  

Assinatura: Casas Pernambucanas 

Slogan: uma filial em cada bairro e centenas no país 

33B 

página 

Real Moda Artigos 

femininos 

Chamada: O segredo é a alma do negócio...  

Texto: e a Real Moda conserva o segredo de vender a preços que ninguém 

vende. Tudo pelos melhores preços da cidade! 

Apoio: Bolsas, luvas, cintos, colares, brincos, broches, pulseiras, lenços, 

meias nylon, sombrinhas e novidades pelos melhores preços da cidade! 

Assinatura: Real Moda 

51 

página 

Casa Genin Lãs Sams Chamada: CEM ANOS vendendo lãs – 1849 1949 

Texto: Oferecendo uma garantia de 100 anos A Casa Genin recomenda para 

você, Lã Ypê para sua filhinha, Lã FILHINHA. 

Assinatura: LÃS SAMS – CASA GENIN 

61 

página 

Casa N.S. 

das Graças 

Aviamentos Chamada: Casa N.S. das Graças a primeira a apresentar as últimas novidades 

Cariocas 

Texto: MILHARES E MILHARES DE ARTIGOS SÃO VENDIDOS POR 

PREÇOS QUE SÓ a Casa N.S. das Graças tem vendido para todo o país. 

(...) 

102 

página 

O 

Camizeiro 

Grandes 

armazéns de 

modas e 

decoração 

Chamada: Ganhe Sempre! 

Texto: Comprando nos 5 grandes armazéns d’O Camizeiro Bordados da Ilha 

da Madeira, pratarias e cristais, faianças e bibelots. E tudo mais para V. e 

seu Lar! 

Assinatura: O Camizeiro 

169 

página 

Insinuante Sapatos 

femininos 

Chamada: CIVIL e Religioso 

Texto: Insinuante é a sapataria das mulheres bonitas e é também uma galeria 

a sua disposição. 

241 

página 

Casa 

Valentim 

Roupas 

infantis/juve

nis 

Chamada: Meninas 

Texto: (descrição dos 4 modelos de vestidos, idade, preços) 

Assinatura: Casa Valentim 

244 

½  

página 

Mappin & 

Webb 

Adornos 

finos 

Chamada: Adornos finos 

Assinatura: Mappin & Webb 

249 

página 

Casa José 

Silva 

Enxovais 

completos 

Chamada: MODAS e artigos para senhoras 

Texto: Roupas de cama e mesa, lingerie, bolsas – cintos – lenços, vestidos, 

capas, manteaux, tecidos, malas e artigos para viagem, secções 

especializadas de artigos para homem. Atendemos pelo reembolso postal. 

Assinatura: Casa José Silva 

Apoio: FÁBRICA PRÓPRIA 

263 

página 

A Cinta 

Moderna 

Cinta 

modeladora 

Chamada: O supremo padrão da plástica feminina, outrora representado pela 

Venus e Milo é hoje a creação da A Cinta Moderna. 

Texto: Cintas, Modeladores, Soutiens 

Apoio: Outrora Venus de Milo x Hoje Conta Moderna (traz um quadro 

comparativo, no formato da tábua dos x mandamentos com as medidas lado 

a lado, e a da cinta é, em média, 4 centímetros menor) 

279 

página 

Lãs Sams Lãs para 

confecção 

de tricô 

Chamada: A lã que sempre te acompanha... 

Texto: Lãs Sams, as afamadas marcas para tricô e crochê. 

Apoio: Orchidea, Yo-Yo, Rosecler, Pluma, Pompeia. 

280 

½ 

página 

Luvaria 

Cavanelas 

Artigos 

femininos 

Chamada: 165 

Texto: Luvas, bolsas, artigos para presentes, objetos de fantasia, todos os 

pequeninos nadas de uma mulher chic, a senhora encontrará no 165, da Rua 

do Ouvidor, 165. 

Assinatura: LUVARIA CAVANELAS 

Slogan: a casa tradicional da elite carioca. 

284 

¼ 

página 

Antonio F. 

Pinto & Cia. 

Ltda. 

Fechos 

Eclair 

Chamada: Fechos Eclair 

Texto: Deposito da fabrica. Niquelados, dourados, esmaltados e galalites. 

Tipos Americanos. 

Apoio: Pedidos para o interior pelo sistema de reembolso. 

288 

½ 

página 

Confecções 

Rosely 

Roupas 

infantis 

Chamada: Confecções Rosely 

Texto: Vendemos a varejo por preço de atacado. Grande sortimento de 

roupas para meninas e rapazes de 2 a 16 anos. Atendemos pelo serviço de 

Reembolso Postal 

Slogan: Veste a criança do Brasil 
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Encaixe 

5 

página 

A Torre Eiffel 

Confecções 

Ltda. 

Artigos 

masculino

s 

Chamada: Artigos finos para Cavalheiros de bom gosto 

Texto: Alfaiataria, camisaria, chapelaria e artigos para viajantes 

Assinatura: A Torre Eiffel Confecções Ltda. 

7 

página 

Insinuante Sapatos 

femininos 

Chamada: O Rio de Janeiro orgulha-se dos seus grandes Estabelecimentos 

Texto: Acompanhando o ritmo da vida moderna, “INSINUANTE” lança 

em primeira mão um mundo de elegância, e as mais recentes e originais 

novidades. Com um seleto e escolhido corpo de funcionários, profissionais 

selecionados dentre os melhores na difícil arte, saber calçar, 

“INSINUANTE” possue sempre o sapato adequado para cada traje, para 

cada toilette, ou para o colorido do seu tipo, sugerindo e dando ao seu trajar 

o encanto e o realce que fazem das suas clientes as mulheres mais bonitas 

da cidade.  

Assinatura: insinuante 

Slogan: É a melhor sapataria da América latina e é também uma galeria à 

sua disposição 

16 

½ 

página 

Galeria e 

Luvarias 

Gomes 

Artigos 

femininos 

Chamada: Para a sua elegância, Senhora 

Texto: Luvas, bolsas, artigos para presentes, joias, fantasia, vestidos, 

casacos, todos os pequenos requisitos para a elegância feminina 

Assinatura: Galeria e Luvarias Gomes 

20 

½ 

página 

Mappin & 

Webb 

Adornos 

finos 

Chamada: Adornos Finos 

Assinatura: Mappin & Webb 

25 

página 

Casas 

Pernambucan

as 

Tecidos  Chamada: No céu o sol 

Texto: Na terra dos tecidos das  

Assinatura: Casas Pernambucanas 

Slogan: uma filial em cada bairro e centenas no país 

31 

página 

Real Moda Artigos 

femininos 

Chamada: QUEM USA O QUE É CHIC SUBTILISA-SE A SI MESMO! 

Texto: Um colar, um par de brincos, um broche, uma pulseira da Real 

Moda remarca em cada cliente absoluto bom gosto. 

Apoio: Minudieres de tartaruga – Bolsas de todas as qualidades, luvas, 

meias nylon, sombrinhas e lenços sempre pelos melhores preços da cidade! 

Assinatura: Real Moda 

33 

página 

Calçados 

Polar 

Sapataria 

feminina 

Chamada: UMA SENHORA BEM CALÇADA DE MANHÃ À NOITE 

Texto: (fotografias de 4 sapatos e seus descrições técnicas – quarto, sport, 

cocktail e gala) 

Assinatura: CALÇADOS Polar 

Slogan: para andar e durar 

35 

página 

Santa Branca Tecido 

Praiana 

Chamada: PRAIANA...A beleza das praias tropicais num tecido para você 

Texto: Todas as cores da maravilhosa aquarela das praias tropicais em 

PRAIANA... PRAIANA – um tecido para as toilettes alegres, coloridas, 

juvenis... PRAIANA é um tecido que você encontra em SANTA 

BRANCA – a casa que se distingue pela qualidade inconfundível dos 

artigos que vende.  

Apoio: PRAIANA – um produto fabricado à base de fibra ALBENE e 

RHODIA, da Indústria Brasileira, e tecido pela TECELAGEM N.S. DA 

PENHA, de São Paulo, tendo estampada na ourela a palavra PRAIANA. 

Ótima queda. Resistente às rugas. Cores firmes. É bom. É belo. É 

PRAIANA. 

Assinatura: Santa Branca 

53 

página 

Indústria 

Brasileira A 

VELA 

Percal S.J. 

1943  

Chamada: “PERCAL S.J. 1943” em branco e cores 

Texto: O LEGÍTIMO PERCAL PARA ENXOVAIS E VESTIDOS 

FINOS 

Assinatura: Indústria Brasileira A VELA 

Slogan: exija esta marca 

55 

página 

S.A.MOINH

O 

SANTISTA 

Lãs para 

confecção 

de tricô 

Chamada: Há 50 anos ela faz tricô e crochê e confirma... 

Texto: nada como as Lãs SAMS. Um produto 

Assinatura: S.A.MOINHO SANTISTA 

239 

página 

Casa Ferraz Sapataria 

feminina 

Texto: a lenda da Cinderela, que tem feito a delícia de gerações, enchendo 

de encanto e fantasia a imaginação ds crianças, parece encerrar um 

especial simbolismo, no que se refere a estranha heroína, a pobre 

Borralheira tocada por um sôpro de romance e aventura. Esse simbolismo 

está na busca constante em que se entregam as mulheres, em todos os 

países e em todas as latitudes, do sapato encantado que, ficando-lhe bem 

no pé, aumenta-lhes os encantos e contribue, de um modo ou de outro, para 

a conquista da ventura sonhada. Detalhe importante, o sapato feminino há 

de ser sempre, em qualquer tempo, o sapatinho Cinderela, que uma vez 
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enfiado no pé, tudo solucionará, resolvendo o grave e sempiterno problema 

da elegância. Todas as mulheres são, pois Cinderelas à procura de um 

sapato ideal. Esse sapato ideal não existe, não é lenda nem sonho: a questão 

é saber onde se encontra, localizando uma casa do gênero que ofereça 

indiscutivelmente o que a mulher elegante deseja, satisfazendo-lhe os 

caprichos mais sutis. Desde que a mulher saiba onde encontrar o sapato 

que lhe serve, o único que lhe assenta como se fosse o sapatinho encantado 

da encantadora história, terá resolvido um dos problemas mais 

angustiosos, e terá dado um passo, definitivo, para a completa satisfação. 

Apoio: Visite a CASA FERRAZ que com sua caprichosa coleção oferece 

sempre os últimos modelos em calçados finos. 

Assinatura: CASA FERRAZ 

Slogan: Calçar bem é resumir com arte a psicologia da mulher! 

241 

página 

Casa 

Valentim 

Roupas 

infantis/ju

venis 

Chamada: Meninas 

Texto: (descrição dos 4 modelos de vestidos, idade, preços) 

Assinatura: Casa Valentim 

253 

página 

Casa José  

Silva 

Enxovais 

completos 

Chamada: MODAS e artigos para senhoras 

Texto: Roupas de cama e mesa, lingerie, bolsas – cintos – lenços, vestidos, 

capas, manteaux, tecidos, malas e artigos para viagem, secções 

especializadas de artigos para homem. Atendemos pelo reembolso postal. 

Assinatura: Casa José Silva 

Apoio: FÁBRICA PRÓPRIA 

254 

¼ 

página 

Souza 

Ferreira & 

Cia. 

Armazem 

Luctador 

Chamada: Armazem Luctador 

Texto: Artigos bons e baratos 

Assinatura: Souza Ferreira & Cia. 

255 

página 

A Cinta 

Moderna 

Cinta 

modelador

a 

Assinatura: A Cinta Moderna 

Apoio: Rio – Belo Horizonte – São Paulo 

284 

1/3 

página 

Confecções 

Rosely 

Roupas 

infantis 

Chamada: Confecções Rosely 

Texto: Vendemos a varejo por preço de atacado. Grande sortimento de 

roupas para meninas e rapazes de 2 a 16 anos. Atendemos pelo serviço de 

Reembolso Postal 

Slogan: Veste a criança do Brasil 

290 

½ 

página 

Luvaria 

Cavanelas 

Artigos 

femininos 

Chamada: 165 

Texto: Luvas, bolsas, artigos para presentes, objetos de fantasia, todos os 

pequeninos nadas de uma mulher chic, a senhora encontrará no 165, da 

Rua do Ouvidor, 165. 

Assinatura: LUVARIA CAVANELAS 

Slogan: a casa tradicional da elite carioca. 
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5 

página 

A Torre 

Eiffel 

Confecções 

Ltda. 

Artigos 

masculinos 

Chamada: Artigos finos para Cavalheiros de bom gosto 

Texto: Grande e variado sortimento para festas de NATAL e ANO BOM 

Assinatura: A Torre Eiffel 

7 

página 

Insinuante Sapatos 

femininos 

Chamada: insinuante 

Texto: uma galeria à sua disposição com água geladinha sempre às suas 

ordens. 

Pallas! Uma maravilha grande variedade de cores 

Assinatura: insinuante 

slogan: a sapataria mais querida da cidade 

12 

½ 

página 

Galeria e 

Luvarias 

Gomes 

Artigos 

femininos 

Texto: Luvas, bolsas, artigos para presentes, joias, fantasia, vestidos, 

casacos, todos os pequenos requisitos para a elegância feminina. CAMA E 

MESA. 

Assinatura: Galeria e Luvarias Gomes 

20 

½ 

página 

Ridda 

Modas 

Enxovais 

para noivas 

Chamada: Para o dia mais feliz de sua vida! 

Texto: as noivas mais exigentes ficarão satisfeitas com uma visita à nossa 

casa, onde oferecemos tudo o que é necessário para um enxoval perfeito. 

Assinatura: Ridda MODAS 

23 

página 

Casas 

Pernambuc

anas 

Tecidos  Chamada: No céu o sol 

Texto: Na terra dos tecidos das  

Assinatura: Casas Pernambucanas 

Slogan: uma filial em cada bairro e centenas no país 
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27 

página 

Real Moda Artigos 

femininos 

Chamada: QUEM USA O QUE É CHIC SUBTILISA-SE A SI MESMO! 

Texto: Um colar, um par de brincos, um broche, uma pulseira da Real Moda 

remarca em cada cliente absoluto bom gosto. 

Apoio: Minudieres de tartaruga – Bolsas de todas as qualidades, luvas, meias 

nylon, sombrinhas e lenços sempre pelos melhores preços da cidade! 

Assinatura: Real Moda 

223 

página 

Casa Ferraz Sapataria 

feminina 

Chamada: O TORMENTO DE JALA 

Texto: QUATRO mil anos são passados, que estes fatos sucederam. Reinava 

na velha China o imperador HoBihí, imensamente amado por Jala, a rainha 

sua esposa. Dava, porém, preferência, o imperador, a Tseau-Ban, belíssima 

princesa tártara. Essa princesa e uns lírios de ouro, que só floresciam uma 

vez em cada cem anos, eram os únicos amores do real senhor. Jala sofria 

com isso e, para conquistar o amor do esposo, fez com que deformassem 

seus pés, dando-lhes a forma dos lírios que ele tanto amava, sofrendo ainda, 

estoicamente, o suplício da imersão dos pesinhos deformados em ouro 

candente, tortura que a fez desmaiar... Quando voltou a si explicou aos que 

a cercavam: - Agora terá o imperador os seus lírios de ouro... Sua desdita foi 

maior após o voluntário suplício, pois Ho-Bihí apenas disse, quando soube 

do acontecido: - Agora estou seguro de que não poderás fugir de mim... Para 

não ficar atrás em dedicação e sacrifício, Tseau-Ban imitou Jala na 

deformação dos pés. E, então, sim, o Imperador achou a ideia maravilhosa... 

E foi assim – segundo a lenda – que nasceu o costume oriental de deformação 

dos pés femininos, para agradar ao outro sexo. Hoje em dia, felizmente, já 

nõ é a deformação que as mulheres buscam, para atingir o mesmo fim. Muito 

ao contrário, é no calçado cômodo, mas que não prescinde a linha de 

elegância e distinção, no calçado perfeito, leve e sólido, bonito e confortável, 

duradouso e original – e todas essas qualidades podem ser encontradas 

reunidas, quando se sabe escolher a casa onde se compra – que as elegantes 

vão encontrar um dos elementos de atração para os olhares masculinos, pois 

nada causa tão má impressão como a mulher que não sabe calçar. O que não 

dariam Tseau-Ban e a infeliz rainha Jala, para viver nos dias de agora, 

podendo agradar sem ter que deformar os pés! 

Apoio: Visite a CASA FERRAZ que com sua caprichosa coleção oferece 

sempre os últimos modelos em calçados finos. 

Assinatura: CASA FERRAZ 

Slogan: Calçar bem é resumir com arte a psicologia da mulher! 

225 

página 

Casa 

Valentim 

Roupas 

infantis/juve

nis 

Chamada: Meninas 

Texto: (descrição dos 4 modelos de vestidos, 1 de chapéu, idade, preços) 

Assinatura: Casa Valentim 

234 

½ 

página 

Luvaria 

Cavanelas 

Artigos 

femininos 

Chamada: 165 

Texto: Luvas, bolsas, meias de nylon, artigos para presentes, objetos de 

fantasia, todos os pequeninos nadas de uma mulher chic, a senhora 

encontrará no 165, da Rua do Ouvidor, 165. 

Assinatura: LUVARIA CAVANELAS 

Slogan: a casa tradicional da elite carioca. 

247 

página 

Casa José 

Silva 

Moda 

feminina  

Chamada: 2º andar – Secção de Modas 

Assinatura: Casa José Silva 

Slogan: serve bem 

250 

¼ 

página 

Nehme J. 

Aina 

Casa de Mil 

Artigos 

Chamada: Casa de Mil Artigos 

Texto: Artigos de leilão – Tecidos em geral – Seda, Lã, Algodão – 

Especialidade em linhos e Jogos para Mesas – Tapeçarias – Vendas por 

atacado – e varejo  

260 

¼ 

página 

Antônio F. 

Pinto & Cia. 

Fechos 

Eclair 

Chamada: Fechos Eclair 

Texto: Deposito da fabrica. Niquelados, dourados, esmaltados e galalites. 

Tipos Americanos. 

Apoio: Pedidos para o interior pelo sistema de reembolso. 
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5 

página 

A Torre Eiffel 

Confecções 

Ltda. 

Artigos masculinos Chamada: COMPLETO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA 

VIAJANTES  

Slogan: Artigos finos para Cavalheiros de bom gosto 

Assinatura: A Torre Eiffel 

9 

página 

Insinuante Sapatos femininos Chamada: CRIAÇÕES DE MISTER JAMES, PARA A 

SAPATARIA MAIS QUERIDA DA CIDADE 
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Texto: (3 modelos de sapatos de salto com descrições técnicas e 

preços) 

Assinatura: insinuante 

Apoio: uma galeria à sua disposição com água geladinha sempre 

às suas ordens. 

22 

½ 

página 

Galeria e 

Luvarias 

Gomes 

Artigos femininos Texto: Luvas, bolsas, vestidos, casacos, artigos para presentes, 

cama e mesa, joias fantasia e todos os pequenos requisitos para 

a elegância feminina.  

Assinatura: Galeria e Luvarias Gomes 

25 

página 

Real Moda Artigos femininos Texto: É no conjunto harmonioso dos objetos que formam a 

indumentária das mulheres que reside o motivo fundamental da 

sua elegância, e que lhe dá aquele toque de sedutora 

aristocrácia... Real Moda orgulha-se de apresentar sempre as 

últimas novidades em Colares, Broches, Brincos e Pulseiras. 

Bolsas para a noite. Bolsas de passeio em crocodilo, Cromo e 

outras qualidades. Lenços Suíços, da Ilha da Madeira numa 

variedade estonteante. Artigos para presentes.  

Assinatura: Real Moda 

29 

página 

Casas 

Pernambucanas 

Tecidos  Chamada: TECIDOS LEVES como a brisa 

Assinatura: CASAS PERNAMBUCANAS 

36 

½ 

página 

Santa Branca tecidos quentes Texto: Lãs, veludos, sêdas, tecidos quentes 

Assinatura: Santa Branca 

38 

½ 

página 

Luvaria 

Cavanelas 

Artigos femininos Chamada: 165 

Texto: Luvas, bolsas, meias de nylon, artigos para presentes, 

objetos de fantasia, todos os pequeninos nadas de uma mulher 

chic, a senhora encontrará no 165, da Rua do Ouvidor, 165. 

Assinatura: LUVARIA CAVANELAS 

Slogan: a casa tradicional da elite carioca. 

223 

página 

Casa Ferraz Sapataria feminina Chamada: CINDERELA EXISTIU 

Texto: Mais de quatro mil anos são passados, desde a manhã em 

que, às margens do rio Nilo, a jovem Rodopísia, de peregrina 

beleza, passou por um grande susto, de que resultaria, entretanto, 

tornar-se seu nome imortal. Banhava-se a jovem, como era de 

costume entre aquelas de seu tempo, nas águas mansas do grande 

rio, quando uma águia, descendo dos céus, apoderou-se de um 

dos seus minúsculos sapatinhos, que levou, pelos ares, num vôo 

de mais de quinhentos quilômetros, para deixar cair, na 

longínqua cidade de Ménfis, justo sobre os joelhos do faraó 

Miquerinos, que reinava então. Impressionado com a delicadeza 

do tamanho do sapatinho, fez o soberano com que se buscasse 

por todo o reino a sua dona. Achou-a, amou-a e fê-la rainha, 

compartilhando o seu trono, mandando construir, em sua honra, 

a terceira pirâmide de Giseh. Colorida pela fantasia, embelezada 

pela imaginação dos pósteros, surgiu, dêsse fato, a história de 

Cinderela, ou Cendrillon. Vê-se, por aí, que desde os tempos 

mais recuados é motivo de agrado e de encanto a delicada beleza 

de um pé feminino, sendo imprescindível à mulher elegante esse 

detalhe, que é direta consequência de saber escolher o calçado 

que usa. O andar leve e faceiro, a maneira fidalga, de pisar, o 

chique e o bôm gôsto, são decorrência da escolha do bom 

calçado. E o bom calçado é o oferecido pelas casas de renome 

consagrado, que aliam a este as garantias de seleção e de 

tradição.  

Apoio: Visite a CASA FERRAZ que com sua caprichosa 

coleção oferece sempre os últimos modelos em calçados finos. 

Assinatura: CASA FERRAZ 

Slogan: Calçar bem é resumir com arte a psicologia da mulher! 

225 

página 

Casa Valentim Roupas 

infantis/juvenis 

Chamada: Meninas 

Texto: (descrição dos 4 modelos de vestidos, idade, preços) 

Assinatura: Casa Valentim 

241 

página 

Casa José Silva Moda feminina  Chamada: 2º andar – Secção de Modas 

Assinatura: Casa José Silva 

Slogan: serve bem 

243 Casa K Enxovais para 

noivas 

Chamada: VAI CASAR? 

Texto: Faça uma visita Casa K, a única especializada em 

Enxovais para Noivas. Na Casa K encontrará tudo que necessita 
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para seu enxoval, como seja: Roupa de cama e mesa, Lingerie, 

grande variedade de tecidos para vestidos, sempre os mais 

modernos tipos e padrões. Tules e grinaldas. Na Casa K tudo é 

baratíssimo. 

Apoio: Não se esqueça CASA K a casa que tem um grande K de 

madeira na entrada. 

Assinatura: CASA K 

249 

página 

Calçados Polar Sapataria feminina Chamada: OS SAPATOS POLAR EM MODA SALTO 4,5 

Assinatura: Calçados Polar 

Slogan: para andar e durar 

261 

¼  

Antônio F. 

Pinto & Cia. 

Fechos Eclair Chamada: Fechos Eclair 

Texto: Deposito da fabrica. Niquelados, dourados, esmaltados e 

galalites. Tipos Americanos. 

Apoio: Enviamos Tabelas de Preços para o interior. Vendas pelo 

sistema de reembolso. 
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9 

página 

Insinuante Sapatos 

femininos 

Chamada: Para todas as Horas... 

Texto: Sapatos que se confundem com joias. 

Assinatura: insinuante 

Slogan: A sapataria mais querida da cidade 

18 

½ 

página 

Galeria e 

Luvarias 

Gomes 

Artigos 

femininos 

Texto: Luvas, bolsas, vestidos, casacos, artigos para presentes, cama 

e mesa, joias fantasia e todos os pequenos requisitos para a elegância 

feminina.  

Assinatura: Galeria e Luvarias Gomes 

20 

½ 

página 

Luvaria 

Cavanelas 

Artigos 

femininos 

Chamada: 165 

Texto: Luvas, bolsas, meias de nylon, artigos para presentes, objetos 

de fantasia, todos os pequeninos nadas de uma mulher chic, a 

senhora encontrará no 165, da Rua do Ouvidor, 165. 

Assinatura: LUVARIA CAVANELAS 

Slogan: a casa tradicional da elite carioca. 

23 

página 

Mappin & 

Webb 

Marroquinaria Texto: A sensibilidade feminina, sutilmente revelada em pequeninos 

detalhes de elegância, é reverenciada por Mappin & Webb através 

das altas criações de marroquinaria, que trazem a marca 

inconfundível de Paris, Londres e New York... 

25 

página 

Real Moda Artigos 

femininos 

Texto: A SERVIÇO DA ELEGÂNCIA FEMININA Real Moda 

apresenta as mais recentes creações em Colares, Broches, Brincos, 

Pulseiras e Trousses. Bolsas de Cromo, crocodilo, antílope ou lamé 

para a noite. Cintos, Luvas, Lenços. Sombrinhas. Artigos para 

presentes.  

Assinatura: Real Moda 

32 

½ 

página 

Santa Branca tecidos quentes Texto: Lãs, veludos, sêdas, tecidos quentes 

Assinatura: Santa Branca 

59 

página 

Calçados Polar Sapataria 

feminina 

Texto: do sapato esporte ao sapato rigor POLAR é sempre mais 

elegante. POLAR tem fabrica própria. 

Assinatura: CALÇADOS Polar 

slogan: para andar e durar 

65 

página 

Casa José Silva Moda feminina  Chamada: 2º andar – Secção de Modas 

Assinatura: Casa José Silva 

Slogan: serve bem 

217 

página 

Casa Ferraz Sapataria 

feminina 

Chamada: GESTO QUE FICOU 

Texto: É de todos conhecido o episódio histórico que, atravessando 

sempre as malhas do véu do olvido, vai transmitindo de geração a 

gerações. Quem, de fato, não recorda o gesto fidalgo daquele 

discutido Sil Walter Raleigh, estendendo sua capa, a fim de eu a 

primeira Elizabeth, passando-lhe por cima, não maculasse, na lama 

da rua londrina, os seus sapatinhos? Maliciosos afirmam que tal 

atitude do fidlgo foi coisa estudada, com visos a chamar sobre si a 

atenção da soberana, e, desse modo, conquistar-lhe as graças 

imperiais. Outros, aceitam que tenha sido apenas a elegância de uma 

atitude de vassalagens, como a querer significar que a rainha não se 

devia macular com o mínimo contato com a lama da rua. E opinam 

outros que não foi a rainha homenageada, mas a mulher, pelo gesto 
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instintivo do fidalgo afeito a render preito de vassalagem ao belo 

sexo. Aceitemos, porém, qualquer das versões, e a anedota sempre 

terá seu sabe de coisa passada, pois em nossos dias os Waltes 

Raleighs já não mais são encontrados, mesmo a passagem das 

rainhas...E, - curioso! – hoje é que seria justo os cavalheiros terem 

gestos daquele porte, pois o aprimoramento alcançado pela técnica, 

na fabricação dos calçados femininos, transformou sapatos em joias 

de tal beleza, tão delicadas que dá pena imaginar que foram feitos 

para pisar a poeira das ruas, as insidiosas poças de lama... a mulher 

dos nossos dias, mais do que a grande Elizabeth, que foi a primeira 

entre as de sua época, póde orgulhar-se de andar bem calçada. E se 

aquele cavalheiresco sir Walter vivesse hoje, não levantaria decerto, 

a sua capa do chão, para que as joias que as mulheres calçam – as 

mulheres de bom gôsto que sabem escolher as casas onde fazem suas 

compras – não se poluíssem em contato com a poeira no caminho.    

Apoio: Visite a CASA FERRAZ que com sua caprichosa coleção 

oferece sempre os últimos modelos em calçados finos. 

Assinatura: CASA FERRAZ 

Slogan: Calçar bem é resumir com arte a psicologia da mulher! 

221 

página 

Casa Valentim Roupas 

infantis/juvenis 

Texto: Atendemos com máxima urgência seu desejo, enviando 

roupinhas para seus filhinhos (Vendas pelo Reembôlso Postal) 

Assinatura: Casa Valentim 

Rio – S. Paulo – Belo Horizonte – Porto Alegre 

232 

¼ 

página 

Antônio F. 

Pinto & Cia. 

Fechos Eclair Chamada: Fechos Eclair 

Texto: Deposito da fabrica. Niquelados, dourados, esmaltados e 

galalites. Tipos Americanos. 

Apoio: Enviamos Tabelas de Preços para o interior. Vendas pelo 

sistema de reembolso. 

234 

rodapé 

Tank Sapataria Tank Chamada: O legítimo traz a na sola a marca de garantia! 

Assinatura: TANK 

Slogan: O SAPATO DE TODOS 
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APÊNDICE J: Transcrição textual dos anúncios da Categoria Móveis, 

Decoração e Utensílios 
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15 

página 

J.A. Testai Tapeçaria Royal Chamada: Grupos Estofados 

Texto: Decorações, Cortinas, Tapetes 

Assinatura: Tapeçaria Royal 

21 Indústrias 

reunidas 

Sofá-Cama 

Drago 

Ltda. 

Colchão Drago Chamadas: EQUILIBRADO! Pela disposição das molas, é macio sem 

ser balofo. GARANTIDO! Pelo nome e experiência dos fabricantes do 

Sofá-Cama DRAGO. ECONÔMICO! O material empregado e a técnica 

do seu fabrico asseguram-lhe maior duração. VENTILADO! Mediante 

respiradores cientificamente localizados. INDEFORMÁVEL! Não 

afunda com o uso, graças ao interligamento especial das molas.  

Texto: Em qualquer lugar das nossas lojas, V. encontrará este conhecido 

colchão de molas. Examine o excelente material de que é feito, seu 

magnífico acabamento e as características inigualáveis, que o tornam 

superior em tudo: beleza, resistência, conforto e economia! E estas 

qualidades são garantidas por 12 anos de experiência no fabrico de mais 

de 50.000 peças do famoso Sofá-Cama Drago! 

Assinatura: Colchão DRAGOBom dia! 

26 

1/3 

página 

A. Martino 

& Cia 

Dáko Fogões e 

Aquecedores 

Chamada: A dupla do conforto Texto: Fogões e aquecedores  carvão 

vegetal  

Assinatura: Dáko A. Martino & Cia 

Apoio: vendas a vista e em 10 prestações 

43 

página 

Móveis A 

Suprema 

Móveis Chamada: Na realização do seu maior sonho... 

Texto: Neste dia feliz, não esqueça um detalhe que muito há de 

contribuir para sua felicidade: uma mobília em estilo representa mais um 

elo de aproximação na vida de um casal. 

Assinatura: Moveis A Suprema 

48 

½ 

página 

Willman, 

Xavier & 

Cia. Ltda 

Rádios e 

refrigeradores 

Chamada: Discos nacionais e estrangeiros, ultimas gravações de todas 

as marcas  

Texto: RADIOS REFRIGERADORES Secções especializadas para bem 

servir. 

Assinatura: Willman, Xavier & Cia. Ltda 

51 

página 

Mappin & 

Webb 

Prata Inglesa 

Antiga 

Chamada: (Marcas de identificação de Prata Antiga Inglêsa) 

Texto: Tôda  peça legítima de Prata Antiga Inglêsa pode ser identificada 

por suas 5 marcas: a primeira, relativa à cidade onde foi fabricada; a 

segunda, provando que a prata é de lei. 925 e foi contrastada pelo 

governo inglês; a terceira. Indicando o ano de sua fabricação; a quarta, 

comprovando que foi pago o imposto devido ao Rei da Inglaterra; e a 

quinta, marca registrada do fabricante. Embora sempre valiosas, 

determinadas peças de Orata Antiga Inglêsa são, às vêzes, especialmente 

procuradas pelos colecionadores. Para esses, Mappin & Webb 

apresentam sua ampla série de Prata Antiga, enriquecida, no momento, 

com novas e preciosas aquisições.  

Assinatura: Mappin & Webb 

Londres – Paris; Nice – Biarritz; Johannesburg; B. Aires – Bombay; By 

Apointment 

Legendas das fotografias das peças: 

Foto1: Belissimo Jarro Alto de Prata Antiga Inglêsa, ricamente 

conzelado. Preciosa peça da Coleção Mappin & Webb. Fabricado em 

1848. 

Foto 2: Da coleção Mappin & Webb de Prata Antiga Inglêsa ressalta este 

artístico e raro Par de Baldes para gelo, fabricado em 1802. 

Foto 3: Bandeja de Pratat Antiga Inglêsa. Peça de rara beleza, cinzelada 

com esmero... digna de figurar nas coleções mais nobres e preciosas. 

Fabricada em 1850. 

52 

¼ 

página 

Casa 

Guglielmet

ti 

Colchão e 

bergère-cama 

Maravilha 

Chamada: Colchão de mólas Maravilha Bergère-cama 

Texto: economise espaço utilizando os moveis articulados que lhe 

oferece a sèrie “Maravilha”: Cama “Mini” sofá e poltrona. 

Apoio: 20 anos de tradição constituem a melhor garantia. 

Assinatura: Casa Guglielmetti Único fabricante 
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62 

½ 

página  

Casa 

Martinho 

Geladeiras, 

rádios e 

eletrodomésticos 

Chamada: Geladeiras-Radios 

Texto: Rádios Válvulas Aspiradores Enceraddeiras Refrigeradores 

Máquinas para lavar roupa Acessórios para rádio e material em geral 

Assinatura: Casa Martinho 

63 

página 

Bagdad Adornos para o 

lar 

Chamada: Todo o adorno do seu lar na Bagdad 

Texto: Cortinas – Tapetes Tecidos para decorações Moveis finos- 

Estofos Objetos de Adorno 

Apoio: Tapetes feitos à mão e passadeiras “Rheingantz” 

228 

½ 

página 

Americo 

Martins 

Cardoso 

A Brasileira do 

Catete Móveis  

Chamada: Poltrona e meza Estilo Luiz XV 

Texto: Laqueadas, douradas ou embuia. Belissima concepção de “A 

Brasileira do Catete”. 

Slogan: A mais perfeita organização de móveis que o Rio possue  

Assinatura: A Brasileira do Catete Americo Martins Cardoso  

230 

½ 

página 

Amendoeir

a e Lima 

Ltda. 

Máquinas de 

costura 

Chamada: Maquinas de Costura 

Texto: Ultimos modelos, elétricas e de pedal. Com certificado de 

garantia por 10 anos 

Rádios para automóveis, bicicletas, motocicletas, refrigeradores, rádios, 

artigos domésticos 

Apoio: Vendas à vista e a prazo 

Assinatura: Exposição e vendas: Amendoeira e Lima Ltda. 

242 

¼ 

página 

Senun Saladeiras 

esterelizantes 

Chamada: Afastado o perigo das saladas! 

Texto: Não se prive das vitaminas necessárias a sua saúde. Use as 

saladeiras esterelisantes  

Fabricadas pelo processo SENUN 

Slogan: Esterelisante 

244 

½ 

página 

Birembau

m & 

Jaimovich 

Ltd. 

A Predileta Chamada: Moveis, estofos e decorações 

Assinatura: A Predileta 

246/247 

Página 

dupla 

Fracalanza Baixelas e 

talheres de prata 

Chamada 1: Prata de Casa 

Chamada 2: Talheres Faqueiros Estojos 

Texto: É comum façar-se em “prata de casa”, quando se quer dizer de 

uma coisa útil que não se foi buscar alhures. FRACALANZA é a prata 

de casa; é a “nossa prata”: tão bôa que já foi premiada fora do Brasil, na 

feira Mundial de Nova York, na Grande Exposição de Chicago, em 

1940, e na Golden Gate fair em S. Francisco da Califórnia, onde se 

ombreou com os produtos afamados do Continente. Há mais de 30 anos 

que a FRACALANZA se vem destacando na produção de baixelas e 

talheres, que enfeitam as mesas brasileiras. Sua marca, tradicional no 

Brasil, já se impôs também nos demais paizes da América.  

Assinatura: Fracalanza Baixelas - Talheres 

 

248 

¼ 

página 

Régence Móveis e 

decorações  

Chamada: Régence móveis e decorações Lta. 

Texto: Tapeçarias, Antiguidades, Móveis de arte, Objetos artísticos, 

Decoração de interiores. 

248 

¼ 

página 

Senun Moringues 

esterelizantes 

Chamada: Senun 

Texto: água absolutamente estéril pela ação da prata incorporada. 

Moringues fabricadas pelo processo esterelisante SENUN. 

Slogan: Esterelisante 

251 

página 

General 

Electric 

Eletrodomésticos Chamada: Onde estiver o símbolo GE estará presente uma realidade 

maravilhosa! 

Texto: Os aparelhos elétricos G-E materializam o sonho de uma dona de 

casa moderna... a cosinha elétrica! O refrigerador e o rádio, a máquina 

de lavar roupa, o aspirador de pó e a enceradeira, o ventilador e o relógio, 

as lâmpadas G-E, a suave luz fluorescente e outras tantas maravilhas que 

a general Electric produz, levam ao seu lar todo o progresso da ciência 

moderna, tornando-o o mais alegre e confortável! 

Assinatura:  General Electric 

256 

½ 

página  

Decorações 

Florida 

Ltda. 

Colchões de 

mola e sofás-

cama Florida 

Chamada: Colchão ventilado de molas Florida Sofá-cama 

Texto: durma melhor num colchão ventilado de molas continuas. 

Conforto insuperável, fabricação esmerada 

Assinatura: Decorações Florida Ltda. 

258 

¼ 

página 

 

Martins 

Junior & 

Cia. 

Móveis e 

tapeçarias 

Chamada: Moveis – tapeçaria – Ornamentações 

Texto: Variado sortimento de moveis, tapetes, congoleuns, colchões e 

tudo o que concerne a este ramo. 

Legenda da foto: Despensa Alexandre. Movel para guardar gêneros 

alimentícios. 
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Assinatura: Martins Junior & Cia. 

259 

2/3 

página  

Colchão de 

Molas 

Brasil 

Colchões de 

Mola 

Chamada: O sr. passa 1/3 da sua vida dormindo... 

Texto: Isto só lhe faz bem dormindo bem! 

Sem dúvida, o sono é um poderoso restaurador de energias. Necessita, 

porém, ser calmo, embalante, sem perturbações físicas. Necessita, em 

suma, de um colchão macio, confortável, acolhedor – ou seja, um 

Colchão de Molas Brasil, porque reúne todos êsses requisitos, 

admiravelmente representados em seu molejo ultra-suave, em seu triplo 

estofamento, em suas faces apropriadas para o frio e para o calor, e em 

seus respiradores racionais, que garantem higiene absoluta.  

Apoio A: 33 Centavos é o custo real, por dia, do Colchão de Molas 

Brasil, considerando-se a sua longa durabilidade – mais barato, portanto, 

que os colchões comuns.  

Apoio B: distinguido com grande prémio e medalha de ouro na V feira 

Nacional de Indústrias. 

Assinatura:  Colchão de Molas Brasil 

261 

página 

Jardim 

Laqué 

Móveis de ferro 

batido 

Chamada: Uma nota de suprema elegância e distinção nas modernas 

residências cariocas 

Texto: A maior fábrica de móveis de ferro batido. 

Assinatura: Jardim Laqué 

264 

¼  

página 

Casa 

Porcelana 

Utensílio de 

porcelana 

Chamada: Para cada gosto, para cada bolsa um presente diferente. 

Texto: No nosso variado estoque de Porcelanas, Cristais, Baixelas, 

Faqueiros e objetos de arte, V.S. terá a máxima facilidade em escolher o 

seu presente. Faça-nos uma visita mesmo a título de cordialidade.  

Assinatura: Casa Porcelana 

266 

½ 

página 

Alex Colchões de 

molas, sofá-

cama, grupos 

estofados 

Chamada: Colchões de Molas * Sof-a cama 

Texto: Exigir Alex é saber economizar dinheiro sem aborrecimentos no 

futuro. 

Apoio: ALEX Grupos Estofados 

270 

¼ 

página 

Casa 

Oliveira 

Leite 

Louças, cristais e 

alumínio 

Chamada: Casa Oliveira Leite 

Texto: Grande mercado de louças, cristais e alumínios. 

272 

rodapé 

Tropical Colchões e sofá-

cama 

Chamada: Colchão Tropical e Sofá-Cama 

Texto: Únicos de molas ensacadas. Certificado 10 anos de garantia. 

Ventilado. 

Apoio: a vista ou em 10 prestações 

280 

½ 

página 

Indústria 

de Tapetes 

Atlantida 

Ltda. 

(I.T.A) 

Tapetes e 

passadeiras 

Chamada: embeleze seu lar... 

Texto: Usando nas suas decorações tapetes e passadeiras I.T.A. 

Apoio: Turkestan – Kirman – Irak  

Assinatura: Indústria de Tapetes Atlantida Ltda. (I.T.A) 
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12 

¼ página 

A. Martino 

& Cia 

Dáko Fogões e 

Aquecedores 

Chamada: A dupla do conforto Texto: Fogões e aquecedores a 

carvão vegetal  

Assinatura: Dáko A. Martino & Cia 

Apoio: vendas a vista e em 10 prestações 

15 

página 

J.A. Testai Tapeçaria Royal Chamada: Grupos Estofados 

Texto: Decorações, Cortinas, Tapetes 

Assinatura: Tapeçaria Royal 

18 

½ página 

Birembaum 

& 

Jaimovich 

Ltd. 

A Predileta Chamada: Moveis, estofos e decorações 

Assinatura: A Predileta 

Birembaum & Jaimovich Ltd. 

20/21 

página 

dupla 

Fracalanza Baixelas e 

talheres de prata 

Chamada: O Gigante e a Rosa 

Texto: Como num conto de fadas, há trinta anos Fracalanza revive, 

dia a dia, a lenda do gigante e da rosa... É singular observar o 

trabalho desses gigantes de aço, as prensas mecânicas que de um só 

golpe de 600.000 quilos modelam as mais belas e delicadas peças 

de baixelas e talheres, de incomparável distinção e elegância. 

Fracalanza tem o segredo da originalidade e qualidade absolutas. 

Cada peça, na verdade,  é submetida a múltiplas operações de 

acabamento por consumados artífices – com o carinho com que se 
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trata de uma flor preciosa. E na mesa as baixelas e talheres 

Fracalanza, de eterno brilho, empalidecem as próprias rosas... 

Apoio: Baixélas – Talheres  

Assinatura: Fracalanza 

Slogan: A Prata de Casa 

26 

½ página 

Willman, 

Xavier & 

Cia. Ltda 

Rádios e 

refrigeradores 

Chamada: Discos nacionais e estrangeiros, ultimas gravações de 

todas as marcas  

Texto: RADIOS REFRIGERADORES Secções especializadas para 

bem servir. 

Assinatura: Willman, Xavier & Cia. Ltda 

30 

½ página 

Casa Flor Carrinhos de 

bebê e móveis de 

fibra 

Chamada: CASA FLOR  

Texto: oferece para o conforto de seu BEBÊ a maior variedade de 

carrinhos existentes na cidade. MOVEIS DE LEGITIMO FIBRAX 

Apoio: Móveis de legítimo FIBRAX patenteados, de linhas suáveis 

e belas que proporcionarão maior conforto e distinção ao seu lar. 

Sempre novidades em moveis de Fibrax – Cana da India – Junco _ 

Vime – Ferro Batido – Carrinho para boneca e Cestas para Natal. 

ATENDEMOS PEDIDOS DO INTERIOR. 

32 

¼ página 

Antonio 

Nogueira & 

Cia. 

Esterelizadores 

Salus 

Chamada:2 mandamentos para Viver com saúde: 

Texto: BEBER ÁGUA CRISTALINA E PURA! COMER 

FRUTAS E SALADAS DE VERDURAS CRUAS COM 

ABUNDÂNCIA! Siga o exemplo de milhões de pessoas que em 

todo o mundo protegem a saúde com os esterilizadores SALUS! Os 

esterilizadores SALUS esterilizam scientificamente a agua,  frutas 

e verduras, sem neutralizar-lhes a vitalidade, evitando a transmissão 

do tifo e de outras moléstias perigosas. Há um produto SALUS para 

cada fim, filtros, velas, talhas, moringues e saladeiras SALUS!  É o 

símbolo de pureza e saúde, de reconhecida idoneidade scientífica.  

Assinatura: Salus 

Apoio: Únicos fabricantes e distribuidores 

34 

½ página 

Indústria de 

Tapetes 

Atlantida 

Ltda. 

(I.T.A) 

Tapetes  Chamada: Embeleze seu lar... 

Texto: Usando nas suas decorações tapetes e passadeiras I.T.A. 

Apoio: TURKESTAN – KIRMAN – IRAK  

Assinatura: Industrias Tapetes Atlântida S.A. I.T.A. 

37 

página 

Casa 

Guglielmetti 

Colchão de 

Molas Maravilha 

Chamada: AS 8 MARAVILHAS DO MUNDO: 

Texto: Templo de Diana; Estatua de Jupter Olimpico; Sepulcro de 

Mausolo; Jardins Suspensos de Babilônia; Farol de Alexandria; 

Colosso de Rodes ; Piramides do Egipto; Colchão de Molas 

Maravilha. 

Apoio: 20 anos de tradição constituem a melhor garantia – Torne 

suas hora de descanso um sonho de “mil e uma noites”, dormindo 

num colchão “Maravilha” (a maravilha dos colchões) 

completamente silenciosa. 

Assinatura: CASA GUGLIELMETTI 

40 

1/3 página 

Casa 

Porcelana 

Utensílio de 

porcelana 

Texto: CRISTAIS – PORCELANAS – BAIXELAS – 

FAQUEIROS DE PRATA – BRONZES ARTÍSTICOS – 

PRESENTES  que sempre agradam 

Assinatura: casa PORCELANA  

52 

½ página 

Amendoeira 

e Lima Ltda. 

Máquinas de 

costura 

Chamada: MÁQUINAS DE COSTURA 

Texto: últimos modelos, elétricas e de pedal com certificado de 

garantia por 10 anos. Enceradeiras, bicicletas, motocicletas, 

refrigeradores, rádios, artigos domésticos. 

Assinatura: Amendoeira e Lima Ltda. 

54 

¼ página 

Senun Saladeiras 

esterelizantes 

Chamada: AFASTANDO O PERIGO DAS SALADAS! 

Texto: Não se prive das vitaminas necessárias a sua saúde, use as 

saladeiras esterelizantes 

Assinatura: Senun Esterelizante 

63 

página 

Bagdad Adornos para o 

lar 

Chamada: TODO O ADORNO DO SEU LAR NA Bagdad 

Texto: Cortinas – Tapetes – Tecidos para Decorações – Moveis 

Finos – Estofos – Objetos de Adorno 

243 

página 

Amadeu 

Pelliccione 

& Filhos 

Poltrona Cama e 

Colchão Tropical 

Chamada: POLTRONA CAMA Tropical 

Texto: Em estilo rústico, muito confortável, covertendo-se 

facilmente em uma cama verdadeira, fabricada em madeira de lei. 

Única equipada com colchão de molas. O clichê acima demonstra a 

poltrona Tropical, onde se vê a simplicidade da sua articulação pois, 

estando os braços ligados entre si, eles se destinam a sustentar o 
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espaldar, transformando em uma confortável Poltrona com molas, 

fabricada em madeira de lei. A poltrona Cama Tropical convertida 

em confortável cama, livre de obstáculos lateraes, equipada com um 

excelente colchão de molas, única no gênero.   

Apoio: Único de Molas Ensacadas 

Assinatura: AMADEU PELLICCIONE & FILHOS * COLCHÃO 

Tropical VENTILADO  

251 

página 

Colchão 

Completo 

Colchão 

Completo 

Chamada: Veja como é fácil! 

Texto: sim facillimo! Por que o COLCHÃO COMPLETO é o único 

Colchão de molas dividido em 3 partes e mais o Edredon de crina 

animal em cima. Isto assegura uma remoção fácil e uma limpeza do 

chão simplíssima, por que não há peças grandes e pesadas nem 

estrado. Suas molas ensacadas e independentes ajustam-se 

anatomicamente ao corpo e garantem um sono tranquilo e 

reparador. Possuir um COLCHÃO COMPLETO é uma satisfação 

para toda vida. 

Assinatura: Colchão COMPLETO 

252 

¼ página 

Régence Móveis e 

decorações  

Chamada: Régence móveis e decorações Lta. 

Texto: Tapeçarias, Antiguidades, Móveis de arte, Objetos artísticos, 

Decoração de interiores. 

260 

½ página 

Casas Pinto Móveis  Texto: Móveis de todos os estilos e delicado gôsto em piquiá 

marfim – chipandale e rústicos. Preços reduzidos * Projetos e 

orçamentos só nas 

Assessoria: CASAS PINTO 

268 

¼ página 

Rei Artigos 

garantidos Rei 

Chamada: OS AMIGOS DA DONA DE CASA 

Texto: Produtos garantidos REI 

Apoio: À venda nas boas casas do ramo 

274 

½ página 

Florida Colchões de 

mola e sofás-

cama 

Chamada: Colchão Ventilado de Molas FLORIDA  

Texto: Durma melhor num colchão ventilado de molas continuas. 

Conforto insuperável, fabricação esmerada. 

Assinatura: Decorações Florida Ltda. 

276 

¼    

página 

Casa 

Oliveira 

Leite 

Louças, cristais e 

alumínio 

Chamada: Casa Oliveira Leite 

Texto: Grande mercado de louças, cristais e alumínios. 

277 

½ página 

A.P. Simões Colchão EPEDA Chamada: Leve e Resistente * Macio 

Texto: Colchão EPEDA Com o famoso molejo de um só fio de aço 

SEM EMENDAS! 

Assinatura: A.P. Simões 

284 

¼ página 

Martins 

Junior e Cia. 

Móveis e 

tapeçarias 

Chamada: MOVEIS * TAPEÇARIAS * ORNAMENTAÇÕES 

Texto: variado sortimento de moveis, tapetes, congoleuns, colchões 

e tudo o que concerne a este ramo de negócio. 

Apoio: Despensa Alexandre – Movel para guardar gêneros 

alimentícios. 

Assinatura: Martins Junior e Cia. 

295 

¼ página 

Senun Moringues 

esterelizantes 

Chamada: Senun 

Texto: água absolutamente estéril pela ação da prata incorporada. 

Moringues fabricadas pelo processo esterelisante SENUN. 

Slogan: Esterelisante 

297 

página 

General 

Electric 

Eletrodomésticos  Chamada: Cada aparelho doméstico G.E. é um líder em sua classe 

Texto: Seja o maior dos refrigeradores – ou no mais simples ferro 

elétrico ou ventilador – a senhora terá sempre a mesma infalível 

satisfação, se ostentarem o emblema G.E., o símbolo da excelência 

em todo o mundo, na Indústria e no Lar! As pesquisas científicas 

que a General Electric vem acumulando através dos anos são 

aplicadas a cada aparelho doméstico G.E., para o seu maior conforto 

no lar! 

Slogan: Você pode confiar na GENERAL ELECTRIC 
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18 

página 

Birembaum & 

Jaimovich Ltda. 

A Predileta  Chamada: DECORAÇÕES ESTOFOS 

Texto: Técnicos especializados em decorações à disposição de sua 

distinta clientela.  

Apoio: Birembaum & Jaimovich Ltda. 

Assinatura: A PREDILETA 
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27 

página 

J.A. Testai Tapeçaria Royal Chamada: Grupos Estofados 

Texto: Decorações, Cortinas, Tapetes 

Assinatura: Tapeçaria Royal 

28 

½ 

página 

Casa Flor Carrinhos de 

bebê e móveis de 

fibra 

Chamada: CASA FLOR  

Texto: oferece para o conforto de seu BEBÊ a maior variedade de 

carrinhos existentes na cidade. MOVEIS DE LEGITIMO FIBRAX 

Apoio: Móveis de legítimo FIBRAX patenteados, de linhas suáveis 

e belas que proporcionarão maior conforto e distinção ao seu lar. 

Sempre novidades em moveis de Fibrax – Cana da India – Junco _ 

Vime – Ferro Batido – Carrinho para boneca e Cestas para Natal. 

ATENDEMOS PEDIDOS DO INTERIOR. 

32 

1/3 

página 

Casa Porcelana Utensílio de 

porcelana 

Chamada: Artigos finos 

Texto: PORCELANAS, CRISTAIS, LOUÇAS, FAQUEIROS, 

BAIXELAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

Apoio: Sempre Novidades 

Assinatura: Casa PORCELANA 

34 

¼ 

página 

Martins Junior e 

Cia. 

Móveis e 

tapeçarias 

Chamada: MOVEIS * TAPEÇARIAS * ORNAMENTAÇÕES 

Texto: variado sortimento de moveis, tapetes, congoleuns, colchões 

e tudo o que concerne a este ramo de negócio. 

Apoio: Despensa Alexandre – Movel para guardar gêneros 

alimentícios. 

Assinatura: Martins Junior e Cia. 

36/37 

página 

dupla 

Fracalanza Baixelas e 

talheres de prata 

Chamada: Valor 

Texto: Há jóias e jóias. Jóias que, por serem falsas, bem cedo perdem 

o suposto valor: e as que, verdadeiras, cada vês mais se valorizam 

aos olhos de todos. O mesmo acontece às baixelas e talheres que, si 

de inferior qualidade, não tardam a depreciar-se. As baixelas e 

talheres FRACALANZA – que encerram uma tradição de mais de 

30 anos – por sua qualidade, por seu artístico acabamento, por seu 

valor intrínseco, podem ser comparadas a autênticas jóias. 

Assinatura: Fracalanza  

Slogan: A prata de casa 

37 

página 

Fracalanza Baixelas e 

talheres de prata 

Chamada: Símbolos de Fineza e de Bom gosto 

Texto: Que diferença entre aquele mundo distante em que o homem 

usava grotescamente as mãos para levar à boca o alimento, e o 

mundo de hoje, em que o faz com a delicadeza e o requinte de um 

verdadeiro artista! O progresso e a civilização elevaram essa 

imperiosa necessidade cotidiana que é comer, à altura de um culto. 

Hoje, em milhares e milhares de mesas do Brasil e das américas, os 

talheres FRACALANZA resplendem como símbolos da finura e do 

bom gosto que caracterizam a nossa época. São motivos de atração 

e de orgulho, verdadeiras obras-primas da indústria brasileira. 

Assinatura: Fracalanza 

Slogan: A prata de casa 

38 

¼ 

página 

A. Martino & 

Cia 

Dáko Fogões e 

Aquecedores 

Chamada: Elétrico, gaz, ou a carvão seja “DAKO” o seu fogão  

Texto: Segurança, Qualidade, Economia 

Assinatura: A. Martino & Cia 

39 

¼ 

página 

Willman, 

Xavier & Cia. 

Ltda 

Rádios e 

refrigeradores 

Chamada: Discos NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

Texto: Rádios, Refrigeradores, Material elétrico em geral, Aparelhos 

de iluminação 

Assinatura: Willman, Xavier & Cia. Ltda 

43 

página 

Indústrias 

reunidas Sofá-

Cama Drago 

Ltda. 

Colchão Drago Chamada: Onde se ler DRAGO leia-se Qualidade móveis distintos, 

a preços de fábrica! 

Texto: As vantagens dos móveis Drago não se limitam ao seu baixo 

preço, em relação ao bom gosto de aparência. Os móveis Drago se 

impõem como indiscutível conveniência, porque cada peça, por mais 

barata que seja, é sempre fabricada criteriosamente, com matéria 

prima que lhe assegure durabilidade, e mão de obra que lhe transmita 

distinção. 

Apoio: (descrições das peças à venda) dormitório rústico, sala de 

jantar rústica, dormitório chippendale, grupo inglês. 

Assinatura: Indústrias reunidas Sofá-Cama Drago Ltda. 

46 

½ 

página 

Amendoeira e 

Lima Ltda 

Máquinas de 

costura 

Texto: Radios – Vitrolas dos últimos tipos. Bicicletas, enceradeiras, 

refrigeradores, rádios, liquidificadores e demais artigos domésticos. 

Apoio: Vendas à vista e a prazo 

Assinatura: ALLA Amendoeira e Lima Ltda 

51 Móveis Pramo Dormitórios  Chamada: Moveis PRAMO 
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página Texto: PRATICOS – MODERNOS – ECONOMICOS Baseados nas 

exigências de numerosos clientes que já servimos e após longos anos 

de experiência como fabricantes de móveis sob desenho, lançamos 

agora os dormitórios PRAMO. Neles nenhum detalhe foi esquecido 

para completa solução de todos os problemas de espaço de uma 

moderna dona de casa. Com maior acomodação que as mobílias 

comuns de 10 peças, os dormitórios PRAMO, com 9 peças apenas, 

sendo 2 conjugadas, proporcionam o máximo de conforto e 

aproveitamento de espaço. Dedicados exclusivamente à fabricação 

desse novo tipo ideal de dormitório patenteado, estamos habilitados 

a manter o seu baixo custo, porque somos fabricantes e vendemos 

diretamente aos compradores sem nenhuma interferência de 

intermediários.  

Apoio: os dormitórios PRAMO são vendidos em 2 tipos: em 

sucupira e piquá – marfim (informações de preço) 

54 

½ 

página 

Casa Nunes Móveis de 

Decorações – 

Sala  

Texto: MOVEIS E DECORAÇÕES 

Assinatura: Casa Nunes 

56 

½ 

página 

Casa Nunes Móveis de 

Decorações – 

Quarto  

Texto: MOVEIS E DECORAÇÕES 

Assinatura: Casa Nunes 

58 

½ 

página 

Casa Nunes Móveis de 

Decorações – 

Sala lareira e 

música 

Texto: MOVEIS E DECORAÇÕES 

Assinatura: Casa Nunes 

60 

½ 

página 

Casa Nunes Móveis de 

Decorações – 

Escritório e 

biblioteca 

Texto: MOVEIS E DECORAÇÕES 

Assinatura: Casa Nunes 

62 

½ 

página 

Casa Nunes Móveis de 

Decorações – 

Cortinado 

Texto: MOVEIS E DECORAÇÕES 

Assinatura: Casa Nunes 

63 

página 

Mesbla Faqueiro, 

eletrodomésticos, 

pianos, porcelana 

Chamada: - Eu também prefiro a MESBLA! 

Texto: DIZ A DONA DE CASA – porque Mesbla só vende artigos 

de Qualidade! 

Apoio: (descrição dos artigos) magníficos faqueiros; vitrolas RCA-

Radiola; liquidificadores e batedores elétricos; lustres e lanternas; 

enceradeiras e aspiradores de pó; pianos Gaveau e Grotrian 

Steinweg; aparelhos de jantar, chá e café   

Slogan: Um credi-Mesbla resolve seu problema 

Assinatura: MESBLA 

64 

½ 

página 

Casa Nunes Móveis de 

Decorações – 

Tapetes  

Texto: MOVEIS E DECORAÇÕES 

Assinatura: Casa Nunes 

135 

página 

Colchão 

Completo 

Colchão 

Completo 

Chamada: EM 4 PARTES UM CONJUNTO 

Texto: fácil, higiênico, pratico 

Assinatura: Colchão “COMPLETO” 

247 

página 

General Electric Televisor modelo 

12-CE1 

Chamada: Tire o melhor partido da televisão... 

Texto: O receptor G-E traz o espetáculo à sua casa com a mais 

perfeita nitidez – Sim, o melhor espetáculo, no conforto de sua 

própria casa, com um receptor G-E de televisão – resultado das 

pesquisas e da experiência do líder mundial em eletrônica e 

televisão! Tanto no modelo de mesa, como no console, V. encontrará 

características excepcionais.  

Apoio: imagens de perfeito contraste; 80% mais luminosidade; boa 

recepção de dia ou de noite; ajuste automático de som e imagem; 

antena interna; maior numero de nuances do preto ao branco; 

modelos de 12.1/2” ou de 19”; instalação e garantia da G-E. 

Assinatura: GENERAL ELECTRIC 

Slogan: televisão leva o espetáculo à sua casa 

248 

½ 

página 

Fontes & 

Burich Ltda. 

Eletrolixa Chamada: Com eletrolixa já resolvi o meu problema! 

Texto: Eletrolixa resolve o problema da dona de casa, eliminando o 

penso sacrifício de raspar o assoalho. Deixa a superfície a ser 

encerada, lisa e alva, pronta para receber a cêra. Pode ser aplicada 

em qualquer enceradeira de 3 escovas. (...) Informar sempre nos 

pedidos a marca e o modelo da enceradeira. 

Assinatura: Fontes & Burich Ltda. 
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254 

¼ 

página 

Senun Saladeiras 

esterelizantes 

Chamada: AFASTANDO O PERIGO DAS SALADAS! 

Texto: Não se prive das vitaminas necessárias a sua saúde, use as 

saladeiras esterelizantes 

Assinatura: Senun Esterelizante 

257 

página 

Casa 

Guglielmetti 

Colchão de 

Molas Maravilha 

Chamada: AS 8 MARAVILHAS DO MUNDO: 

Texto: Templo de Diana; Estatua de Jupter Olimpico; Sepulcro de 

Mausolo; Jardins Suspensos de Babilônia; Farol de Alexandria; 

Colosso de Rodes ; Piramides do Egipto; Colchão de Molas 

Maravilha. 

Apoio: 20 anos de tradição constituem a melhor garantia – Torne 

suas hora de descanso um sonho de “mil e uma noites”, dormindo 

num colchão “Maravilha” (a maravilha dos colchões) 

completamente silenciosa. 

Assinatura: CASA GUGLIELMETTI 

260 

½ 

página 

Lancelotti Colchão de 

Molas Lancelotti 

Assinatura: Colchão de Molas Lancellotti 

Slogan: “o seu sonho de todas as noites” 

265 

½ 

página 

Indústria de 

Tapetes 

Atlantida Ltda. 

(I.T.A) 

Tapetes e 

passadeiras 

Chamada: embeleze seu lar... 

Texto: Usando nas suas decorações tapetes e passadeiras I.T.A. 

Apoio: Turkestan – Kirman – Irak  

Assinatura: Indústria de Tapetes Atlantida Ltda. (I.T.A) 

268 

¼ 

página 

Senun Moringues 

esterelizantes 

Chamada: Senun 

Texto: água absolutamente estéril pela ação da prata incorporada. 

Moringues fabricadas pelo processo esterelisante SENUN. 

Slogan: Esterelisante 

269 

¼ 

página 

Règence Móveis e 

decorações  

Chamada: Régence móveis e decorações Lta. 

Texto: Tapeçarias, Antiguidades, Móveis de arte, Objetos artísticos, 

Decoração de interiores. 

273 

página 

Casa Pratt Remington Rand 

(máquina de 

escrever) 

Chamada: Um presente que “êle” jamais esquecerá! Uma 

REMINGTON PORTATIL 

Texto: Ideal para o lar ou escritório... perfeita para o viajante 

Remington Rand 

Assinatura: S.A. CASA PRATT 

274 

¼ 

página 

Cortina 

Moderna 

Cortinas Texto: Cortinas para portas e janelas, tecidos  para cortinas em 

últimas novidades, serviço rápido, preços razoáveis, orçamentos 

grátis a domicilio.  

Assinatura: Cortina Moderna 

Slogan: Cortinas: nossa especialidade 

288 

½ 

página 

Decorações 

Florida Ltda. 

Colchões de 

mola e sofás-

cama Florida 

Chamada: Colchão ventilado de molas Florida Sofá-cama 

Texto: durma melhor num colchão ventilado de molas continuas. 

Conforto insuperável, fabricação esmerada 

Assinatura: Decorações Florida Ltda. 

292 

¼ 

página 

Indústrias Rei Artigos 

garantidos Rei 

Chamada: OS AMIGOS DA DONA DE CASA 

Texto: Produtos garantidos REI 

Apoio: À venda nas boas casas do ramo 

Assinatura: Indústrias Rei 

296 

¼ 

página 

Casa Oliveira 

Leite 

Louças, cristais e 

alumínio 

Chamada: Casa Oliveira Leite 

Texto: Grande mercado de louças, cristais e alumínios. 
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Companhia 

de 

Máquinas 

Elna do 

Brasil 

Máquinas de 

Costura Elna 

Chamada: ELNA 

Texto: Os vestidos de Lia são sempre os mais bonitos, desde que 

a sua mãe possui uma ELNA, e segue o curso de costura 

decorativa, grátis, oferecido a todos os fregueses dessa famosa 

máquina de costura. V.S. trará alegria e beleza ao seu lar; sem 

despesa suplementar, os seus filhos serão os mais bem vestidos. 

Inscreva-se hoje mesmo, no curso grátis de costura decorativa 

ELNA. ( seguem explicações de utilização da máquina para 

bordar)  

Assinatura: Companhia de Máquinas Elna do Brasil 

16 

¼ 

página 

Casa 

Emoingt 

Iluminação em 

geral 

Chamada: ILUMINAÇÃO EM GERAL 

Texto: lustres em bronze, cristal, madeira e ferro batido, plafons, 

apliqués. Ferro de engomar, liquidificadores, waffles, rádios, 
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eletrolas, enceradeiras, esterilizadores, balanças, secador de 

cabelo, torradores de pão, lanternas, lâmpadas de escritório e de 

mesa. 

Assinatura: Casa Emoingt 

19 

página 

Lomacinsky 

& Fucs 

Ltda. 

A Bem Estar 

Móveis e 

decoração 

Chamada: MOVEIS DECORAÇÕES 

Texto: Criações exclusivas * Fabrica propria 

Assinatura: “A Bem Estar” Lomacinsky & Fucs Ltda. 

22 

½ 

página 

Casa Flor Carrinhos de 

bebê e móveis de 

fibra 

Chamada: CASA FLOR  

Texto: oferece para o conforto de seu BEBÊ a maior variedade de 

carrinhos existentes na cidade. MOVEIS DE LEGITIMO 

FIBRAX 

Apoio: Móveis de legítimo FIBRAX patenteados, de linhas 

suáveis e belas que proporcionarão maior conforto e distinção ao 

seu lar. Sempre novidades em moveis de Fibrax – Cana da India – 

Junco _ Vime – Ferro Batido – Carrinho para boneca e Cestas para 

Natal. ATENDEMOS PEDIDOS DO INTERIOR. 

25 

página 

Fracalanza Baixelas e 

talheres de prata 

Chamada: Valor 

Texto: Há jóias e jóias. Jóias que, por serem falsas, bem cedo 

perdem o suposto valor: e as que, verdadeiras, cada vês mais se 

valorizam aos olhos de todos. O mesmo acontece às baixelas e 

talheres que, si de inferior qualidade, não tardam a depreciar-se. 

As baixelas e talheres FRACALANZA – que encerram uma 

tradição de mais de 30 anos – por sua qualidade, por seu artístico 

acabamento, por seu valor intrínseco, podem ser comparadas a 

autênticas jóias. 

Assinatura: Fracalanza  

Slogan: A prata de casa 

29 

página 

Casa 

Guglielmetti 

Colchão de 

Molas Maravilha 

Chamada: AS 8 MARAVILHAS DO MUNDO: 

Texto: Templo de Diana; Estatua de Jupter Olimpico; Sepulcro de 

Mausolo; Jardins Suspensos de Babilônia; Farol de Alexandria; 

Colosso de Rodes ; Piramides do Egipto; Colchão de Molas 

Maravilha. 

Apoio: 20 anos de tradição constituem a melhor garantia – Torne 

suas hora de descanso um sonho de “mil e uma noites”, dormindo 

num colchão “Maravilha” (a maravilha dos colchões) 

completamente silenciosa. 

Assinatura: CASA GUGLIELMETTI 

33 

página 

Indústrias 

Reunidas 

Sofá-Cama 

Drago Ltda. 

Sofá-cama Drago Chamada: Ei-lo! O NOVO Sofá-Cama DRAGO modelo 951 

Texto: Venha ver a distinção de linhas do novo Sofá-Cama Drago 

Modêlo 951, um majestoso ornamento para a sala de estar e um 

leito que oferece o máximo conforto! Permite maior liberdade de 

movimentos porque é desprovido de braços! Macio, porque é 

dotado de estrado de molas de aço e colchão de crina vegetal! 

Cômodo, porque guarda a roupa de cama e o travesseiro! Faça uma 

visita a qualquer das lojas Drago, para conhecer o novo sofá-Cama 

Drago Modêlo 951, que resolve, de maneira prática e econômica, 

o problema do pequeno espaço! 

Assinatura: Indústrias Reunidas Sofá-Cama Drago Ltda. 

35 

página 

Móveis 

Angelo 

Consolo-mesa-

elástico 

Chamada: FALTA-LHE ESPAÇO? Eis a solução!... Consolo-

mesa-elástico “Angelo” 

Texto: Living – Sala jantar Chiapendale IV 1 (seguem instruções 

de transformação do móvel em mesa para 6 e 12 pessoas) 

Assinatura: Móveis Angelo 

Apoio: Fabricação exclusiva – aceitam-se encomendas – facilita-

se o pagamento 

169 

página 

Colchão 

Completo 

Colchão 

Completo 

Chamada: EM 4 PARTES UM CONJUNTO 

Texto: fácil, higiênico, pratico 

Assinatura: Colchão “COMPLETO” 

232 

¼ 

página 

Mappin & 

Webb 

Aparelhos e 

peças de prata 

para presente 

Chamada: Sempre presente através de um presente... 

Texto: para oferecer um presente de bom gosto... aproveite as 

sugestões de Mappin & Webb:  - aparelhos e peças em Prata de 

Lei ou Mappin Plate que mantêm sempre presente a afetuosa 

mensagem que os presentes traduzem... 

Assinatura: Mappin & Webb 

242 

½ 

página 

Willman, 

Xavier & 

Cia. Ltda 

Rádios e 

refrigeradores 

Chamada: Discos NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

Texto: Rádios, Refrigeradores, Material elétrico em geral, 

Aparelhos de iluminação 
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Assinatura: Willman, Xavier & Cia. Ltda 

245 

¼ 

página 

Règence Móveis e 

decorações  

Chamada: Régence móveis e decorações Lta. 

Texto: Tapeçarias, Antiguidades, Móveis de arte, Objetos 

artísticos, Decoração de interiores. 

252 

¼ 

página 

Rádio 

Trucco 

Rádio Trucco Chamada: Sensacional Oferta  

Texto: Rádio, 8 válvulas, ondas curtas e longas. Toca discos 

automático. Movel a escolher. Alto-falante de “12”. Um ano de 

garantia. 

Apoio: Caixas para rádio de todos os estilos e preços.  

Assinatura: Rádio Trucco 

253 

¼ 

página 

Mappin & 

Webb 

Faqueiros em 

prata 

Chamada: Uma aristocrática tradição em presentes de casamento! 

Texto: Em belos e modernos desenhos, os faqueiros de Mappin 

Plate constituem uma das muitas sugestões apresentadas por 

Mappin & Webb para lindos, úteis e duradouros presentes de 

casamento. 

Assinatura: Mappin & Webb 

Slogan: 

263 

página 

Philips Radiofones Chamada: O Estilo de Amanhã 

Texto: em linha com a nova moda feminina, eis os radiofones de 

Novo Estilo – uma série inteiramente nova de receptores, criação 

da Philips, líder mundial da indústria radiofônica. O Novo estilo 

dos radiofones Philips criou um novo encanto para a rádio-

recepção. São infinitamente mais belos, mais decorativos do que o 

tipo comum de receptores. E apesar de essencialmente novos e 

diferentes, harmonizam-se maravilhosamente com qualquer estilo 

de interior. A seletividade, a pureza de som, a gama de estações 

que abrangem, a facilidade com que sintonizam, são outros tantos 

fatores de satisfação nos receptores de Novo Estilo. Por seu 

admirável funcionamento e magnífica aparência, estão acima de 

qualquer comparação... Na verdade, são tão notáveis sob qualquer 

aspecto, que vale a pena ir vê-los e ouvi-los num revendedor 

Philips. E faça isso hoje mesmo, para estar em sintonia com as 

linhas da moda de amanhã.  

Apoio: SOIRÉE – Modelo FR-A  

Assintura: Philips 

Slogan: Radiofones Philips Estilo Novo 

274 

½ 

página 

Indústria de 

Tapetes 

Atlantida 

Ltda. 

(I.T.A) 

Tapetes e 

passadeiras 

Chamada: Embeleze seu lar... 

Texto: Usando nas suas decorações tapetes e passadeiras I.T.A. 

Apoio: Turkestan – Kirman – Irak  

Assinatura: Indústria de Tapetes Atlantida Ltda. (I.T.A) 

282 

1/3 

página 

Tapeçaria 

Brasil 

Decorações 

modernas 

Chamada: Decorações Modernas Tapeçaria Brasil 

Texto: Tapetes, decorações modernas, técnico especializados, 

forrações, orçamentos sem compromisso, tecidos para cortinas. 

Vendas a prazo. Conforto, distinção, economia. Tecidos para 

cortina, estofo, tapetes, grandes variedades nacionais e 

estrangeiras. 

Apoio: vendas a prazo – orçamentos sem compromisso 

Slogan: 

283 

página 

Galeria 

Silvestre 

utilidades para o 

lar 

Chamada: a senhora escolhe melhor na GALERIA SILVESTRE – 

o palácio das donas de casa  

Texto: É uma verdade! A senhora escolhe melhor, quando faz as 

suas compras de artigos domésticos e objetos de adôrno na Galeria 

silvestre – o Palácio das Donas de Casa. Tudo que o seu lar 

necessita (batedeiras para bolos, secadores de cabelo, 

enceradeiras, lustres, abat-joures, aspiradores, etc.) a senhora 

encontra nas várias secções da Galeria Silvestre, onde empregados 

distintos a atendem com a máxima atenção.  Visite a Galeria 

Silvestre – O Palácio das Donas de Casa.  

Assinatura: Galeria Silvestre 

Slogan: O Palácio das Donas de Casa 

284 

¼ 

página 

Casa 

Oliveira 

Leite 

Louças, cristais e 

alumínio 

Chamada: Casa Oliveira Leite 

Texto: Grande mercado de louças, cristais e alumínios. 

288 

¼ 

página 

Indústrias 

Rei 

Artigos 

garantidos Rei 

Chamada: OS AMIGOS DA DONA DE CASA 

Texto: Produtos garantidos REI 

Apoio: À venda nas boas casas do ramo 
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Assinatura: Indústrias Rei 

290 

¼ 

página 

Senun Moringues 

esterelizantes 

Chamada: Senun 

Texto: água absolutamente estéril pela ação da prata incorporada. 

Moringues fabricadas pelo processo esterelisante SENUN. 

Slogan: Esterelisante 

291 

página 

General 

Electric 

Refrigeradores  Chamada: Este refrigerador tem tudo o que a senhora deseja!  

Texto: E justamente por isso os refrigeradores G-E são os mais 

desejados pela maioria das famílias cariocas, conforme revelaram 

pesquisas domiciliares. Esta decisiva preferência ´o resultado das 

convenientes características do Refrigerador G-E, que satisfazem 

em tudo às aspirações da dona de casa. Há em todo o mundo mais 

de 3 milhões de refrigeradores G-E funcionando há 10 anos e mais! 

Apoio: Modelo NF – 8 – F  

Slogan: Refrigeradores consagrados pela opinião pública 

294 

¼ 

página 

Martins 

Junior e Cia. 

Móveis e 

tapeçarias 

Chamada: MOVEIS * TAPEÇARIAS * ORNAMENTAÇÕES 

Texto: variado sortimento de moveis, tapetes, congoleuns, 

colchões e tudo o que concerne a este ramo de negócio. 

Apoio: Despensa Alexandre – Movel para guardar gêneros 

alimentícios. 

Assinatura: Martins Junior e Cia. 

298 

¼ 

página 

Senun Saladeiras 

esterelizantes 

Chamada: AFASTANDO O PERIGO DAS SALADAS! 

Texto: Não se prive das vitaminas necessárias a sua saúde, use as 

saladeiras esterelizantes 

Assinatura: Senun Esterelizante 

 

1
9

5
3

  
M

ó
v

ei
s/

C
as

a 
–

 3
6

 a
n
ú

n
ci

o
s 

Página 

Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

10 

¼ página 

Indústria de 

Artefátos de 

Metais 

“M.G.” Ltda. 

Máquina de 

Forrar botões 

Chamada: Como é fácil cobrir botões Máquinas e Acessórios M.G. 

Texto: O nossos aprestos se adaptam a qualquer matriz. Botões para 

tapeceiros, botões para uniformes, ventiladores para colchões de 

molas. 

Apoio: Atendemos pelo reembolso postal. Orçamentos acessíveis a 

qualquer bolso. 

Assinatura: Indústria de Artefátos de Metais “M.G.” Ltda. 

10 

¼ página 

Mobiliária 

Real 

Móveis avulsos Chamada: -Veja como é útil este móvel. –MARAVILHOSO! 

Texto: Uma das mil e uma peças avulsas da MOBILIÁRIA REAL. 

As nossas peças avulsas, fabricadas em diversos estilos, permitem a 

formação de conjuntos adaptados a qualquer apartamento. Modêlos 

originais em estilos: Império – Chippendale – Moderno – 

Executamos, sob desenho, qualquer modelo. 

Apoio: Facilidade de pagamento. 

13 

página 

J. Leite e 

Abreu Ltda. 

Tapeçaria A 

Noiva Cortinas e 

tapetes 

Chamada: Dê ao seu Lar o encanto dos dias claros ornamentando-o 

com CORTINAS e TAPETES  da TAPEÇARIA A Noiva 

Texto: O maior e melhor sortimento de damascos, cetins, gorgorões, 

estampados, voils e marquisettes * passadeiras, oleados bouclé e 

forrações * tudo pelos menores preços do rio. 

Assinatura: J. Leite e Abreu Ltda. 

17 

página 

Benjamin 

Roitman 

Tarzan Móveis 

de ferro 

laqueado 

Chamada: MOVEIS DE FERRO Laqueados Tarzan 

Texto: Fornecemos orçamentos sem compromisso 

Apoio: Grupos em ferro batido para jardim e varanda – preços 

módicos. Fabricação própria – trabalho esmerado – Entregas a 

domicilio. 

18 

½ página 

Indústria de 

Tapetes 

Atlantida 

Ltda. (I.T.A) 

Tapetes e 

passadeiras 

Chamada: Embeleze seu lar... 

Texto: Usando nas suas decorações tapetes e passadeiras I.T.A. 

Apoio: Turkestan – Kirman – Irak  

Assinatura: Indústria de Tapetes Atlantida Ltda. (I.T.A) 

20 

1/3 página 

Tapeçaria 

Brasil 

Decorações 

modernas 

Chamada: Beleza e bom gosto 

Texto: revelam as decorações e padrões de nossos tecidos para o 

conforto do seu lar e a aparência de requintado gosto faça suas 

compras na  

Assinatura: Tapeçaria Brasil 

Apoio: Tapeçaria e decorações 

23 

página 

Zagarodny & 

Perroni Ltda. 

Jardim Laqué 

Móveis em ferro 

batido 

Texto: Sala de Almôço em Ferro Batido – Consôlo com Espelho 

Assinatura: Jardim Laqué – Zagarodny & Perroni Ltda. 
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26 

página 

Casa Flor Carrinhos de 

bebê e móveis 

de fibra 

Chamada: CASA FLÔR  

Texto: A maior variedade de carrinhos para BEBÊ existentes na 

cidade. MOVEIS DE LEGITIMO FIBRAX 

Apoio: Móveis de legítimo FIBRAX patenteados, de linhas suáveis 

e belas que proporcionarão maior conforto e distinção ao seu lar. 

Sempre novidades em moveis de Fibrax – Cana da India – Junco _ 

Vime – Ferro Batido – Completa secção de discos, agulhas, álbuns 

e filmes. ATENDEMOS PEDIDOS DO INTERIOR. 

27 

página 

Trindade 

Lustres Ltda. 

Lustres de 

Cristal 

Texto: Compre diretamente na fábrica e defenda seu dinheiro 

Assinatura: Trindade Lustres Ltda. 

Slogan: O melhor cristal a preço sem igual 

28 

½  página 

Pluma Colchão de 

Molas Pluma 

Chamada: Colchão de Molas PLUMA 

Texto: Dobrável, indeformável, ventilado 

Apoio: único colchão de molas patenteado – vendas à vista e à prazo 

33 

página 

Drago Colchão de 

Molas Drago 

Chamada: Sono reparador... Só em colchão de molas 

CIENTIFICAMENTE CONSTRUÍDO 

Texto: macio sem ser balofo – indeformável graças à mola 12 – 

econômico pela longa duração – garantido pela marca Drago 

Apoio: Um produto das Industrias reunidas Sofá-Cama Drago Ltda. 

Assinatura: Colchão de Molas DRAGO 

41 

¼ página 

A. Martino & 

Cia 

Dáko Fogões e 

Aquecedores 

Chamada: Elétrico, gaz, ou a carvão seja “DAKO” o seu fogão  

Texto: Segurança, Qualidade, Economia 

Assinatura: A. Martino & Cia 

42 

½  

página 

Birembaum & 

Jaimovich 

Ltda. 

A Predileta  Chamada: DECORAÇÕES ESTOFOS 

Texto: Técnicos especializados em decorações à disposição de sua 

distinta clientela.  

Apoio: Birembaum & Jaimovich Ltda. 

Assinatura: A PREDILETA 

51 

página 

Fracalanza Baixelas e 

talheres de prata 

Chamada: Baixelas – Talheres – Faqueiros  

Assinatura: FRACALANZA 

Slogan: A prata de casa 

53 

página 

Lancellotti Colchão de 

Molas 

Chamada: Se o seu problema é Dormir bem?... a solução é 

COLCHÃO DE MOLAS LANCELLOTTI 

Texto: a agitação da via moderna, criou a necessidade imperiosa de 

dormir confortavelmente. Os árduos afazeres de todo o dia, impõem 

ao nosso organismo uma recuperação de energias, que somente uma 

noite bem repousada pode proporcionar. O modelo Standard-Luxo 

de Lancellotti, inteiramente confeccionado a mão e, com 

Características de Garantia, solucionará o seu problema de dormir 

bem, pelo preço mais conveniente!  

Apoio: Caraterísticas de garantia: *estofamento de crina vegetal e 

algodão * 150 molas de aço por metro quadrado * revestimento de 

fino tecido em padrões coloridos e ainda mais... certificado de 

garantia válido por 5 anos! 

Assinatura: Lancellotti 

Slogan: - o seu sonho de todas as noites -  

54 

½ página 

Casa Nunes Tapetes, móveis 

e decoração (2x) 

Texto: Tapetes feitos à mão * Verdadeiras Jóias de Arte e de Beleza 

Assinatura: Moveis e Decorações Casa Nunes 

56 

½ página 

Casa Nunes Tapetes e grupos 

estofados (2x) 

Texto: Tapetes e grupos estofados  

Assinatura: Moveis e Decorações Casa Nunes 

58 

½ página 

Casa Nunes Tapetes e grupos 

estofados (2x) 

Texto: Tapetes e grupos estofados  

Assinatura: Moveis e Decorações Casa Nunes 

60 

½ página 

Casa Nunes Tapetes e grupos 

estofados (2x) 

Texto: Tapetes e grupos estofados  

Assinatura: Moveis e Decorações Casa Nunes 

62 

½ página 

Casa Nunes Tapetes e grupos 

estofados (2x) 

Texto: Tapetes e grupos estofados  

Assinatura: Moveis e Decorações Casa Nunes 

64 

½ página 

Casa Nunes Tapetes e grupos 

estofados (2x) 

Texto: Tapetes feitos à mão * Verdadeiras Jóias de Arte e de Beleza 

* Grupos estofados * Tapetes 

Assinatura: Moveis e Decorações Casa Nunes 

229 

página 

Colchão de 

Molas 

Imperial Ltda. 

Colchão de 

Molas Imperial 

Chamada: Imperial 

Texto: Pela sua inconfundível apresentação e elevado PADRÃO DE 

QUALIDADE, é o único Colchão de Mólas que além de reunir os 

requisitos essenciais a um sono reparador e agradável, é vendido a 

preços populares, e encontrado nas melhores casas de móveis e 

tapeçarias do País. 

Assinatura: Colchão de Molas Imperial Ltda. 
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Slogan: ...o preferido de todos digno de um Imperador! 

246 

½ página 

J.A. Testai Tapeçaria Royal 

Móveis, 

estofados e 

decorações 

Chamada: MOVEIS ESTOFADOS DECORAÇÃO 

Texto: aceitam-se reformas J.A Testai 

Assinatura: Tapeçaria Royal 

253 

¼ página 

Règence Móveis e 

decorações  

Chamada: Régence móveis e decorações Lta. 

Texto: Tapeçarias, Antiguidades, Móveis de arte, Objetos artísticos, 

Decoração de interiores. 

254 

½ página 

Indústrias de 

Colchões 

Ostermoor 

Ltda. 

Sumier Popular Chamada: OFERTA ESPECIAL 990, “Sumier” Popular 

Texto: A indústria de Colchões Ostermoor Ltda., orgulha-se de 

apresentar para o público o “Sumier” Popular. Belíssimo móvel, de 

fabricação esmerada, com 3 almofadas, pés em estilo “Chipandale” 

e todo forrado em tecidos diversos. Colchões ventilados de molas, 

(...) 5 anos de garantia, Sumier tipo mala com pés chipp e 3 

almofadas (...). Travesseiros ventilados de molas (...). Nos 

encarregamos da confecção de quaisquer estilos de móveis 

estofados, reformas, com os mínimos preços. 

Assinatura: Indústrias de Colchões Ostermoor Ltda. 

256 

¼ página 

Casa Emoingt Iluminação em 

geral 

Chamada: ILUMINAÇÃO EM GERAL 

Texto: lustres em bronze, cristal, madeira e ferro batido, plafons, 

apliqués. Ferro de engomar, liquidificadores, waffles, rádios, 

eletrolas, enceradeiras, esterilizadores, balanças, secador de cabelo, 

torradores de pão, lanternas, lâmpadas de escritório e de mesa. 

Assinatura: Casa Emoingt 

269 

página 

General 

Electric S.A. 

Refrigeradores Chamada: Uma joia, sim... e de grande utilidade! 

Texto: O refrigerador G-E, sinônimo de economia e espaço vital, 

proporciona a facilidade de poder ser preparada, a qualquer hora, a 

refeição que mais lhe apetecer! Sua atraente aparência é um belo 

ornamento para a cozinha. Adquira um refrigerador G-E e nunca 

mais passará sem ele! 

Apoio: Há mais de 3 milhões de refrigeradores G-E funcionando há 

10 anos e mais, em todo o mundo! 

Assinatura: GENERAL ELECTRIC S.A. 

Slogan: refrigeradores consagrados pela opinião pública 

275 

página 

Galeria 

Silvestre 

Utensílios 

domésticos e 

iluminação 

Chamada: O seu lar Senhora, deve ser um sonho realizado! 

Texto: A galeria Silvestre – o Palácio das Donas de Casa – tem tudo 

quanto a senhora deseja, para fazer mais confortável a sua 

residência: uma infinidade de Utensílios Domésticos, Material 

Elétrico, Aparelhos de Iluminação, importados e de sua própria 

fabricação, além da sua já famosa linha de lustres de cristal, 

nacionais e estrangeiros. 

Assinatura: Galeria Silvestre 

Apoio: Fabricantes de aparelhos de iluminação 

Slogan: O Palácio das Donas de Casa 

280 

¼ página 

Casa Oliveira 

Leite 

Louças, cristais 

e alumínio 

Chamada: Casa Oliveira Leite 

Texto: Grande mercado de louças, cristais e alumínios. 

281 

página 

Metalúrgica 

Natal Ltda. 

Fogão Azul Gás 

Natal 

Chamada: é “DÊSTE” que eu necessitava Fogão Azul gás Natal 

Texto: Porque a chama sempre azul oferece o máximo de limpeza. 

Não necessita de energia elétrica para seu funcionamento. Sua 

economia é um fato, graças à chama regulável concêntrica. Oferece 

maior segurança, pois o tanque de combustível é colocado à 

distância. Seu índice de Consumo é mínimo: 5 litros de gasolina para 

8 dias. Está isento do perigo por funcionar sem pressão. 

Apoio: 6 modelos diferentes 

Assinatura: Metalúrgica Natal Ltda. 

285 

página 

Mesbla Utilidades 

domésticas 

Chamada: Utilidades domésticas para o conforto de seu lar 

Texto: Veja se ainda estará faltando em sua casa um destes tão 

práticos objetos que transformarão, rotineiros e cansativos trabalhos, 

em tarefas de execução fácil e agradável. Visite-nos. Além das 

sugestões aqui apresentadas, encontram-se, em nossas diversas 

secções domésticas, muitas outras novidades, visando o conforto e 

bem estar da dona de casa.  

Assinatura: MESBLA 

286 

¼ página 

Indústrias Rei Artigos 

garantidos Rei 

Chamada: OS AMIGOS DA DONA DE CASA 

Texto: Produtos garantidos REI 

Apoio: À venda nas boas casas do ramo 

Assinatura: Indústrias Rei 
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287 

página 

Fracalanza Produtos de aço 

inoxidável 

Chamada: Baterias de cozinha de aço inoxidável FRACALANZA 

Texto: absorvem rapidamente o calor do fogo; não alteram o sabor e 

o valor nutritivo dos alimentos; proporcionam economia, pois 

necessitam apenas meia chama de gás; a limpeza é fácil – somente 

água quente e sabão; conservam sempre a aparência de novas; duram 

eternamente. 

Assinatura: FRACALANZA 

Slogan: a prata de casa 

296 

¼ página 

Martins 

Junior e Cia. 

Móveis e 

tapeçarias 

Chamada: MOVEIS * TAPEÇARIAS * ORNAMENTAÇÕES 

Texto: variado sortimento de moveis, tapetes, congoleuns, colchões 

e tudo o que concerne a este ramo de negócio. 

Apoio: Despensa Alexandre – Movel para guardar gêneros 

alimentícios. 

Assinatura: Martins Junior e Cia. 

298 

¼ página 

Senun Moringues 

esterelizantes 

Chamada: Senun 

Texto: água absolutamente estéril pela ação da prata incorporada. 

Moringues fabricadas pelo processo esterelisante SENUN. 

Slogan: Esterelisante 

301 

¼ página 

Senun Saladeiras 

esterelizantes 

Chamada: AFASTANDO O PERIGO DAS SALADAS! 

Texto: Não se prive das vitaminas necessárias a sua saúde, use as 

saladeiras esterelizantes 

Assinatura: Senun Esterelizante 
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5 

página 

Américo 

Martins 

Cardoso 

A Brasileira 

do Catete 

Dormitórios 

e salas de 

jantar 

Chamada: Móveis A Brasileira do Catete 

Texto: Estilos Clássicos e Modernos, Tapeçaria, Decorações 

Apoio: Apresentamos novos modelos em diversos ESTILOS. 

16 

½ 

página 

Indústria de 

Tapetes 

Atlantida 

Ltda. 

(I.T.A) 

Tapetes e 

passadeiras 

Chamada: Embeleze seu lar... 

Texto: Usando nas suas decorações tapetes e passadeiras I.T.A. 

Apoio: Turkestan – Kirman – Irak  

Assinatura: Indústria de Tapetes Atlantida Ltda. (I.T.A) 

17 

página 

Benjamin 

Roitman 

Tarzan 

Móveis de 

ferro 

laqueado 

Chamada: MOVEIS DE FERRO Laqueados Tarzan 

Texto: Fornecemos orçamentos sem compromisso 

Apoio: Grupos em ferro batido para jardim e varanda – preços módicos. 

Fabricação própria – trabalho esmerado – Entregas a domicilio. 

38 

½ 

página 

Dáko Fogões  Chamada: Fogões a gás de querozene 

Texto: Para os subúrbios, ilhas e interior Dáko, o famoso fogão agora é 

fabricado também a gás de querosene, com uma gaseificação perfeita que 

produz a chama azul; não dá cheiro nem fumaça. Acabamento maravilhoso em 

esmalte, equipado com queimadores e forno. Um consumo mensal irrisório. 

Apoio: NÃO PRECISA INSTALAÇÃO Vai da loja para a sua cozinha e 

começa a funcionar imediatamente. 

39 

página 

Drago Sofá-cama 

Drago 

Chamada: Serve de Dia... e de Noite também! 

Texto: Em sua dupla finalidade, este lindo sofá-cama, modelo 951, é tão útil 

de dia, como à noite. Durante o dia, é um confortável sofá para três pessoas. 

Dá um toque de distinção e bom gôsto à sala de estar, graças à beleza de suas 

linhas e à riqueza do seu vistoso tapeçado. À noite, transforma-se facilmente 

em amplo leito de casal, com estrado metálico flexível e colchão de fina crina 

vegetal, sôlto e macio. Ao fechar, guarda, também, a roupa de cama e os 

travesseiros. 

Assinatura: Sofá-Cama DRAGO 

40 

½ 

página 

Casa Flor Carrinhos de 

bebê e 

móveis de 

fibra 

Chamada: Casa Flôr 

Texto: Grande sortimento de carros e cadeirinhas. Cadeiras Chaise Long em 

Belíssima Cana da Índia – peça de extraordinária beleza e bom gosto de 

construção e grande durabilidade. Requer pequeno espaço quando não em uso. 

Confortável poltrona com encosto regulável. Bela “chaise” para as horas de 

lazer, mediante pequeno movimento de puxar. Discos nacionais e estrangeiros, 

agulhas, álbuns, pilhas, etc. 

43 

página 

Móveis 

Lomacinsk

y 

Móveis 

Lomacinsky 

Chamada: no Trevo da Felicidade... você encontra 

Texto: Qualidade Das maiores às menores peças, os Móveis Lomacinsky são 

talhados em madeiras de lei, selecionadas por técnicos habilíssimos. 
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Originalidade os entalhistas de Lomacinsky recriam com exclusividade cada 

estilo, de acordo com os atuais padrões de conforto e beleza. Segurança este 

trevo de 4 folhas gravado nos Móveis Lomacinsky é a garantia de que seu 

dinheiro foi aplicado em móveis de “marca”. Economia Lomacinsky fabrica e 

vende diretamente a você, sem intermediários. O lucro destes é seu – mais de 

30% é quanto você ganha. 

Assinatura: Móveis Lomacinsky 

Slogan: 30% a menos, no preço – 100% a mais, na qualidade 

45 

página 

Fracalanza Baixelas e 

talheres de 

prata 

Chamada: Baixelas – Talheres – Faqueiros  

Assinatura: Fracalanza 

Slogan: A prata de casa 

49 

página 

Móveis 

Angelo 

Salas de 

estar e jantar 

Chamada: SENTIDO PRÁTICO na decoração moderna... 

Texto: Living Angelo, um conjunto de móveis funcionais, de alta classe, 

construído sob todas as exigências da moderna arquitetura brasileira. Destaca-

se o Consolo-Extensível Angelo pela sua praticidade. Além de decorar seu 

apartamento é também uma mesa de refeições para 6, 8 e 12 pessoas. 

Apoio: Estante-Bar síntese dos móveis de sala de jantar. Sofá-conversível 

Angelo, aberto em ótima cama de casal. 

Assinatura: Móveis Angelo 

54 

½ 

página 

Casa Nunes Grupos 

estofados e 

tapetes (2x) 

Texto: Grupos Estofados – Tapetes  

Assinatura: Móveis e Decorações Casa Nunes 

56 

½ 

página 

Casa Nunes Grupos 

estofados e 

peças 

avulsas  

Texto: Móveis peças avulsas – Grupos Estofados – especialidade de nossas 

oficinas  

Assinatura: Móveis e Decorações Casa Nunes 

57 

¼ 

página 

Casa 

Emoingt 

Iluminação 

em geral 

Chamada: ILUMINAÇÃO EM GERAL 

Texto: lustres em bronze, cristal, madeira e ferro batido, plafons, apliqués. 

Ferro de engomar, liquidificadores, waffles, rádios, eletrolas, enceradeiras, 

esterilizadores, balanças, secador de cabelo, torradores de pão, lanternas, 

lâmpadas de escritório e de mesa. 

Assinatura: Casa Emoingt 

58 

½ 

página 

Casa Nunes Jantar, bar e 

peças 

avulsas 

Texto: Sala de Jantar – Bar – Peças Avulsas  

Assinatura: Móveis e Decorações Casa Nunes 

60 

½ 

página 

Casa Nunes Tapetes, 

passadeiras, 

bar japonês  

Texto: Tapetes – Passadeiras de Forração – Bar Japonês 

Assinatura: Móveis e Decorações Casa Nunes 

62 

½ 

página 

Casa Nunes Grupos 

estofados e 

peças 

avulsas  

Texto: Grupos estofados  – Peças Avulsas  

Assinatura: Móveis e Decorações Casa Nunes 

64 

½ 

página 

Casa Nunes Grupos 

estofados e 

tapetes  

Texto: Grupos estofados – Tapetes  

Assinatura: Móveis e Decorações Casa Nunes 

225 

página 

Antonio F. 

Santos 

Colchão 

Completo 

Texto: O “Colchão Completo” dividido em QUATRO LEVES PARTES e 

dispensando o estrado proporciona a mais rigorosa e fácil limpeza da cama, do 

colchão e do próprio chão. O “Colchão Completo” adapta-se a qualquer tipo 

de cama. É  mais fácil a arrumação, colocando-se o lençol por baixo do 

“endredon” de CRINA ANIMAL. O “Colchão Completo” é de fácil remoção. 

Oferecendo o revezamento das partes de MOLAS ENSACADAS, permite seu 

uso por igual em toda a extenção. 

Assinatura: COLCHÃO “COMPLETO” 

227 

½ 

página 

J.A. Testai Tapeçaria 

Royal  

Chamada: MOVEIS ESTOFADOS DECORAÇÃO 

Texto: aceitam-se reformas J.A Testai 

Assinatura: Tapeçaria Royal 

231 

¼  

página 

Règence Móveis e 

decorações  

Chamada: Régence móveis e decorações Lta. 

Texto: Tapeçarias, Antiguidades, Móveis de arte, Objetos artísticos, 

Decoração de interiores. 

235 

½ 

página 

Birembaum 

& 

Jaimovich 

Ltda. 

A Predileta  Chamada: DECORAÇÕES ESTOFOS 

Texto: Técnicos especializados em decorações à disposição de sua distinta 

clientela.  

Apoio: Birembaum & Jaimovich Ltda. 

Assinatura: A PREDILETA 
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244 

¼ 

página 

Martins 

Junior e 

Cia. 

Móveis e 

tapeçarias 

Chamada: MOVEIS * TAPEÇARIAS * ORNAMENTAÇÕES 

Texto: variado sortimento de moveis, tapetes, congoleuns, colchões e tudo o 

que concerne a este ramo de negócio. 

Apoio: Despensa Alexandre – Movel para guardar gêneros alimentícios. 

Assinatura: Martins Junior e Cia. 

251 

página 

General 

Electric 

Refrigerado

res 

Chamada: Uma boa cozinheira será melhor numa cozinha completa 

Texto: Mas nenhuma cozinha, mesmo a mais bela e moderna como a que 

ilustra este anúncio, estará completa sem um refrigerador de qualidade. 

Colocado em lugar apropriado, entre os armários, próximo do fogão e da pia, 

harmoniza-se admiravelmente com a perfeita e racional disposição das peças 

e dos utensílios, o que permite à cozinheira movimenta-se com desembaraço, 

para trabalhar com satisfação e preparar... quitutes mais apetitosos! Uma 

cozinha moderna, com um refrigerador G-E, é uma cozinha completa. 

Assinatura: GENERAL ELECTRIC 

Slogan: Símbolo de excelência na indústria e no lar 

252 

¼ 

página 

Casas 

Oliveira 

Leite 

Louças, 

cristais e 

alumínio 

Chamada: Casa Oliveira Leite 

Texto: Grande mercado de louças, cristais e alumínios. 

256 

¼ 

página 

Indústria de 

Artefátos de 

Metais 

“M.G.” 

Ltda. 

Máquina de 

Forrar 

botões 

Chamada: Como é fácil cobrir botões Máquinas e Acessórios M.G. 

Texto: O nossos aprestos se adaptam a qualquer matriz. Botões para 

tapeceiros, botões para uniformes, ventiladores para colchões de molas. 

Apoio: Atendemos pelo reembolso postal. Orçamentos acessíveis a qualquer 

bolso. 

Assinatura: Indústria de Artefátos de Metais “M.G.” Ltda. 
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APÊNDICE K:  Transcrição textual dos anúncios da Categoria Papelaria e 

Lazer 
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44 

½ 

página 

Casa Mattos Presentes e 

material 

para 

desenho e 

pintura 

Chamada: Parabéns para você! 

Texto: Faça uma visita à nossa secção festival e escolha seus enfeites de 

Mesa para suas Festas: Aniversário – Batisado – Comunhão – Casamento 

etc. Variado sortimento de artigos para Natal: presépios, Cabanas 

Egipcianas etc. 

Apoio: Idealize seu presente e procure-o na Casa Mattos 

Slogan: A amiga nº1 dos estudantes do Brasil 

284 

página 

Cartas 

Copag 

Baralho Chamada: Receba bem os seus amigos 

Texto: Copag significa qualidade, durabilidade e perfeição 

Assinatura: CARTAS Copag 
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36 

½ 

página 

Casa Mattos Presentes e 

material 

para 

desenho e 

pintura 

Chamada: Parabéns para você! 

Texto: Faça uma visita à nossa secção festival e escolha seus enfeites de 

Mesa para suas Festas: Aniversário – Batisado – Comunhão – Casamento 

etc. Variado sortimento de artigos para Natal: presépios, Cabanas 

Egipcianas etc. 

Apoio: Idealize seu presente e procure-o na Casa Mattos 

Slogan: A amiga nº1 dos estudantes do Brasil 

299 

página 

Cartas 

Copag 

Baralho Chamada: Receba bem os seus amigos 

Texto: Copag significa qualidade, durabilidade e perfeição 

Assinatura: CARTAS Copag 

 

1
9

5
1

  
P

a
p

el
a

ri
a

/L
a

ze
r
–

 3
 a

n
ú

n
ci

o
s 

Página 

Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

263 

página 

Cartas 

Copag 

Baralho Chamada: Receba bem os seus amigos 

Texto: Copag significa qualidade, durabilidade e perfeição 

Assinatura: CARTAS Copag 

280 

½ 

página 

Casa Mattos Presentes e 

material 

para 

desenho e 

pintura 

Chamada: Sorrisos e felicidade para você! 

Texto: Venha ver a secção festival da Casa Mattos.   

Apoio: E escolha seus enfeites de Mesa para suas Festas: Aniversário – 

Batisado – Comunhão – Casamento etc. Variado sortimento de artigos para 

Natal: presépios, cabanas e miudezas. 

Slogan: A amiga nº1 dos estudantes do Brasil 

286 

½ 

página 

Casa Neno Discos Chamada: Discos pelo reembolso postal 

Texto: Ouça e escolha seus discos nos programas da CASA NENO na: 

Rádio Mauá, aos domingos, das 9 as 9,30 hs. – Rádio Jornal do Brasil, 

diariamente, das 22,05 às 22,30 hs. 

Assinatura: Casa NENO 
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251 

página 

Cartas 

Copag 

Baralho Chamada: Receba bem os seus amigos 

Texto: Copag significa qualidade, durabilidade e perfeição 

Assinatura: CARTAS Copag 

269 

página 

Casa Mattos Presentes e 

material 

para 

desenho e 

pintura 

Chamada: Sorrisos e felicidade para você! 

Texto: VENHA VER A SECÇÃO FESTIVAL e escolha seus enfeites de 

Mesa para suas Festas: Aniversário – Batisado – Comunhão – Casamento 

etc. Variado sortimento de artigos para Natal: presépios, cabanas e 

miudezas. 

Assinatura: Casa Mattos 

Slogan: A amiga nº1 dos estudantes do Brasil 
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277 

página 

Casa Mattos Presentes e 

material 

para 

desenho e 

pintura 

Chamada: Sorrisos e felicidade para você! 

Texto: VENHA VER A SECÇÃO FESTIVAL e escolha seus enfeites de 

Mesa para suas Festas: Aniversário – Batisado – Comunhão – Casamento 

etc. Variado sortimento de artigos para Natal: presépios, cabanas e 

miudezas. 

Assinatura: Casa Mattos 

Slogan: A amiga nº1 dos estudantes do Brasil 

293 

página 

Cartas 

Copag 

Baralho Chamada: Receba bem os seus amigos 

Texto: Copag significa qualidade, durabilidade e perfeição 

Assinatura: CARTAS Copag 
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249 Casa Mattos Presentes e 

material 

para 

desenho e 

pintura 

Chamada: Parabéns para você nesta data feliz... 

Texto: Visitando nossa SECÇÃO FESTIVAL encontrará sugestões para 

as suas festas de aniversário, batisado, comunhão, etc., tornando-as mais 

encantadoras e alegres. Variado e lindo sortimento de enfeites, toalhas, 

copos, pratos e guardanapos de papel e muitas outras miudezas próprias 

para festivais. 

Assinatura: Casa Mattos 

Slogan: A amiga número um dos estudantes do Brasil 

265 

página 

Cartas 

Copag 

Baralho Chamada: Receba bem os seus amigos 

Texto: Copag significa qualidade, durabilidade e perfeição 

Assinatura: CARTAS Copag 
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APÊNDICE L: Transcrição textual dos anúncios da Categoria Publicações, 

Livros e Manuais 
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2ª capa S/A O 

Malho 

Método Toute 

Mode 

Chamada: Metodo Toutemode 

Agora sou um sucesso 

Apoio 1: Metodo de corte e alta costura “Toutemode” de ensino sem mestre 

Texto: O Método “Toutemode” organizado e impresso em belíssimo livro, 

magnificamente encadernado, contem cerca de 400 figuras, que esclarecem 

com facilidade a execução de qualquer modelo de figurino, por mais difícil 

que pareça, acompanhando o texto com claras e simples explicações. Lições 

completas sobre vestidos, golas, mangas, pijamas, casacos simples e de 

“tailleurs”, “manteaux”, roupas de crianças, roupa branca de senhoras, 

pontos de adôrno e roupa branca para homem. 

O preço de cada exemplar do livro, com excelente encadernação é de 

Cr$120,00. A venda em todas as Livrarias do Brasil. PEDIDOS AOS 

EDITORES : S/A O MALHO 

Apoio 2: O Profº J. Dias Portugal, autor desta importante obra, mantem 

Cursos por Correspondência e nas Academias “Toutemode”, com diplomas 

para Modistas e Professoras. 

2 

página 

S.A. Malho 2.1 O lar, a 

mulher e a 

criança alb.nº5 

 

2.2 Novo 

Ponto de Cruz 

alb.nº4 

 

2.3 O Ponto de 

Cruz  alb.nº1 

 

2.4 Lençóis 

Artísticos 

alb.nº2 

 

2.5 Álbum 

para Noivas 

alb.nº5 

 

2.6 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº1 

 

 

 

 

 

2.1 Para a senhora, para os seus filhos, para a sua casa: este álbum reúne 44 

páginas cheias de trabalhos de utilidade e valor! Desenhos originais para os 

mais variados fins – com explicações detalhadas. Um manual de sugestões 

práticas e modernas! 

 

2.2 32 páginas de trabalhos escolhidos. Pequenos motivos para aplicações, 

enfeitos e trabalhos maiores como paneaux, etc. muitas páginas a várias 

cores. 

 

2.3 Em fascinante colorido, este álbum oferece, em desenhos singulares e na 

medida da execução uma variedade imensa de trabalhos: aplicações, tapetes, 

“paneaux”, guarnições. Um encanto! 

 

2.4 Verdadeira maravilha em desenhos magníficos, próprios para lençóis e 

fronhas. Dezenas de originais sugestões, que unem a beleza e a distinção. 44 

páginas deslumbrantes. 

 

2.5 Das peças de uso pessoal às toalhas de mesa: há de tudo neste 

deslumbrante repositório, para a perfeita confecção do enxoval de 

casamento. Explicações completas para a execução. 44 páginas de desenhos 

originais, bonitos e elegantes. 

 

2.6 No tamanho da execução, elegantíssimos riscos para bordar toalhas de 

fino gôsto. Quarenta páginas em grande formato, que formam precioso 

repositório, quase todo em quatro cores, cheio de sugestões práticas. 

 

Apoio: TODOS estes álbuns são editados pela Bibliotéca da “Arte de 

Bordar”. Faça seu pedido acompanhado de respectiva importância. 

Aceitamos encomendas pelo serviço de reembolso postal – Pedidos à S.A. 

Malho. À venda nas livrarias. 

12 

½ 

página 

Editora 

Globo 

Higiene 

Pessoal da 

Mulher – 

Leona W. 

Chalmers 

Chamada: de mulher para mulher sobre mulher 

Texto: Um livro revelador 

Para que a mulher desfrute duma vida normal e sadia, duma felicidade 

completa, é preciso que mantenha o seu encanto, asseio e sedução. Como 

consegui-lo, eis o objetivo do livro “HIGIENE PESSOAL DA MULHER” 

– onde são encontradas explicações claras, simples e detalhadas sobre tão 

delicado assunto. Trata-se dum manual moderno e científico. Aprovado pela 

classe médica norteamericana, escrito pela esposa de um médico, e 

vivamente recomendado às mulheres que desejam preservar ou recuperar 

seus encantos naturais. 

Assinatura: Edição da Editora Globo 
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Apoio: À venda em todas as livrarias ou pelo Reembolso Postal 

49 

página 

Editora 

Civilização 

Brasileira 

S.A. 

A Nossa Vida 

Sexual 

Chamada: Seja senhor de seu destino e conduza sua vida para um futuro 

alegre e feliz!  A NOSSA VIDA SEXUAL 

Texto: por Fritz Kahn Tradução do Dr. L. Mendonça de Barros NOVA 

EDIÇÃO 

Um livro atraente como um guia de viagem. Um conselheiro seguro onde os 

leigos encontrarão lenitivo para seus males. Nada há que mais nos satisfaça 

do que a solução de um problema capaz de arruinar-nos a saúde e a 

felicidade. 

Neste livro há 1.000 respostas a 1.000 perguntas que desejaríamos fazer a 

um médico no qual depositássemos a confiança de verdadeiro pai. Contém 

tudo que se deve saber a respeito dos múltiplos problemas da vida sexual, 

em linguagem clara e positiva, ao alcance de qualquer pessoa. 

Apoio: “A Nossa Vida Sexual” é um livro para o povo 

Volume fartamente ilustrado com 340 páginas, Cr$45,00 

Assinatura: Editora Civilização Brasileira S.A. 

52 

¼ 

página  

O Malho Figurino 

Infantil alb. 

nº6 

Chamada: Figurino Infantil Album nº 6 

Texto: Nem só as costureiras terão neste álbum os melhores modelos de 

vestidos e roupinhas para crianças. Tôdas as senhoras que cosem para os 

seus filhinhos, mesmo sem grandes conhecimentos de costura, poderão 

executar os modelos que publica em suas 40 páginas, todos graciosos e 

práticos. Explicações detalhadas dos modelos, para a sua confecção. 

Cr$20,00   

56 

¼ 

página 

O Malho O Filet alb.nº2 Chamada: O FILET Album nº 2 

Texto: Contém uma rica e variada coleção de motivos para barras de toalhas 

de jantar, panos para moveis, centros de mesa, paninhos, barras para toalhas 

de altar, etc., podendo estes modelos serem executados também em 

CROCHET. Preço Cr$15,00 

232 Editora do 

Brasil S/A 

Educação para 

o Matrimônio 

Chamada: Um guia prático para ser feliz no Casamento 

Texto: Educação para o Matrimônio pelos Drs. Hannah e Abraham Stone 

Tradução do Dr. Amador Varela Lorenzo 

Um Livro que responde com clareza a qualquer consulta sobre: 

*aptidão para o casamento 

*Biologia do casamento 

*Mecanismos de reprodução 

*Prevenção da concepção 

*Problemas da reprodução 

*A arte no matrimonio 

*Desarmonias sexuais 

*A saude no casamento 

Apoio: amplamente aconselhado por médicos e educadores pela sua precisão 

cientifica e clareza da exposição.  Volume Brochurado Cr$20,00 

Assinatura: Em todas as livrarias ou pelo reembolso postal 

Editora do Brasil S/A 

243 

página 

S.A. O 

Malho 

243.1 Lençóis 

Artísticos 

alb.nº2 

 

243.2 

Roupinhas do 

Nenê alb.nº4 

 

243.3 Novo 

Ponto de Cruz 

alb.nº4 

 

243.4 Álbum 

para Noivas 

alb.nº5 

 

243.5 O Filet 

alb.nº2 

 

243.6 O Lar, a 

mulher e a 

criança alb.nº5 

 

243.1 44 páginas coloridas com os mais distintos e artísticos desenhos 

especiais, para lençóis e fronhas. Uma coleção primorosa, toda original, para 

senhoras muito exigentes. Um álbum verdadeiramente deslumbrante!  

  
243.2 O recém-nascido merece todos os desvelos! Para o seu enxoval, êste 

álbum, de graciosos desenhos, oferece criações de confôrto e bom gôsto. 

Detalhadas explicações facilitam a execução de todas as peças do bebê. 

Legítimo repositório de sugestões para todas s mães.  

 

243.3 Um novo álbum apresentado com as cores próprias, uma 

interessantíssima variedades de trabalhos paneaux, tapetes, guarnições, 

aplicações etc – desenhos originais e na medida da execução. Desenhos 

primorosos, em um álbum do mais belo colorido. 

 

243.4 Das peças de uso pessoal às toalhas de mesa: há de tudo neste 

deslumbrante repositório, para a perfeita confecção do enxoval de 

casamento. Explicações completas para a execução. 44 páginas de desenhos 

originais, bonitos e elegantes. 

 

243.5 Contém uma rica e variada coleção de motivos para barras de toalhas 

de jantar, panos para moveis, centros de mesa, paninhos, barras para toalhas 

de altar, etc., podendo estes modelos serem executados também em 

CROCHET. 
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243.7 Blusas 

Bordadas 

alb.nº2 

 

243.6 assim para uso pessoal, como para enfeitar a própria casa e fazer lindas 

coisas para os filhos, as senhoras encontram, nas 44 páginas dêste álbum, 

desenhos estupendos! Amplas explicações, para a execução, completam esta 

utilíssima obra. 

  
243.7 Um novo Álbum, contendo uma linda e encantadora coleção de blusas 

bordadas, guarnecidas com os mais sugestivos e modernos desenhos em 

ponto de sombra, cheio, fantasia e aplicação de cambraia e fustão. 

 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à venda 

em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de revistas 

peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou pelo 

Reembolso – à S.A. “O Malho” 

249 S.A. O 

Malho 

249.1 Figurino 

Infantil 

alb.nº6 

 

249.2 A 

Lingerie 

alb.nº6 

 

249.3 Riscos 

para Bordar 

alb.nº4 

 

249.4 

Monogramas 

artísticos 

alb.nº2 

 

249.5 Guia 

das Noivas 

alb.nº5 

 

249.1 Nem só as costureiras terão neste álbum os melhores modelos de 

vestidos e roupinhas para crianças. Tôdas as senhoras que cosem para os 

seus filhinhos, mesmo sem grandes conhecimentos de costura, poderão 

executar os modelos que publica em suas 40 páginas, todos graciosos e 

práticos. Explicações detalhadas dos modelos, para a sua confecção. 

 

249.2  Acompanhando a delicadeza da plástica feminina, os modêlos dêste 

álbum são deliciosamente sutis e modernos. Desenhos – todos na medida da 

execução – para camisolas, “Soutiens”, combinações, “peignoirs”, blusas, 

aplicações. Indispensável à mulher elegante! 

 

249.3 Riscos e modêlos de trabalhos para todos os fins que se possam 

desejar. O mais refinado gôsto, numa estupenda variedade para cama e mesa, 

senhoras e crianças. Inúmeras guarnições e aplicações originais. Um álbum 

em grande formato, com capa a côres.  

 

249.4 Monogramas para todos os fins, nos estilos mais preferidos, e letras 

para fazer as mais caprichosas combinações. O maior e mais completo álbum 

de monogramas que já se publicou, e o mais perfeito em gôsto e variedades. 

Uma preciosa coleção que, durante anos, será sempre nova. 

 

249.5 Uma publicação pela qual se confecciona um belo enxoval para a mais 

exigente das noivas. Vestidos, “lingerie”, “desabilltes”, camisas de dormir, 

jogos para quarto, lençóis, fronhas, colchas, jogos para almoço, etc., tudo 

quanto constitua completo enxoval para noivas, no mais refinado gôsto, com 

minuciosas explicações para a sua execução. 44 páginas em grande formato, 

capas a côres. 

 

Apoio:  Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à venda 

em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de revistas 

peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou pelo 

Reembolso – à S.A. “O Malho” 

253 S.A. O 

Malho 

253.1 O Ponto 

de Cruz  

alb.nº1 

 

253.2 Motivos 

para Bordar 

alb.nº3 

 

253.3 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº1 

 

253.4 Copa e 

Cozinha 

alb.nº2 

 

253.5 Enxoval 

do Bébé 

alb.nº6 

 

253.1 Um moderno e encantador álbum, todo impresso a 8 côres, com 

variadíssimos motivos verdadeiramente artísticos em suas 32 páginas que 

são um encanto e surpresa para os olhos femininos. 

 

253.2 Um bonito álbum lindamente colorido, que reúne delicada variedade 

de desenhos para bordar pequenas peças. Enfeites, monogramas, figuras, 

bichinhos, etc., tudo de melhor gosto, útil para qualquer coisa e em qualquer 

ocasião. Um álbum ao qual as senhoras recorrerão para pequenos trabalhos, 

e onde sempre encontrarão motivos de seu agrado. 

 

253.3 Simplesmente notável. Album quase todo a quatro cores, com os mais 

lindos sugestivos e artísticos riscos no tamanho de execução para bordar 

Toalhas Artísticas. 40 páginas em grande formato. 

 

253.4 Interessante álbum lindamente apresentado, reunindo artísticos 

desenhos especiais para copa e cozinha. 2 suplementos de grande formato, 

com capa a côres.  

 

253.5 Quantas sugestões se encontram neste delicado álbum, para a 

confecção do enxoval do recém-nascido! Belos desenhos, senso de elegância 

e de confôrto, além de claras explicações para a execução. Páginas que 
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253.6 Cama e 

Mesa alb.nº6 

 

encantam as mães e concorrem para tornar mais graciosas as “Roupinhas do 

Nenê...   

 

253.6 Lindos modêlos em aplicações de ponto cheio, ponto sombra e crivo 

opulenta esta coleção. Guarnições de impecável beleza, em desenhos 

originais, na medida da execução. É um álbum precioso para as donas de 

casa!  

 

Apoio: Estes álbuns são editados pela Bibliotéca de “Arte de Bordar”. Faça 

seu pedido acompanhado da respectiva importância em vale postal, carta 

registrada ou mesmo selos do correio. Aceitamos encomendas pelo serviço 

de reembolso postal, para as localidades servidas por êsse sistema de 

cobrança – Pedidos à S.A. O  MALHO. 

255 

página 

O Malho Biblioteca 

Infantil d’O 

Tico-Tico 

Chamada: LIVROS que valem ouro! 

Texto: Quatro novas edições da Biblioteca Infantil d’O Tico-Tico, que vêm 

acrescer as séries anteriores, que tanto sucesso alcançaram. São seus autores 

quatro grandes nomes das letras nacionais: os acadêmicos Gustavo Barroso 

– que escreveu “Fábulas Sertanejas”; Humberto de Campos – cujo único 

livro para crianças é êste “Histórias Maravilhosas”; Osvaldo Orico, autor de 

“Contos da Mãe Preta” cujas anteriores edições se  esgotaram 

completamente – e Josué Montello – escritor laureado, que assina “A cabeça 

de ouro”. 

Apoio: Preço de cada exemplar, em grande formato, ótima encadernação, 

fartamente ilustrado, capa em lindo colorido: Cr$15,00. Nas livrarias e na 

S.A. “O MALHO” 

 

264 

¼ 

página 

Edições 

Melhorame

ntos 

O Cardápio 

Nacional 5ª 

edição 

Chamada: O CARDAPIO NACIONAL de Constancia Marcondes de Mello 

Dias 

Texto:  

*1ª PARTE Pratos Diversos, Molhos etc 

*2ª PARTE bolos, tortas, doces, cremes, compotas, sorvetes, etc. 

*3ª PARTE organizada pelo Prof. Celestino Bourroul. Alimentação 

Dietética: Alimentos, Dietas Regimens 

726 receitas por apenas Cr$30,00 

Assinatura: Em tôdas as livrarias ou nas EDIÇÕES MELHORAMENTOS 

281 

página 

Livraria 

Civilização 

Brasileira 

Comer Bem – 

Dona Benta 

Chamada: “Comer Bem” Um bom prato... o melhor caminho para o coração 

do homem! 

Texto: Nova Edição INTEIRAMENTE REVISTA, acrescida de inúmeras 

receitas, inéditas de salgados, bolos, doces, cocktails, sorvetes, etc., todas 

experimentadas por uma perita em arte culinária. Utilíssimos conselhos 

sobre arranjo de mesa, conservação de utensílios de copa e valência, tabela 

de valor nutritivo dos alimentos, etc. 

A arte de preparar bons pratos é a melhor prenda para a mulher. Às vezes 

mais seduz um prato bem preparado que a mais atraente toilette... Em 

COMER BEM a senhora encontrará os pratos típicos de todas as regiões, as 

novidades e excelências das cozinhas brasileira, francesa, italiana, 

americana, alemã, inglesa, russa, etc, em receitas fáceis e econômicas. 

Qualquer pessôa, mesmo a mais inexperiente, poderá executá-las com 

facilidade e sucesso. 

Apoio 1: Um útil presente para toda dona de casa! Vale por uma biblioteca 

de arte culinária!  

Apoio 2: Para a cidade e para o campo Grande variedade de receitas para a 

cidade e para o campo. Para a cidades, pratos finos e elaborados; para o 

campo, os de sabor regional e de preparação simples. 

Assinatura: COMPANHIA EDITORA NACIONAL  

289 

página 

S.A. “O 

Malho” 

Arte de Bordar Chamada: Arte de Bordar 

Texto: revista mensal de riscos para bordar 

Em Arte de Bordar, revista mensal de riscos para bordar, encontram-se os 

mais encantadores motivos desenhados para bordar, na medida dos 

trabalhos: Lingerie, Lençóis, Toalhas, Monogramas, Ponto de Cruz, Enxoval 

para as Noivas e para o Bébé. Uma infinidade de motivos para bordar para 

os mais variados fins. VARIADÍSSIMAS RECEITAS PARA CROCHET 

Em cada edição um grande suplemento solto contendo um trabalho especial. 

Todos os trabalhos são acompanhados com as mais minuciosas explicações. 

MUITOS MODELOS DE TRICOT PRA SENHORAS, HOMENS E 

CRIANÇAS.  
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Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

2ª capa 

página 

O Malho Moda e Bordado Chamada: Para as jovens! Para as Senhoras! 

Texto: Moda e Bordado Revista mensal Oferece belíssimos modelos de 

vestidos, blusas, casacos, sáias, costumes, roupa branca e para o lar e notas 

de interesse da mulher. Tudo quanto é útil à mulher e ao lar. Modelos, 

riscos, páginas das noivas, artes culinária, contos e uma infinidade de 

notinhas práticas.  

Assinatura: Moda e Bordado 

Em todas as livrarias e bancas de jornais 

4 

página 

 4.1 O Filet 

alb.nº2 

 

4.2 O Ponto de 

Cruz alb.nº1 

 

4.3 Motivos 

para Bordar 

alb.nº3 

 

4.4 Figurino 

Infantil alb.nº6 

 

4.5 Riscos para 

Bordar alb.nº4 

 

4.6 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº1 

4.1 Contém uma rica e variada coleção de motivos para barras de toalhas 

de jantar, panos para móveis, centros de mesa, paninhos, barra para toalhas 

de altar etc... podendo os modelos ser executados também em crochê. 

 

4.2 Afinal apareceu o álbum de ponto de cruz tão desejado! Os mais belos 

desenhos, no tamanho da execução em côres próprias! Os trabalhos dêste 

álbum, todo colorido, nas sugestões mais originais e encantadoras, 

satisfazem inteiramente! Guarnições, “paneaux”, aplicações... Grande 

variedade de trabalhos graciosos! 

 

4.3 O próprio nome já indica a finalidade dêste útil álbum... Em suas 

páginas, coloridas, existe uma interessantíssima coleção de desenhos ao 

alcance das mãos femininas, à guisa de sugestão, para a excução dos mais 

variados trabalhos. São pequenos enfeites... figuras variadas... 

monogramas... enfim encantadores motivos, de fácil execução, para uso 

pessoal e adôrno do Lar.  

 

4.4 Êste album foi preparado exclusivamente para resolver o problema da 

indumentária das crianças! Em suas 40 páginas as costureiras encontrarão 

grande variedade de modelos de vestidos e roupinhas. As donas de casa 

que costuram para os seus filhinhos, mesmo sem grandes conhecimentos 

do assunto, poderão executar os modelos, todos graciosos e práticos, em 

virtude das explicações claras que o album oferece. Um album-figurino de 

grande utilidade nos Lares! 

 

4.5 INTERESSANTÍSSIMA variedade de riscos e modelos de trabalhos 

na medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 

grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 

 

4.6 TOALHAS... peças que contribuem para o adôrno do lar! Na dimensão 

da execução, elegantíssimos riscos para bordar toalhas de fino gôsto! São 

40 páginas, coloridas, que formam um conjunto admirável de sugestões 

práticas e artísticas! Os desenhos são, todos, acompanhados de explicações 

claras, de fácil execução!  

 

Apoio: TODOS estes álbuns são editados pela Bibliotéca da “Arte de 

Bordar”. Faça seu pedido acompanhado de respectiva importância. 

Aceitamos encomendas pelo serviço de reembolso postal – Pedidos à S.A. 

Malho. À venda nas livrarias. 

28 

rodapé 

Livraria 

Teixeira 

Novo Método de 

Dactilografia 

Josephina 

Meinel 

Chamada: Novo Método de Dactilografia 

Texto: Curso prático para escrever em qualquer máquina com numerosos 

exercícios, que habilitam ao aluno a escrever com rapidez e SEM OLHAR 

PARA O RECLADO, pela professora JOSEPHINA MEINEL. Êste 

método é reconhecido como o melhor, o mais simples e o mais prático, de 

quantos se conhecem, pois não só habilita a escrever em todas as máquinas 

de teclado \universal, como dá noções da correspondência comercial, etc. 

Êste método é o mais adotado em todas as escolas de Comércio por ser o 

que melhores resultados produz.  

Assinatura: LIVRARIA TEIXEIRA 

38 

1/6 

página  

Lutz 

Ferrando 

Lutz Ferrando – 

Catálogo de 

Fotografia 

Chamada: Grátis! O novo catálogo de fotografia 

Texto: o catalogo que abrange um variadíssimo sortimento de aparelhos 

de fotografias, filmadores, projetores e todos os acessórios para o amador 

e profissional. Para V.S.  obte-lo basta nos escrever indicando o seu 

endereço completo e o nome desta revista. 

Assinatura: Lutz Ferrando 
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45 

página 

Livraria 

Civilização 

Brasileira 

Comer Melhor – 

os segredos da 

cozinha por 

Dona Estela 

Chamada: Comer melhor! Os Segredos da Cozinha por Dona Estela 

Texto: ...leva-se à copa ou à cozinha para ser executada, juntamente com 

a ficha de proteção celuloide. Registre nos lugares em branco as suas novas 

receitas. Organizada em ordem alfabética, localiza-se com facilidade a 

ficha correspondente à receita que se quer. Não há necessidade de se ter 

um livro aberto, cheio de marcas, para a execução do prato preferido. 

Apoio: é um livro original, fora dos moldes clássicos, que vale por si, pelo 

que apresenta, pelo que ensina e pelo que realiza. Portanto, quer no fundo 

quer na forma, Comer Melhor é mais prático, mais seguro e mais 

econômico. 

Assinatura: Livraria Civilização Brasileira 

53 

página  

O Malho 53.1 Blusas 

Bordadas 

alb.nº2 

 

53.2 Cama e 

Meza alb.nº6 

 

53.3 O lar, a 

mulher e a 

criança alb.nº6 

 

53.4 Enxoval do 

Bebê alb.nº7 

 

53.5 O Ponto de 

Cruz alb.nº1 

 

53.6 Lençóis 

Artísticos 

alb.nº2 

53.1 Blusa! ... Uma peça que realça sempre a graça da beleza feminina! 

Êste album apresenta uma série de riscos e desenhos de encantadoras 

blusas, para todos os gôstos! Modelos moderníssimos, desenhos em ponto 

de sombra, fantasias e aplicações de cambraias e fustão. 

 

53.2 O encanto e o conforto do Lar dependem muito do bom-gôsto 

feminino. Êste album coloca à disposição das mãos femininas, modelos 

insuperáveis em aplicações de ponto cheio, ponto sombra e crivo. 

Guarnições de impecável beleza, em desenhos de riscos originais, na 

medida da execução. Êste album é de real utilidade ao Lar!     

 

53.3 Eis um álbum de real utilidade no Lar! Verdadeira coleção de 

trabalhos originais. Motivos para toalhas, fronhas, lençóis, panos de mesa. 

As senhoras encontram nas 44 páginas deste álbum desenhos 

maravilhosos, com as mais amplas explicações, para fácil execução dos 

trabalhos! Assuntos de “lingerie”, assim como modelos de roupinhas para 

crianças. Este álbum e um manual de lindas sugestões às donas de casa. 

Utilissima obra.  

 

53.4 O enxoval do recém-nascido merece das mães um cuidado especial! 

O “Enxoval do Bebê” resolve magistralmente o problema! Êste álbum 

contem interessantíssimas sugestões, que orientam facilmente a confecção 

de um enxoval bastante prático e, além do mais, algo gracioso, tão 

encantadores são os motivos de desenhos de riscos que suas páginas 

apresentam.  

 

53.5 Afinal apareceu o álbum de ponto de cruz tão desejado! Os mais belos 

desenhos, no tamanho da execução em côres próprias! Os trabalhos dêste 

álbum, todo colorido, nas sugestões mais originais e encantadoras, 

satisfazem inteiramente! Guarnições, “paneaux”, aplicações... Grande 

variedade de trabalhos graciosos! 

 

53.6 Verdadeira maravilha em desenhos magníficos! Os trabalhos que as 

44 páginas deste álbum apresentam, satisfazem ao mais apurado gôsto em 

beleza e distinção! Os desenhos dos riscos, de grande originalidade, são 

apresentados em grande formato, com minuciosas explicações, tornando a 

execução do trabalho muito fácil. Êste álbum é o mais perfeito que existe 

no gênero! 

 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 

revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

55 

página 

O Malho 55.1 Novo 

Ponto de Cruz 

alb.nº5 

 

55.2 Guia das 

Noivas alb.nº5 

 

55.3 

Monogramas 

Artísticos 

alb.nº3 

 

55.1 Em fascinante colorido êste album oferece, em desenhos singulares, 

com as cores próprias, uma variedade imensa de trabalhos – tapetes, 

aplicações, “paneaux”, guarnições, etc – na medida da execução. Um 

verdadeiro encanto! Para os que apreciam bonitos trabalhos em ponto de 

cruz, êste album é indispensável!   

 

55.2 Afinal Noiva! Para aquelas que em breve concretizarão seus ideais de 

amôr, apresentamos êste album que é um completo manual de sugestões e 

conselhos, um verdadeiro colaborador das noivas na confecção das peças 

de um enxoval prático, elegante e encantador! São 44 páginas contendo os 

mais originais desenhos e sugestões, com explicações minuciosas e 

completas para a execução dos trabalhos. Gentil noiva, com êste album o 

problema do seu enxoval estará resolvido! 
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55.4 A Lingerie 

alb.nº6 

 

55.5 Figurino 

Infantil alb.nº6 

 

55.6 Álbum para 

Noivas alb.nº5 

 

55.3 Quem não precisa, de quando em quando, de um monograma? Êste 

album reúne em suas inúmeras páginas os mais interessantes tipos de 

monogramas. Um desfile de letras, nos mais variados estilos, com 

possibilidades de centenas de caprichosas combinações! O mais completo 

album que existe no gênero! 44 páginas úteis e bem feitas. 

 

55.4 A mulher elegante encontra neste álbum, primorosamente 

organizado, inúmeros desenhos de modelos de “pegnoirs”, “soutiens”, 

blusas, combinações, camisolas, aplicações, todos na medida de execução, 

e muitos outros trabalhos que compõem a graça e a distinção da mulher 

moderna! As páginas deste álbum, de grande formato, foram enriquecidas 

com os mais belos riscos, desenhados para o encanto do belo sexo! 

 

55.5 Êste album foi preparado exclusivamente para resolver o problema 

da indumentária das crianças! Em suas 40 páginas as costureiras 

encontrarão grande variedade de modelos de vestidos e roupinhas. As 

donas de casa que costuram para os seus filhinhos, mesmo sem grandes 

conhecimentos do assunto, poderão executar os modelos, todos graciosos 

e práticos, em virtude das explicações claras que o album oferece. Um 

album-figurino de grande utilidade nos Lares! 

 

55.6 Eis um album feito exclusivamente para orientar e dar sugestões às 

noivas, na tarefa de confeccionar as peças de um enxoval moderno, prático 

e gracioso! Os desenhos, baseados em motivos modernos – todos na 

medida da execução – são acompanhados de explicações detalhadas, 

tornando o trabalho fácil. São 44 páginas contendo peças de cama e mesa, 

“lingerie”, enfeites encantadores, inúmeras sugestões e conselhos para 

adôrno e conforto do futuro Lar, que fazem dêste album um indispensável 

colaborador das noivas. 

 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 

revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

239 

página 

Soc. Editôra 

Alterosa 

Ltda. 

Revista Alterosa  Chamada: Mais encanto, mais utilidade [e] maior duração 

Texto: Presentes de Festas... Presentes que estreitam e consolidam 

amizades... Augúrios de felicidade aos que são caros... Reunindo o útil ao 

agradável, há um presente que tem ainda a originalidade de “chegar” 

doze vêzes, fazendo o seu nome lembrado o ano inteiro. Um presente que, 

por sua distinção, constitui ainda uma delicada homenagem ao bom gosto 

de quem o recebe – uma assinatura anual de ALTEROSA, a revista 

querida da família brasileira. Muito fácil adquirí-lo. (...)  

 

254 

½ 

página  

Editora do 

Brasil S/A 

Livros da 

Condessa de 

Sègur 

Chamada: para meninas e mocinhas LIVROS DA Condessa de Ségur 

encantam sempre! 

Texto: Os livros da Condessa de Ségur  vêm encantando gerações. Suas 

histórias, vivas e coloridas, têm um poder mágico, agradam e constituem 

um valioso presente. Em apresentação magnífica, com belíssimas 

ilustrações a cores; Cr$20,22 o exemplar. 

Assinatura: Editora do Brasil S/A 

256 

página 

O Malho 256.1 Motivos 

para Bordar 

alb.nº3 

 

256.2 Riscos 

para Bordar 

alb.nº4 

 

256.3 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº2 

 

256.4  O Filet 

alb.nº2 

 

256.1 O próprio nome já indica a finalidade dêste útil álbum... Em suas 

páginas, coloridas, existe uma interessantíssima coleção de desenhos ao 

alcance das mãos femininas, à guisa de sugestão, para a excução dos mais 

variados trabalhos. São pequenos enfeites... figuras variadas... 

monogramas... enfim encantadores motivos, de fácil execução, para uso 

pessoal e adôrno do Lar. 

 

256.2 Interessantíssima variedade de riscos e modelos de trabalhos na 

medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 

grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 

 

256.3 TOALHAS... peças que contribuem para o adôrno do lar! Na 

dimensão da execução, elegantíssimos riscos para bordar toalhas de fino 

gôsto! São 40 páginas, coloridas, que formam um conjunto admirável de 
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256.5 

Roupinhas do 

Nenê alb.nº5 

 

256.6 Bordados 

Infantis alb.nº2 

sugestões práticas e artísticas! Os desenhos são, todos, acompanhados de 

explicações claras, de fácil execução! 

 

256.4 Contém uma rica e variada coleção de motivos para barras de toalhas 

de jantar, panos para móveis, centros de mesa, paninhos, barra para toalhas 

de altar etc... podendo os modelos ser executados também em crochê. 

 

256.5 As mães dedicam, com razão, uma especial atenção à confecção do 

enxoval do recém-nascido! O álbum “Roupinhas do Nenê” resolve 

perfeitamente o problema! Quantas sugestões se encontram neste delicado 

álbum! Belos desenhos, tendo em vista o conforto, senso prático e 

graciosidade na confecção das peças do enxoval do bebê. Os desenhos são 

acompanhados de amplas explicações para fácil execução dos trabalhos! 

Álbum de indiscutível utilidade!  

 

256.6 A nova edição, muito melhorada, reúne em suas páginas bonitos 

trabalhos, nas cores próprias, especialmente desenhados para o mundo 

infantil. Os desenhos, todos muito graciosos, são de fácil execução e foram 

preparados justamente no sentido de desenvolver entre a gente miúda o 

bom gôsto pelo bordado. São páginas e mais páginas que constituem 

verdadeiro encantamento para as crianças. 

 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 

revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

265 

página 

S/A O 

Malho 

Biblioteca 

Infantil d’O 

Tico-Tico 

Chamada: LIVROS que valem ouro! 

Texto: Quatro novas edições da Biblioteca Infantil d’O Tico-Tico, que 

vêm acrescer as séries anteriores, que tanto sucesso alcançaram. São seus 

autores quatro grandes nomes das letras nacionais: os acadêmicos Gustavo 

Barroso – que escreveu “Fábulas Sertanejas”; Humberto de Campos – cujo 

único livro para crianças é êste “Histórias Maravilhosas”; Osvaldo Orico, 

autor de “Contos da Mãe Preta” cujas anteriores edições se  esgotaram 

completamente – e Josué Montello – escritor laureado, que assina “A 

cabeça de ouro”. 

Apoio: Preço de cada exemplar, em grande formato, ótima encadernação, 

fartamente ilustrado, capa em lindo colorido: Cr$15,00. Nas livrarias e na 

S.A. “O MALHO” 

 

267 Editora 

Civilização 

Brasileira  

O Corpo 

Humano Dr. 

Fritz Kahn 

Chamada: Dr. Fritz Kahn O CORPO HUMANO 

Texto: A publicação de O CORPO HUMANO, pelo Dr. Fritz Kahn, o 

autor de NOSSA VIDA SEXUAL, constitue um dos mais importantes 

acontecimentos literários dos últimos tempos para todos os que se 

interessam em saber como funciona o seu corpo. Jamais outro livro 

proporcionou aos seus leitores tão completo conhecimento da ciência do 

homem, e de maneira tão clara e fascinante. Todo o leitor estará apto a 

descortinar uma íntima visão de cada órgão, osso, músculo, tecido, célula, 

etc., de seu corpo, por menor que seja. Aprenderá como todas essas partes 

funcionam isoladamente e como agem em conjunto; quais são os seus 

pontos fortes e pontos fracos. Êste livro apresenta também um magnífico 

trabalho de ilustração, com desenhos, gráficos e diagramas completos e de 

concepção original, como jamais foram postos ao alcance do leigo.  

Apoio 1: Uma Grande Viagem Através do Homem Estudo completo da 

vida do Homem desde a concepção até a morte. Uma leitura indispensável 

para homens e mulheres O CORPO HUMANO é um valioso trabalho de 

referência, e constitue uma verdadeira enciclopédia para o conhecimento 

e cuidado do nosso corpo. Deve, pois, ser lido por todos, homens e 

mulheres, moços e velhos, casados e solteiros. Além de tratar de maneira 

completa da estrutura e função do corpo humano, dedica especial atenção 

à higiene, à ginástica, esportes, repouso, cuidados com a pele, cabelos, 

dentes, olhos, etc. os pais, em particular, encontrarão aqui um vasto 

repositório de utilíssimos ensinamentos que os habilitarão a fazer de seus 

filhos seres saudáveis e normais. O dr. Kahn analisa minuciosamente todos 

os fenômenos da reprodução – desde a concepção ao estágio embrionário, 

até o nascimento, e daí em diante estuda as várias fases da infância. Os 

pais encontrarão a solução de inúmeros problemas sobre a nutrição das 

crianças, suas indisposições, enfermidades, formação óssea, etc., e 
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aprenderão a prevenir muitas doenças que poderiam afetá-los mais tarde.  

Estamos diante de um livro que dificilmente poderá ser ultrapassado no 

futuro. E não temos dúvida em afirmar que ele se tornará clássico na sua 

especialidade. 

Assinatura: Editora Civilização Brasileira 

268 

½ 

página  

O Malho Paris Modes e 

Anette 

(figurinos 

europeus) 

Chamada: “PARIS MODES” (1) “ANNETTE” (2) 

Texto 1: O figurino de modelos graciosos e práticos, de execução fácil e 

que representam sempre as últimas criações dos mais afamados costureiros 

da Europa. Lindas páginas coloridas com as mais variadas criações de 

vestidos, blusas, duas-peças, “lingerie”, “tailleurs”, e inúmeras sugestões. 

O figurino das donas de casa e costureiras. 

Texto 2: os mais encantadores modelos de vestidos, que realçam a graça 

da silhueta feminina, são encontrados nas páginas do figurino “Annette”. 

– os modelos publicados em suas páginas são acompanhados de amplas 

explicações. É fácil, e agradável acompanhar a nova moda, consultando as 

belas páginas deste figurino. “Annette”, o figurino da Mulher moderna e 

elegante. 

 

285 

página 

Soc. Editôra 

Alterosa 

Ltda. 

Revista Alterosa Chamada: CERCA DE 2.000 PÁGINAS 

Texto: contendo: 

70 reportagens fotográficas 

80 emocionantes contos 

100 páginas de humorismo 

150 artigos de atualidade 

250 receitas culinárias 

500 modelos para sua elegância 

4 novelas completas 

E muitas outras atrações, (...) você encontrará em 12 números de 

ALTEROSA.  

Assinatura: ALTEROSA 

Slogan: Para a família do Brasil 

292 

½ 

página 

S/A  O 

Malho 

292.1 Figurino 

Infantil alb.nº6 

 

292.2 Riscos 

para Bordar 

alb.nº4 

292.1 Êste album foi preparado exclusivamente para resolver o problema 

da indumentária das crianças! Em suas 40 páginas as costureiras 

encontrarão grande variedade de modelos de vestidos e roupinhas. As 

donas de casa que costuram para os seus filhinhos, mesmo sem grandes 

conhecimentos do assunto, poderão executar os modelos, todos graciosos 

e práticos, em virtude das explicações claras que o album oferece. Um 

album-figurino de grande utilidade nos Lares! 

 

292.2 Interessantíssima variedade de riscos e modelos de trabalhos na 

medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 

grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 

293 

página 

Companhia 

Editora 

Nacional 

Comer Bem – 

Dona Benta / 

nova edição 

Chamada: COMER BEM Um livro que vale por uma biblioteca de arte 

culinária por DONA BENTA 

Texto: Nova Edição A simplicidade com que são ministradas as receitas 

deste livro possibilita a qualquer pessoa, mesmo inexperiente em culinária, 

a fazer os mais saborosos quitutes. O TRIVIAL está bem representado por 

receitas excelentes e práticas; os temperos indicados e as instruções sobre 

o cozimento de assados, peixes, cereais, verduras, legumes, etc., dão aos 

pratos sabor especial, que agrada aos mais exigentes paladares.  

Apoio: um utilíssimo presente para toda dona de casa 

Assinatura:  Companhia Editora Nacional 

294 

1/6 

página 

S/A O 

Malho 

A namorada do 

Sapo, de 

Sebastião 

Fernandes 

Chamada: Um livro que é um tesouro de encantamento e bom humor: “A 

Namorada do Sapo” de Sebastião Fernandes (2ª edição) 

Texto: Paginas alegres e empolgantes que prendem a atenção de todas as 

crianças. 

295 

¼ 

página 

Edições 

Melhorame

ntos 

Coleção de 

Livros 

Chamada: LIVROS para a mulher e o lar 

Texto:  

O CARDÁPIO NACIONAL (...) centenas dos mais diversos pratos de 

todas as cozinhas. 

O MÉDICO NO LAR (...) excelente sugestão do material e medicamentos 

indispensáveis em todas as casas. 

PONTO CRUZ Nºs 1 a 4 Álbuns a cores, contendo uma série original e 

variada de motivos para o exercício do Ponto de Cruz. 
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CUIDE DE SEU FILHO (...) Livro no qual se ensina tudo o que as jovens 

mamães devem saber a respeito de seus filhos. 

EDUCAÇÃO DOS FILHOS (...) Em 2ª edição um precioso guia da 

educação doméstica. 

A HISTÓRIA DE NOSSO BEBÊ Álbum ilustrado a cores para o registro 

de todos os acontecimentos da vida do bebê – 2ª edição 

BEBÊ QUERIDO – 2ª edição 

Assinatura: Edições Melhoramentos 

3ª capa 

página 

S.A. O 

Malho 

Toute Mode Chamada: Uma compra feliz! “TOUTEMODE” MÉTODO DE CORTE A 

ALTA COSTURA 

Texto: O “Método Toutemode” do prof. J. Dias Portugal está consagrado 

pelas próprias alunas como o mais fácil, mais simples, racional e 

compreensível de quantos têm sido idealizados, visando ministrar o 

conhecimento dos segredos da arte de cortar e costurar. Em um volume 

ricamente encadernado, que se presta à maravilha para um presente, estão 

contidos ensinamentos preciosos, acompanhados de cerca de 400 figuras 

elucidativas, que esclarecem a execução de qualquer figurino ou modelo, 

por mais difícil que pareça. O texto é claro, facílimo de compreender. 

Lições completas sobre vestidos, blusas, saias godê, golas, mangas, 

pijamas, roupasde criança, roupa branca de senhoras, roupas brancas par 

homem, pontos de adorno, etc. 

Assinatura: S.A. O Malho 
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Encaixe 

Anunciante  Produto  Texto  

2ª capa 

página 

Edições da 

Biblioteca 

Infantil d’O 

Tico-Tico 

“A cabeça de 

ouro” de Josué 

Montello 

“Contos da Mãe 

Preta” de 

Osvaldo Orico 

“Fábulas 

Sertanejas” de 

Gustavo 

Barroso 

“Histórias 

Maravilhosas”  

de Humberto de 

Campos  

Chamada: LINDO PRESENTE de NATAL 

Texto: Quatro livros bonitos de autores de nomeada 

Assinatura: Edições da Biblioteca Infantil d’O Tico-Tico 

4 

página 

S.A. O 

Malho  

4.1 O Filet 

alb.nº2 

 

4.2 Blusas 

Bordadas 

alb.nº2 

 

4.3 Motivos 

para Bordar 

alb.nº4 

 

4.4 Figurino 

Infantil alb.nº7 

 

4.5 Riscos para 

Bordar alb.nº4 

 

4.6 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº2 

 

4.1 Contém uma rica e variada coleção de motivos para barras de toalhas 

de jantar, panos para móveis, centros de mesa, paninhos, barra para toalhas 

de altar etc... podendo os modelos ser executados também em crochê. 

 

4.2 Blusa! ... Uma peça que realça sempre a graça da beleza feminina! 

Êste album apresenta uma série de riscos e desenhos de encantadoras 

blusas, para todos os gôstos! Modelos moderníssimos, desenhos em ponto 

de sombra, fantasias e aplicações de  cambraias e fustão. 

 

4.3 O próprio nome já indica a finalidade dêste útil álbum... Em suas 

páginas, coloridas, existe uma interessantíssima coleção de desenhos ao 

alcance das mãos femininas, à guisa de sugestão, para a excução dos mais 

variados trabalhos. São pequenos enfeites... figuras variadas... 

monogramas... enfim encantadores motivos, de fácil execução, para uso 

pessoal e adôrno do Lar. 

 

4.4 Êste album foi preparado exclusivamente para resolver o problema da 

indumentária das crianças! Em suas 40 páginas as costureiras encontrarão 

grande variedade de modelos de vestidos e roupinhas. As donas de casa 

que costuram para os seus filhinhos, mesmo sem grandes conhecimentos 

do assunto, poderão executar os modelos, todos graciosos e práticos, em 

virtude das explicações claras que o album oferece. Um album-figurino 

de grande utilidade nos Lares! 

 

4.5 Interessantíssima variedade de riscos e modelos de trabalhos na 

medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 
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grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 

 

4.6 TOALHAS... peças que contribuem para o adôrno do lar! Na dimensão 

da execução, elegantíssimos riscos para bordar toalhas de fino gôsto! São 

40 páginas, coloridas, que formam um conjunto admirável de sugestões 

práticas e artísticas! Os desenhos são, todos, acompanhados de 

explicações claras, de fácil execução! 

 

Apoio: TODOS estes álbuns são editados pela Bibliotéca da “Arte de 

Bordar”. Faça seu pedido acompanhado de respectiva importância. 

Aceitamos encomendas pelo serviço de reembolso postal – Pedidos à S.A. 

Malho. À venda nas livrarias. 

8 

rodapé 

Escola de 

Corte e 

Costura de S. 

Paulo 

Metodologia 

Vogue de Corte 

e Costura  

Chamada: ENSINO SEM EXPLICADOR 

Texto: Pelo NOVO MÉRODO DE CORTE “VOGUE”, para alta Costura, 

com 365 figurinos, amplas ilustrações sobre a fazenda, e ricamente 

encadernado (...) Matricule-se no Curso por Correspondência da Escola 

de Corte e Costura de S. Paulo. Em 5 meses uma perfeita modista. Cursos 

de Cortadeira Técnica com diploma de contra-mestra ou nos cursos 

Especializados com diploma de Professôra. Cursos completos para 

alfaiates, com diploma de cortador Técnico, dos famosos Métodos de 

corte “VOGUE” para Homens. Para ensino da Arte e Modas, solicite-nos 

prospectos e ouça todas as terças e sextas-feiras pela Rádio Nacional do 

Rio de Janeiro o programa da Escola de Corte e Costura de S. Paulo das 

9,30 às 9,45 da manhã. 

61 

página 

Soc. Editôra 

Alterosa 

Ltda. 

Alterosa  Chamada: CERCA DE 2.000 PÁGINAS 

Texto: contendo: 

70 reportagens fotográficas 

80 emocionantes contos 

100 páginas de humorismo 

150 artigos de atualidade 

250 receitas culinárias 

500 modelos para sua elegância 

4 novelas completas 

E muitas outras atrações, (...) você encontrará em 12 números de 

ALTEROSA.  

Assinatura: ALTEROSA 

Slogan: Para a família do Brasil 

102 

página 

S.A. O 

Malho 

Almanaque do 

Tiquinho 

Chamada: UMA NOVIDADE EM MATERIA DE ANUARIO 

INFANTIL 

Texto: 128 páginas inteiramente coloridas 

Assinatura:  Almanaque do TIQUINHO 

136 

página 

S.A. O 

Malho 

Guia das Noivas 

alb.nº6 

Chamada: GUIA das NOIVAS álbum nº 6 

Texto: Afinal... Noivas! Para aquelas que em breve concretizarão seus 

ideais de amôr, apresentamos êste album que é um completo manual de 

sugestões e conselhos, um verdadeiro colaborador das noivas na 

confecção das peças de um enxoval prático, elegante e encantador! São 44 

páginas contendo os mais originais desenhos e sugestões, com explicações 

minuciosas e completas para a execução dos trabalhos. Gentil noiva, com 

êste album o problema do seu enxoval estará resolvido! 

Apoio: À venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou 

agencia de revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva 

importância, ou pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

170 

página 

S.A. O 

Malho 

Tiquinho Chamada: A REVISTA DOS “TIQUINHOS” DE GENTE! 

Texto: 32 páginas coloridas para alegria da criançada. 

Assinatura: TIQUINHO  No dia 15 de cada mês  

204 

página 

S.A. O 

Malho 

Figurino Infantil 

alb.nº7 

 

Chamada: Figurino INFANTIL 

Texto: Vestir bem. Vestir de maneira confortável, trajes de acordo com as 

circunstancias. Roupas que não tolham os movimentos, que sejam, 

entretanto, graciosas, elegantes, talhadas em tecidos laváveis – eis o que 

convem a uma criança, eis o que preferem as mães para trajar os filhos.  A 

exemplo das suas edições anteriores, o FIGURINO INFANTIL apresenta 

numerosos desenhos: - vestidos para o diário, para visitas, para festas, 

além de muitos outros modelos para as varias oportunidades do dia a dia 

do povo miúdo. A aplicação de uma renda, o jeito de pregar um folho, o 

emprego de um bordado, um pequeno detalhe, eis, em suma, o que 

constitue o êxito de uma “toilette”. E é o que procuramos sempre 
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apresentar aos nossos leitores.  Tanto estamos capacitados de que vamos 

correspondendo de modo satisfatório a essa tarefa é que vamos publicando 

regularmente edição após edição do presente figurino, cada qual 

oferecendo, a par da elegância e conforto que as roupas dos pequenos 

requerem, o traço indispensável e fascinante da novidade.   

 

Apoio: À venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou 

agencia de revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva 

importância, ou pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

249 

página 

S.A. O 

Malho 

Roupinhas do 

Nenê alb.nº6 

 

Chamada: Roupinhas do Nenê álbum nº6 

Apoio: À venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou 

agencia de revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva 

importância, ou pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

261 

½ 

página 

S.A. O 

Malho 

261.1 Lençóis 

Artísticos 

alb.nº3 

 

261.2 Copa e 

Cozinha alb.nº3 

261.1 DESENHOS magníficos! Os trabalhos que as 44 páginas deste 

álbum apresentam, satisfazem ao mais apurado gôsto em beleza e 

distinção! Os desenhos dos riscos, de grande originalidade, são 

apresentados em grande formato, com minuciosas explicações, tornando 

a execução do trabalho muito fácil. Êste álbum é o mais perfeito que existe 

no gênero! 

 

261.2 O nome revela bem o valor deste álbum: muitos e muitos desenhos, 

modernos e originais, para o bom aspecto das copas e cozinhas. Com capa 

em cores, dois esplendidos suplementos em grande formato. 

 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

262 

rodapé 

Livraria 

Teixeira 

Novo Método de 

Dactilografia 

Josephina 

Meinel 

Chamada: Novo Método de Dactilografia 

Texto: Curso prático para escrever em qualquer máquina com numerosos 

exercícios, que habilitam ao aluno a escrever com rapidez e SEM OLHAR 

PARA O RECLADO, pela professora JOSEPHINA MEINEL. Êste 

método é reconhecido como o melhor, o mais simples e o mais prático, de 

quantos se conhecem, pois não só habilita a escrever em todas as máquinas 

de teclado Universal, como dá noções da correspondência comercial, etc. 

Êste método é o mais adotado em todas as escolas de Comércio por ser o 

que melhores resultados produz.  

Assinatura: LIVRARIA TEIXEIRA 

267 

½ 

página 

Dierberger 

Agro-

Comercial 

Catálogos e 

folhetos 

ilustrados 

Chamada: Semeia, planta, cria! 

Texto: os nossos catálogos e folhetos ilustrados que distribuímos 

gratuitamente, fornecem as mais completas instruções sobre sementes de 

hortaliças, flores, florestais. Ferramentas e apetrechos para jardim, horta e 

pomares; inseticidas, fungicidas e muricidas; apicultura e adubos. Livros 

agrícolas e culinários. 

Assinatura: Dierberger Agro-Comercial 

276 

½ 

página 

S.A. O 

Malho 

276.1 Riscos 

para Bordar 

alb.nº4 

 

276.2 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº2 

276.1 INTERESSANTÍSSIMA variedade de riscos e modelos de 

trabalhos na medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para 

cama e mesa, enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. 

Album, em grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa 

apreciam imensamente! Sugestões maravilhosas! 

 

276.2 TOALHAS... peças que contribuem para o adôrno do lar! Na 

dimensão da execução, elegantíssimos riscos para bordar toalhas de fino 

gôsto! São 40 páginas, coloridas, que formam um conjunto admirável de 

sugestões práticas e artísticas! Os desenhos são, todos, acompanhados de 

explicações claras, de fácil execução! 

 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

285 

página 

S.A. O 

Malho 

Toute Mode Chamada: Uma compra feliz! “TOUTE MODE” MÉTODO DE CORTE 

A ALTA COSTURA 

Texto: O “Método Toutemode” do prof. J. Dias Portugal está consagrado 

pelas próprias alunas como o mais fácil, mais simples, racional e 

compreensível de quantos têm sido idealizados, visando ministrar o 

conhecimento dos segredos da arte de cortar e costurar. Em um volume 

ricamente encadernado, que se presta à maravilha ara um presente, estão 

contidos ensinamentos preciosos, acompanhados de cerca de 400 figuras 

elucidativas, que esclarecem a execução de qualquer figurino ou modelo, 

por mais difícil que pareça. O texto é claro, facílimo de compreender. 

Lições completas sobre vestidos, blusas, saias godê, golas, mangas, 



 

459 

 

pijamas, roupas de criança, roupa branca de senhoras, roupas brancas par 

homem, pontos de adorno, etc. 

Assinatura: S.A. O Malho 

287 

página 

Companhia 

Editora 

Nacional 

Comer Bem – 

Dona Benta 

Chamada: Dona benta anuncia... 

Texto: Curso Popular de Quitutes 

Qualquer dona de casa poderá tornar-se em pouco tempo exímia 

quituteira, seguindo em seu próprio lar o curso popular de quitutes, 

dirigido por Dona Benta. Candidate-se hoje mesmo ao diploma de doutora 

em arte culinária, adquirindo um exemplar de COMER BEM. Mais de 

1.000 receitas experimentadas de doces, salgados, bolos, cock-tails, 

sorvetes, etc. 

Apoio 1: Nova Edição 544 páginas, volume cartonado. 

Apoio 2: com Dona Benta V. aprenderá ainda: *valor alimentício – 

calorias e vitaminas de todos os pratos *arranjo de mesa e organização de 

menús *escolha e conservação do material de cosinha *inúmeros 

conselhos úteis a todas as donas de casa.  

302 

¼ 

página 

S.A. O 

Malho 

O Filet alb.nº2 Chamada: O Filet álbum nº2 

Texto: Contém uma rica e variada coleção de motivos para barras de 

toalhas de jantar, panos para moveis, centros de mesa, paninhos, barras 

para toalhas de altar, etc., podendo estes modelos serem executados 

também em crochê. 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

303 

¼ 

página 

S.A. O 

Malho 

A Lingerie 

alb.nº7 

Chamada: A Lingerie álbum nº7 

Texto: A mulher elegante encontra neste álbum, primorosamente 

organizado, inúmeros desenhos de modelos de “pegnoirs”, “soutiens”, 

blusas, combinações, camisolas, aplicações, todos na medida de execução, 

e muitos outros trabalhos que compõem a graça e a distinção da mulher 

moderna! As páginas deste álbum, de grande formato, foram enriquecidas 

com os mais belos riscos, desenhados para o encanto do belo sexo! 

 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

3ª capa 

página 

S.A. O 

Malho 

Moda e Bordado Chamada: Para as jovens! Para as Senhoras! 

Texto: Moda e Bordado Revista mensal Oferece belíssimos modelos de 

vestidos, blusas, casacos, sáias, costumes, roupa branca e para o lar e notas 

de interesse da mulher. Tudo quanto é útil à mulher e ao lar. Modelos, 

riscos, páginas das noivas, artes culinária, contos e uma infinidade de 

notinhas práticas.  

Assinatura: Moda e Bordado 

Em todas as livrarias e bancas de jornais 
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2ª capa 

página 

S.A.  

O Malho 

Método Toute 

Mode de Ensino 

sem Mestre 

Chamada: Metodo Toutemode 

Agora sou um sucesso 

Apoio 1: Metodo de corte e alta costura “Toutemode” de ensino sem 

mestre 

Texto: O Método “Toutemode” organizado e impresso em belíssimo livro, 

magnificamente encadernado, contem cerca de 400 figuras, que 

esclarecem com facilidade a execução de qualquer modelo de figurino, por 

mais difícil que pareça, acompanhando o texto com claras e simples 

explicações. Lições completas sobre vestidos, golas, mangas, pijamas, 

casacos simples e de “tailleurs”, “manteaux”, roupas de crianças, roupa 

branca de senhoras, pontos de adôrno e roupa branca para homem. 

O preço de cada exemplar do livro, com excelente encadernação é de 

Cr$120,00. A venda em todas as Livrarias do Brasil. PEDIDOS AOS 

EDITORES : S/A O MALHO 

 

4 S.A.  

O Malho 

4.1 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº2  

 

4.2 Motivos 

para Bordar 

alb.nº4 

 

4.1 TOALHAS... peças que contribuem para o adôrno do lar! Na dimensão 

da execução, elegantíssimos riscos para bordar toalhas de fino gôsto! São 

40 páginas, coloridas, que formam um conjunto admirável de sugestões 

práticas e artísticas! Os desenhos são, todos, acompanhados de explicações 

claras, de fácil execução! 

 

4.2 O próprio nome já indica a finalidade dêste útil álbum... Em suas 

páginas, coloridas, existe uma interessantíssima coleção de desenhos ao 

alcance das mãos femininas, à guisa de sugestão, para a excução dos mais 
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4.3 Blusas 

Bordadas 

alb.nº2 

 

4.4 Figurino 

Infantil alb.nº7 

 

4.5 Riscos para 

Bordar 

alb.nº229 

 

4.6 O Filet 

alb.nº2 

variados trabalhos. São pequenos enfeites... figuras variadas... 

monogramas... enfim encantadores motivos, de fácil execução, para uso 

pessoal e adôrno do Lar. 

 

4.3 Blusa! ... Uma peça que realça sempre a graça da beleza feminina! Êste 

album apresenta uma série de riscos e desenhos de encantadoras blusas, 

para todos os gôstos! Modelos moderníssimos, desenhos em ponto de 

sombra, fantasias e aplicações de  cambraias e fustão. 

 

4.4 Êste album foi preparado exclusivamente para resolver o problema da 

indumentária das crianças! Em suas 40 páginas as costureiras encontrarão 

grande variedade de modelos de vestidos e roupinhas. As donas de casa 

que costuram para os seus filhinhos, mesmo sem grandes conhecimentos 

do assunto, poderão executar os modelos, todos graciosos e práticos, em 

virtude das explicações claras que o album oferece. Um album-figurino de 

grande utilidade nos Lares! 

 

4.5 INTERESSANTÍSSIMA variedade de riscos e modelos de trabalhos 

na medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 

grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 

 

4.6 Contém uma rica e variada coleção de motivos para barras de toalhas 

de jantar, panos para móveis, centros de mesa, paninhos, barra para toalhas 

de altar etc... podendo os modelos ser executados também em crochê. 

Apoio: TODOS estes álbuns são editados pela Bibliotéca da “Arte de 

Bordar”. Faça seu pedido acompanhado de respectiva importância. 

Aceitamos encomendas pelo serviço de reembolso postal – Pedidos à S.A. 

Malho. À venda nas livrarias. 

8 

rodapé 

Escola de 

Corte e 

Costura de 

S. Paulo 

Metodologia 

Vogue de Corte 

e Costura 

Chamada: ENSINO SEM EXPLICADOR 

Texto: Pelo NOVO MÉRODO DE CORTE “VOGUE”, para alta Costura, 

com 365 figurinos, amplas ilustrações sobre a fazenda, e ricamente 

encadernado (...) Matricule-se no Curso por Correspondência da Escola de 

Corte e Costura de S. Paulo. Em 5 meses uma perfeita modista. Cursos de 

Cortadeira Técnica com diploma de contra-mestra ou nos cursos 

Especializados com diploma de Professôra. Cursos completos para 

alfaiates, com diploma de cortador Técnico, dos famosos Métodos de corte 

“VOGUE” para Homens. Para ensino da Arte e Modas, solicite-nos 

prospectos e ouça todas as terças e sextas-feiras pela Rádio Nacional do 

Rio de Janeiro o programa da Escola de Corte e Costura de S. Paulo das 

9,30 às 9,45 da manhã. 

204 

página 

O Malho Moda e Bordado Texto: simples, prático e chic, eis a nota dominante de “MODA E 

BORDADO”, o figurino da mulher brasileira. “Moda e Bordado” vos 

oferece uma enorme variedade de modelos de vestidos, manteaux, 

ensembles, tailleurs, blusas, lingerie, roupinhas para crianças, 

rigorosamente escolhidos, correspondendo às exigências do mais 

requintado bom gosto. 

Assinatura: MODA E BORDADO 

222 

rodapé 

S.A.  

O Malho 

Blusas Bordadas 

alb.nº2 

Texto: Uma série de inúmeros modelos de blusas bordadas, em desenhos 

de encantadores motivos, com os riscos de bordados em ponto de sombra, 

fantasias e aplicações de cambraia e fustão e vários outros a senhora 

encontrará no ALBUM N.2 

Assinatura: Blusas e Bordados 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

226 

½ 

página 

S.A.  

O Malho 

226.1 

Monogramas 

Artísticos 

alb.nº4 

 

226.2 Blusas 

Bordadas 

alb.nº2 

 

226.3 Riscos 

para Bordar 

alb.nº229 

226.1 Todas as letras... todas as combinações que, com elas, se podem 

fazer... estão nas páginas deste álbum, prático e encantador! Ao mais 

variados tamanhos de modelos completam a utilidade de tão original 

coleção de monogramas. 

 

226.2 Qualquer que seja o tipo, o estilo, o feitio da blusa bordada... é 

encontrado nas belíssimas páginas deste álbum. Grande variedade de 

elegantes desenhos, ideais para meninas, mocinhas e senhoras. 

  
226.3 Nunca se reuniu tanta cousa bonita em matéria de riscos e modelos 

– para adôrno do lar; para beleza e conforto da mesa e da cama; para uso 
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pessoal. Apresentando tudo em dimensões para execução. álbum que é 

grande pelo formato e pela utilidade. 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

227 

página  

S.A.  

O Malho 

227.1 Guia das 

Noivas alb.nº6 

 

227.2 Enxoval 

do Bebê alb.nº8 

 

227.3 A 

Lingerie alb.nº7 

 

227.4 Novo 

Ponto de Cruz 

alb.nº8 

 

227.5 

Roupinhas do 

Nenê alb.nº7 

 

227.6 O Filet 

alb.nº2 

 

227.1 Realize seus sonhos, encantadora jovem... sendo, ao mesmo tempo, 

feliz e elegante! Este álbum incomparável, sugere, ensina tudo quanto deve 

figurar em seu enxoval... e tudo quanto deve enfeitar seu lar, como ninho 

de ventura e distinção. 

 

227.2 A graça, a delicadeza, o bem estar do “princepezinho” do lar exigem 

(e merecem...) todos os cuidados! Colaborando com as mães, este álbum 

facilita a confecção, através de riscos admiráveis, de enxovais práticos e 

lindos para o recém-nascido. 

 

227.3 Quanta mulher gosta de concessionar sua própria roupa íntima, 

economizando... e aperfeiçoando seus conhecimentos? Este álbum orienta 

o corte, a costura e o bordado de modelos muito finos e atraentes, duma 

elegância irrepreensível. 

  
227.4 Com interessantes desenhos nas dimensões da execução é este 

álbum, repleto de ideias para aplicações, tapetes, paneaux, guarnições. Um 

tesouro para trabalhos em casa! 

  
227.5 Muito útil e prático, este album é insubstituível na confecção do 

enxoval do jovenzinho que por aí... Poupando tempo, faz que a futura mãe 

tenha a alegria de, ela mesma, preparar todo o vestuário do seu bebê. 

Modelos belíssimos! 

 

227.6 Também podem ser executados em crochê os delicados e lindos 

motivos oferecidos por este álbum, para centros de mesa, adorno de 

colchas, barras para toalhas de jantar, panos para móveis... e muito mais 

do gênero! 

 Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 

revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

228 

½ 

página 

S.A.  

O Malho 

228.1 Álbum 

para Noivas 

alb.nº6 

 

228.2Bichinhos 

Bordados 

alb.nº1 

 

228.3 Figurino 

Infantil alb.nº7 

 

228.1 Maravilhosa coleção de peças de lingerie, de cama e mesa, de 

enfeites... de tudo quanto o bordado pode oferecer de belo e de prático para 

o enxoval e para o adorno do futuro lar! 

 

228.2 Para a vivacidade e alegria da roupa de seus filhos, a senhora tem 

centenas de sugestões neste álbum. Todos os bichinhos são desenhados em 

vários tamanhos, facilitando sua aplicação também em toalhas, panos, 

enfeites... 

 

228.3 Album que resolve os problemas das mães que apreciam executar as 

roupinhas dos seus filhos. Modelos de corte e realização muito facilitados 

e em grande variedade de estilos e ornamentos. 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

229 

página 

S.A.  

O Malho 

229.1 Cama e 

Mesa alb.nº7 

 

229.2 O lar, a 

mulher e a 

criança alb.nº7 

 

229.3 Bordados 

Infantis alb.nº2 

 

229.4 Lençóis 

Artísticos 

alb.nº4 

 

229.5 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº2 

 

229.1 Em qualquer lar o toque feminino é a graça do ambiente. Surpreenda 

seu esposo com uma linda toalha ou uma formosa colcha que a senhora 

mesma executará com as facilidades e belezas dos modelos deste álbum 

prático e distinto. 

 

229.2 Blusas, camisolas, sáias, casaquinhos, pijamas, toalhas, lençóis, 

guardanapos, barras, monogramas... em riscos de aspecto encantador, 

fáceis de bordar e muito práticos. Para o bem estar e beleza do lar, da 

mulher e da criança! 

 

229.3 Cheios de motivos graciosos, este álbum proporciona a confecção 

de adoráveis bordados para aventais, vestidos de boneca, enfeites do lar... 

desenvolvendo o gosto da garotada e dando-lhes imagens felizes em 

modelos que encantam o ambiente. 

 

229.4 O título diz bem o que é este deslumbrante álbum da Biblioteca Arte 

de Bordar! Todos os riscos – em desenhos modernos, elegantes e atraentes 

– são apresentados com as mais claras explicações, tornando-os de 

execução muito simples. 
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229.6 Motivos 

para Bordar 

alb.nº4 

 

229.5 Explicações ao alcance de todos transformam em verdadeiro prazer 

da dona de casa a confecção de encantadoras toalhas – das mais simples 

às mais luxuosas. Mas todas de muito bom gosto. Riscos par bordar na 

medida da execução. 

 

229.6 Não há moça, não há senhora que não encontre tempo para um 

bordado. E a coletânea da Biblioteca da Arte de Bordar é uma auxiliar 

preciosa, conforme se vê, mais uma vez, pelos modelos e explicações deste 

valioso álbum! 

 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 

revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

233 

página 

S.A.  

O Malho 

Almanaque d’O 

Tico-Tico 

Chamada: Dos presentes todos este é o melhor! Texto: A mais completa 

variedade de assuntos ao gosto da criançada! Lindo colorido! Contos 

encantadores! Passatempos, anedotas, teatrinho, música, monólogos e 

novidades. 

Assinatura: Almanaque d’O Tico-Tico 

235 

página 

S.A.  

O Malho 

Arte de Bordar – 

Edição Vestidos 

de Noiva 

Chamada: Arte de Bordar – Edição Vestidos de Noiva 

Texto: Inédita! Luxuosa! Deslumbrante! Variadíssima! 

A mais bela e sugestiva coleção de VESTIDOS DE NOIVA, em páginas 

que oferecem oportunidade de uma escolha demorada, atenta e 

conscienciosa. O melhor mentor que possa desejar uma noiva no período 

inesquecível do preparo do enxoval para o grande dia. Pormenores de 

elegância, etiqueta e distinção social da cerimônia. Modelos de todos os 

complementos do enxoval, em suas maiores minucias.  

Apoio: Em todas as Livrarias e Jornaleiros Atendemos pedidos pelo 

Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

237 

página  

S.A.  

O Malho 

Almanaque de 

Tiquinho 

Chamada: este ano ainda está melhor! 

Texto: 150 páginas escolhidas para a compreensão e o deleite dos 

“Tiquinhos de gente” do Brasil. Coloridas lindamente da primeira à última. 

Assinatura: Almanaque de Tiquinho 

238 

Página  

S.A.  

O Malho 

Riscos para 

Bordar 

alb.nº229 

Chamada: Riscos para Bordar álbum nº229 

Texto: Interessantíssima variedade de riscos e modelos de trabalhos na 

medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 

grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

244 

1/6 

página 

S.A.  

O Malho 

Riscos para 

Bordar 

alb.nº229 

Chamada: Riscos para Bordar álbum nº229 

Texto: Interessantíssima variedade de riscos e modelos de trabalhos na 

medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 

grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

261 

página 

Correio 

Paulistano 

Correio 

Paulistano 

Chamada: Uma tradição jornalística... 

Texto: Em toda parte! 

267 

¼ 

página 

Companhia 

Melhorame

ntos de São 

Paulo 

Livros Chamada: A Senhora A Senhorita! 

Texto: Não podem prescindir destes livros e materiais! Para o preparo da 

moderna dona de casa: *PONTO DE CRUZ álbuns de nº 1 a 4 

*NUTRIÇÃO (...) verdadeiro curso prático de nutricionismo *BEBÊ 

QUERIDO (...) o álbum dos bébés para as mamães * A MAMAEZINHA 

(...) lições práticas e modernas de puericultura *CUIDE DE SEU FILHO 

(...) os deveres  das mães para com seus filhos. 

Apoio: Pelo Reembolso Postal diretamente Companhia Melhoramentos de 

São Paulo  

273 

½ 

página 

- Bolos Artísticos 

livro-manual de 

receita e 

execução 

Chamada: BOLOS ARTISTICOS 

Texto: Um magnífico livro com 400 páginas e 50 modelos originais com 

a maneira de executa-los. O livro que a snra. esperava! 3ª edição 

Apoio: Pedidos por reembolso postal à Rua Osorio de almeida 76 Urca 

Rio. 

299 

página 

Companhia 

Editora 

Nacional 

Comer Bem – 

Dona Benta  

Chamada: Dona benta anuncia... 

Texto: Curso Popular de Quitutes 
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Qualquer dona de casa poderá tornar-se em pouco tempo exímia quituteira, 

seguindo em seu próprio lar o curso popular de quitutes, dirigido por Dona 

Benta. Candidate-se hoje mesmo ao diploma de doutora em arte culinária, 

adquirindo um exemplar de COMER BEM. Mais de 1.000 receitas 

experimentadas de doces, salgados, bolos, cock-tails, sorvetes, etc. 

Apoio 1: Nova Edição 544 páginas, volume cartonado. 

Apoio 2: com Dona Benta V. aprenderá ainda: *valor alimentício – 

calorias e vitaminas de todos os pratos *arranjo de mesa e organização de 

menús *escolha e conservação do material de cosinha *inúmeros 

conselhos úteis a todas as donas de casa.  

3ª capa 

página 

S.A.  

O Malho 

Biblioteca 

Infantil d’O 

Tico-Tico 

Chamada: O melhor presente 

Texto: Uma coleção de livros da BIBLIOTECA INFANTIL d’O TICO-

TICO 

O BICHO DO CIRCO – de Josué Montello 

A MULETA DE OURO – de Leonor Posada 

AVENTURAS DE RÉCO-RÉCO, BOLÃO E AZEITONA – de Luiz Sá 

NO PAÍS DA FANTASIA – de Carlos Manhães 

O CIRCO DOS ANIMAIS – de Gaspar Coelho 

PINGA-FOGO, O DETETIVE ERRADO – de Luiz Sá 

AVENTURAS DE CHIQUINHO – de Paulo Affonso 

MINHA BABÁ – de J Carlos 

Pedidos à S.A. “O Malho” 
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Anunciante  Produto  Texto  

2ª capa 

página 

S.A.  

O Malho 

Almanaque d’ O 

Tico-Tico 

Chamada: Agrada a todos 

Texto: Pela beleza de suas páginas, pela variedades dos assuntos, pela 

excelente apresentação, pela confiança de inspira, pela tradição que 

acompanha como o mais completo e melhor anuário infantil brasileiro. 

Assinatura: Almanaque d’ O Tico-Tico 

4 

página 

S.A.  

O Malho 

4.1 Cama e 

Mesa alb.nº9 

 

4.2 Vestidos de 

Noiva alb.nº230 

 

4.3 Decorações, 

arranjos e 

utilidades para o 

lar alb.nº232 

 

4.4 Riscos para 

Bordar 

alb.nº229 

 

4.5 Motivos 

para Bordar 

alb.nº4 

 

4.6 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº2  

4.1 O encanto e conforto do Lar dependem muito do bom gosto feminino. 

Este álbum coloca à disposição das mãos femininas, modelos insuperáveis 

em aplicações de ponto cheio, sombra e crivo. Guarnições de impecável 

beleza, em desenhos de riscos originais, na medida da execução. este 

álbum é de real utilidade para o Lar! 

 

4.2 Inédita! Luxuosa! Deslumbrante! Variadíssima! 

A mais bela e sugestiva coleção de VESTIDOS DE NOIVA, em páginas 

que oferecem oportunidade de uma escolha demorada, atenta e 

conscienciosa. O melhor mentor que possa desejar uma noiva no período 

inesquecível do preparo do enxoval para o grande dia. Pormenores de 

elegância, etiqueta e distinção social da cerimônia. Modelos de todos os 

complementos do enxoval, em suas maiores minucias.  

Apoio: Em todas as Livrarias e Jornaleiros Atendemos pedidos pelo 

Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

 

4.3 A mulher moderna terá neste lindo Album um auxiliar valioso e 

insubstituível para tornar o lar acolhedor e encantador! As mais felizes 

sugestões para quartos do bebê; salas de refeições; salas de estar! A 

disposição dos móveis; colocação dos quadros; sofás; poltronas! Cortinas 

maravilhosas; “abat-jours” encantadores; penteadeiras práticas, bonitas, 

modernas! O álbum que estava faltando, para dar alegria e beleza ao Lar! 

 

4.4 INTERESSANTÍSSIMA variedade de riscos e modelos de trabalhos 

na medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 

grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 

 

4.5 O próprio nome já indica a finalidade dêste útil álbum... Em suas 

páginas, coloridas, existe uma interessantíssima coleção de desenhos ao 

alcance das mãos femininas, à guisa de sugestão, para a excução dos mais 

variados trabalhos. São pequenos enfeites... figuras variadas... 

monogramas... enfim encantadores motivos, de fácil execução, para uso 

pessoal e adôrno do Lar. 
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4.6 TOALHAS... peças que contribuem para o adôrno do lar! Na dimensão 

da execução, elegantíssimos riscos para bordar toalhas de fino gôsto! São 

40 páginas, coloridas, que formam um conjunto admirável de sugestões 

práticas e artísticas! Os desenhos são, todos, acompanhados de explicações 

claras, de fácil execução! 

Apoio: TODOS estes álbuns são editados pela Bibliotéca da “Arte de 

Bordar”. Faça seu pedido acompanhado de respectiva importância. 

Aceitamos encomendas pelo serviço de reembolso postal – Pedidos à S.A. 

Malho. À venda nas livrarias. 

59 

página 

Correio 

Paulistano 

Correio 

Paulistano 

Chamada: Uma tradição jornalística... 

Texto: Em toda parte! 

204 

página 

S.A.  

O Malho 

Moda e 

Bordado 

Chamada: De Paris para você... 

Texto: modelos de vestidos sugestivos, fascinantes, muito elegantes! 

Criados pelos mais famosos figurinos parisienses. Com exclusividade! E 

ainda conselhos de beleza, receitas culinárias, decorações e muitas outras 

secções úteis!  

Apoio: À venda em todas as agências de revistas e jornaleiros 

Assinatura: Moda e Bordado 

Slogan: A revista que é um figurino... O figurino que é uma revista! 

231 

1/6 

página 

S.A.  

O Malho 

A Lingerie 

alb.nº8 

Chamada: A Lingerie álbum nº8 

Texto: Quanta mulher gosta de concessionar sua própria roupa íntima, 

economizando... e aperfeiçoando seus conhecimentos? Este álbum orienta 

o corte, a costura e o bordado de modelos muito finos e atraentes, duma 

elegância irrepreensível. 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

234 

1/6 

página 

S.A.  

O Malho 

Lençóis 

Artísticos 

alb.nº4 

Chamada: Lençóis Artísticos album nº4 

Texto:  O título diz bem o que é este deslumbrante álbum da Biblioteca 

Arte de Bordar! Todos os riscos – em desenhos modernos, elegantes e 

atraentes – são apresentados com as mais claras explicações, tornando-os 

de execução muito simples. 

237 

página 

S.A.  

O Malho 

Almanaque de 

Tiquinho 

Chamada: Êle quer ser dos primeiros a comprar... 

Texto: 150 páginas escolhidas para a compreensão e o deleite dos 

“Tiquinhos de gente” do Brasil. Coloridas lindamente da primeira à 

última! 

Assinatura: Almanaque de Tiquinho  

238 

página 

S.A.  

O Malho 

Decorações, 

arranjos e 

utilidades para o 

lar alb.nº232 

Chamada: Eu adoro o meu Lar e você... 

Texto: Para a dona de casa um lindo Album, auxiliar valioso e 

insubstituível para tornar o seu  lar acolhedor e cheio de encanto. Sugestões 

para quartos, sofás, poltronas. Cortinas maravilhosas, abat-jours, 

penteadeiras práticas e modernas. Tudo isto a senhora encontrará em 

Assinatura: Decorações ARRANJOS E UTILIDADES PARA O LAR 

Apoio: Em todas as Livrarias e Jornaleiros S.A. O Malho Atendemos 

pedidos pelo Reembolso Postal  

240 

¼ 

página 

S.A.  

O Malho 

Bichinhos 

Bordados 

alb.nº1 

Chamada: Bichinhos Bordados álbum nº1 

Texto: Para a vivacidade e alegria da roupa de seus filhos, a senhora tem 

centenas de sugestões neste álbum. Todos os bichinhos são desenhados em 

vários tamanhos, facilitando sua aplicação também em toalhas, panos, 

enfeites... 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

242 

½ 

página 

S.A.  

O Malho 

242.1 Lençóis 

Artísticos 

alb.nº4 

 

242.2 O lar, a 

mulher e a 

criança 

alb.nº234 

242.1 Verdadeira maravilha em desenhos magníficos! Os trabalhos que as 

44 páginas deste álbum apresentam, satisfazem ao mais apurado gôsto em 

beleza e distinção! Os desenhos dos riscos, de grande originalidade, são 

apresentados em grande formato, com minuciosas explicações, tornando a 

execução do trabalho muito fácil. Êste álbum é o mais perfeito que existe 

no gênero! 

 

242.2 Eis um álbum de real utilidade no Lar! Verdadeira coleção de 

trabalhos originais. Motivos para toalhas, fronhas, lençóis, panos de mesa. 

As senhoras encontram nas 44 páginas deste álbum desenhos 

maravilhosos, com as mais amplas explicações, para fácil execução dos 

trabalhos! Assuntos de “lingerie”, assim como modelos de roupinhas para 

crianças. Este álbum e um manual de lindas sugestões às donas de casa. 

Utilissima obra. 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 

revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 
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250 

página 

S.A.  

O Malho 

250.1 Vestidos 

de Noiva 

alb.nº230  

 

250.2 Copa e 

Cozinha 

alb.nº233 

 

250.3 Guia das 

Noivas 

alb.nº235 

250.1 Inédita! Luxuosa! Deslumbrante! Variadíssima!  A mais bela e 

sugestiva coleção de VESTIDOS DE NOIVA, em páginas que oferecem 

oportunidade de uma escolha demorada, atenta e conscienciosa. O melhor 

mentor que possa desejar uma noiva no período inesquecível do preparo 

do enxoval para o grande dia. Pormenores de elegância, etiqueta e 

distinção social da cerimônia. Modelos de todos os complementos do 

enxoval, em suas maiores minucias.  

Apoio: Em todas as Livrarias e Jornaleiros Atendemos pedidos pelo 

Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

 

250.2 O bom gosto, a simplicidade e o aspecto saudável dos desenhos, 

variados e bonitos, fazem deste álbum um guia para as copas e cozinhas 

de hoje. Em grande formato, dois magníficos suplementos, utilíssimos! 

 

250.3 Realize seus sonhos, encantadora jovem... sendo, ao mesmo tempo, 

feliz e elegante! Este álbum incomparável, sugere, ensina tudo quanto deve 

figurar em seu enxoval... e tudo quanto deve enfeitar seu lar, como ninho 

de ventura e distinção. 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 

revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

260 

½ 

página 

S.A.  

O Malho 

260.1 

Monogramas 

Artísticos 

alb.nº4 

 

260.2 Riscos 

para Bordar 

alb.nº229  

 

260.3 Blusas 

Bordadas 

alb.nº2 

260.1 Todas as letras... todas as combinações que, com elas, se podem 

fazer... estão nas páginas deste álbum, prático e encantador! Ao mais 

variados tamanhos de modelos completam a utilidade de tão original 

coleção de monogramas. 

 

260.2 Nunca se reuniu tanta cousa bonita em matéria de riscos e modelos 

– para adôrno do lar; para beleza e conforto da mesa e da cama; para uso 

pessoal. Apresentando tudo em dimensões para execução. álbum que é 

grande pelo formato e pela utilidade. 

 

260.3 Qualquer que seja o tipo, o estilo, o feitio da blusa bordada... é 

encontrado nas belíssimas páginas deste álbum. Grande variedade de 

elegantes desenhos, ideais para meninas, mocinhas e senhoras. 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

268 

½ 

pagina 

S.A.  

O Malho 

268.1  O Filet 

alb.nº2 

 

268.2 Bordados 

Infantis alb.nº2 

 

268.3 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº3 

 

268.4 

Roupinhas do 

Nenê alb.nº8 

268.1 Também podem ser executados em crochê os delicados e lindos 

motivos oferecidos por este álbum, para centros de mesa, adorno de 

colchas, barras para toalhas de jantar, panos para móveis... e muito mais 

do gênero! 

 

268.2 Cheios de motivos graciosos, este álbum proporciona a confecção 

de adoráveis bordados para aventais, vestidos de boneca, enfeites do lar... 

desenvolvendo o gosto da garotada e dando-lhes imagens felizes em 

modelos que encantam o ambiente. 

 

268.3 Explicações ao alcance de todos transformam em verdadeiro prazer 

da dona de casa a confecção de encantadoras toalhas – das mais simples 

às mais luxuosas. Mas todas de muito bom gosto. Riscos par bordar na 

medida da execução. 

 

268.4 Muito útil e prático, este album é insubstituível na confecção do 

enxoval do jovenzinho que por aí... Poupando tempo, faz que a futura mãe 

tenha a alegria de, ela mesma, preparar todo o vestuário do seu bebê. 

Modelos belíssimos! 

Apoio: Pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

274 

½ 

página 

Dolores 

Botafogo 

Bolos Artísticos 

Dolores 

Botafogo 

Chamada: BOLOS ARTÍSTICOS 

Texto: Dois volumes, contendo cada um 50 modelos diversos. Ótimo 

colorido, com explicações detalhadas ensinando a maneira de executá-los. 

Apoio: EM TODAS AS LIVRARIAS 

Assinatura: DOLORES BOTAFOGO 

297 Companhia 

Editora 

Nacional 

Comer Bem – 

Dona Benta  

Chamada: Dona benta anuncia... 

Texto: Curso Popular de Quitutes 

Qualquer dona de casa poderá tornar-se em pouco tempo exímia quituteira, 

seguindo em seu próprio lar o curso popular de quitutes, dirigido por Dona 

Benta. Candidate-se hoje mesmo ao diploma de doutora em arte culinária, 
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adquirindo um exemplar de COMER BEM. Mais de 1.000 receitas 

experimentadas de doces, salgados, bolos, cock-tails, sorvetes, etc. 

Apoio 1: Nova Edição 544 páginas, volume cartonado. 

Apoio 2: com Dona Benta V. aprenderá ainda: *valor alimentício – 

calorias e vitaminas de todos os pratos *arranjo de mesa e organização de 

menús *escolha e conservação do material de cosinha *inúmeros 

conselhos úteis a todas as donas de casa.  

3ª capa S.A.  

O Malho 

Biblioteca 

Infantil d’O 

Tico-Tico 

Chamada: O melhor presente 

Texto: Uma coleção de livros da BIBLIOTECA INFANTIL d’O TICO-

TICO 

O BICHO DO CIRCO – de Josué Montello 

A MULETA DE OURO – de Leonor Posada 

AVENTURAS DE RÉCO-RÉCO, BOLÃO E AZEITONA – de Luiz Sá 

NO PAÍS DA FANTASIA – de Carlos Manhães 

O CIRCO DOS ANIMAIS – de Gaspar Coelho 

PINGA-FOGO, O DETETIVE ERRADO – de Luiz Sá 

AVENTURAS DE CHIQUINHO – de Paulo Affonso 

MINHA BABÁ – de J Carlos 

Pedidos à S.A. “O Malho” 
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Anunciante  Produto  Texto  

2ª capa 

página  

S.A.  

O Malho 

MODA E 

BORDADO 

Chamada: Senhora 

Texto: Dêsde o seu aparecimento vem a revista mensal de figurinos e 

bordados “MODA E BORDADO” conquistando dia a dia a preferência 

das senhoras brasileiras. A empresa editora desse mensário, jubilosamente 

animada com essa justa preferência, resolveu melhorá-lo e ampliá-lo em 

todas as suas secções e especialmente em sua feitura material. Assim é que 

dos centros mundiais de onde se irradia a moda feminina foram contratados 

serviços especiais dos artistas mais em evidência, dos mais notáveis 

creadores da elegância. Com a edição que está à venda, terão as nossas 

patrícias ocasião de verificar que “MODA E BORDADO”, revista editada 

em nosso País, se iguala ou é, muitas vezes, melhor que as melhores 

publicações de figurinos feitos no estrangeiro. (...) 

“MODA E BORDADO” Revista-Figurino mensal – 58 páginas, inúmeras 

coloridas. 

FIGURINOS Sempre os últimos, os mais modernos figurinos para baile, 

passeio, esporte e para as Noivas. Magnífica coleção de vestidos de todos 

os tipos, para todas as horas. Um modelo para cada gosto. Criações 

procedentes de Prais, Londres e Hollywood. CONSELHOS E 

ENSINAMENTOS Varias e utilíssimas secções bem desenvolvidas sobre 

beleza, estética, elegância e adornos para o lar, são tratadas com 

proficiência. ARTE CULINÁRIA Em todos os números das revistas as 

senhoras donas de casa encontrarão inúmeras receitas, para a confecção 

dos mais deliciosos pratos. E AINDA OUTRAS SECÇÕES QUE 

AGRADAM E ENCANTAM... 

Assinatura: MODA E BORDADO 

Slogan: A revista que é um figurino... O figurino que é uma revista... 

4 

página  

S.A.  

O Malho 

4.1 A Lingerie 

alb.nº8 

 

4.2 Cama e 

Mesa alb.nº238 

 

4.3 Riscos para 

Bordar 

alb.nº236 

 

4.4 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº3 

 

4.5 Motivos 

para Bordar 

alb.nº4 

 

4.1 A mulher elegante encontra neste álbum, primorosamente organizado, 

inúmeros desenhos de modelos de “pegnoirs”, “soutiens”, blusas, 

combinações, camisolas, aplicações, todos na medida de execução, e 

muitos outros trabalhos que compõem a graça e a distinção da mulher 

moderna! As páginas deste álbum, de grande formato, foram enriquecidas 

com os mais belos riscos, desenhados para o encanto do belo sexo! 

 

4.2 O encanto e conforto do Lar dependem muito do bom gosto feminino. 

Este álbum coloca à disposição das mãos femininas, modelos insuperáveis 

em aplicações de ponto cheio, sombra e crivo. Guarnições de impecável 

beleza, em desenhos de riscos originais, na medida da execução. este 

álbum é de real utilidade para o Lar! 

 

4.3 INTERESSANTÍSSIMA variedade de riscos e modelos de trabalhos 

na medida da execução! Sugestões admiráveis, próprias para cama e mesa, 

enfeites, e de uso pessoal. Adôrnos graciosos para o Lar. Album, em 

grande formato, com 40 páginas que todas as donas de casa apreciam 

imensamente! Sugestões maravilhosas! 
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4.6 Decorações, 

arranjos e 

utilidades para o 

lar alb.nº232 

 

4.4 TOALHAS... peças que contribuem para o adôrno do lar! Na dimensão 

da execução, elegantíssimos riscos para bordar toalhas de fino gôsto! São 

40 páginas, coloridas, que formam um conjunto admirável de sugestões 

práticas e artísticas! Os desenhos são, todos, acompanhados de explicações 

claras, de fácil execução!  

 

4.5 O próprio nome já indica a finalidade dêste útil álbum... Em suas 

páginas, coloridas, existe uma interessantíssima coleção de desenhos ao 

alcance das mãos femininas, à guisa de sugestão, para a excução dos mais 

variados trabalhos. São pequenos enfeites... figuras variadas... 

monogramas... enfim encantadores motivos, de fácil execução, para uso 

pessoal e adôrno do Lar. 

 

4.6 A mulher moderna terá neste lindo Album um auxiliar valioso e 

insubstituível para tornar o lar acolhedor e encantador! As mais felizes 

sugestões para quartos do bebê; salas de refeições; salas de estar! A 

disposição dos móveis; colocação dos quadros; sofás; poltronas! Cortinas 

maravilhosas; “abat-jours” encantadores; penteadeiras práticas, bonitas, 

modernas! O álbum que estava faltando, para dar alegria e beleza ao Lar! 

Apoio: TODOS estes álbuns são editados pela Bibliotéca da “Arte de 

Bordar”. Faça seu pedido acompanhado de respectiva importância. 

Aceitamos encomendas pelo serviço de reembolso postal – Pedidos à S.A. 

Malho. À venda nas livrarias. 

34 

página 

S.A.  

O Malho 

Almanaque de 

Tiquinho 

Chamada: O mais divertido e também o mais bonito anuário infantil 

Texto: 121 lindas páginas caprichosamente coloridas contendo leitura e 

distração para os “Tiquinhos de Gente”. Belíssimo presentes com ótima 

apresentação. Páginas rigorosamente escolhidas.  

Assinatura: Almanaque de Tiquinho 

Apoio: Atendemos pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

170 

página 

S.A.  

O Malho 

Almanaque d’ 

O Tico-Tico 

Chamada: à venda! 

Texto: Almanaque d’ O Tico-Tico 

O tradicional e querido anuário infantil cujas páginas contêm farta leitura 

e lindas ilustrações a cores e em rotogravura. 

Apoio: Atendemos pedidos pelo Reembolso Postal – à S.A. O Malho. 

204 

página 

Diário 

Carioca 

Revista do 

Diário Carioca 

Chamada: Todos os domingos para seu lar 

Texto: A revista do D.C. é um suplemento em cores, vendido junto com o 

jornal aos domingos. Ali a mulher brasileira encontra diversão e conselhos, 

informações e sugestões, que vão desde o tratamento do bebê ao mínimo 

detalhe da última moda. 

Apoio: Sociedade, modas, cinema, rádio, noites, noticias internacionais, 

contos, esportes, ciência, receitas, e uma magnifica página central em 

cores. 

Assinatura: Revista do Diário Carioca 

222 

½ 

página 

S.A.  

O Malho 

222.1 Figurino 

Infantil alb.nº7 

 

222.2 Guia das 

Noivas 

alb.nº235 

222.1 Album que resolve os problemas das mães que apreciam executar as 

roupinhas dos seus filhos. Modelos de corte e realização muito facilitados 

e em grande variedade de estilos e ornamentos. 

 

222.2 Realize seus sonhos, encantadora jovem... sendo, ao mesmo tempo, 

feliz e elegante! Este álbum incomparável, sugere, ensina tudo quanto deve 

figurar em seu enxoval... e tudo quanto deve enfeitar seu lar, como ninho 

de ventura e distinção. 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 

revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

224 

½ 

página 

S.A.  

O Malho 

224.1 Riscos 

para Bordar 

alb.nº236 

 

224.2 Toalhas 

Artísticas 

alb.nº3 

224.1 Nunca se reuniu tanta cousa bonita em matéria de riscos e modelos 

– para adôrno do lar; para beleza e conforto da mesa e da cama; para uso 

pessoal. Apresentando tudo em dimensões para execução. álbum que é 

grande pelo formato e pela utilidade. 

 

224.2 Explicações ao alcance de todos transformam em verdadeiro prazer 

da dona de casa a confecção de encantadoras toalhas – das mais simples às 

mais luxuosas. Mas todas de muito bom gosto. Riscos par bordar na 

medida da execução. 

Apoio: Edições da Bibliotéca “A Arte de Bordar” Estes álbuns estão à 

venda em toda a parte. Não os encontrando na sua livraria ou agencia de 
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revistas peça-os – fazendo a encomenda com a respectiva importância, ou 

pelo Reembolso – à S.A. “O Malho” 

248 

1/6 

página 

S.A.  

O Malho 

Figurino 

Infantil alb.nº7 

Chamada: Figurino Infantil álbum nº7 

Texto: Album que resolve os problemas das mães que apreciam executar 

as roupinhas dos seus filhos. Modelos de corte e realização muito 

facilitados e em grande variedade de estilos e ornamentos. 

261 

página 

Companhia 

Editora 

Nacional 

Comer Bem – 

Dona Benta  

Chamada: Dona benta anuncia... 

Texto: Curso Popular de Quitutes 

Qualquer dona de casa poderá tornar-se em pouco tempo exímia quituteira, 

seguindo em seu próprio lar o curso popular de quitutes, dirigido por Dona 

Benta. Candidate-se hoje mesmo ao diploma de doutora em arte culinária, 

adquirindo um exemplar de COMER BEM. Mais de 1.000 receitas 

experimentadas de doces, salgados, bolos, cock-tails, sorvetes, etc. 

Apoio 1: Nova Edição 544 páginas, volume cartonado. 

Apoio 2: com Dona Benta V. aprenderá ainda: *valor alimentício – 

calorias e vitaminas de todos os pratos *arranjo de mesa e organização de 

menús *escolha e conservação do material de cosinha *inúmeros 

conselhos úteis a todas as donas de casa. 

3ª capa 

página 

S.A.  

O Malho 

Biblioteca 

Infantil d’O 

Tico-Tico 

Chamada: O melhor presente 

Texto: Uma coleção de livros da BIBLIOTECA INFANTIL d’O TICO-

TICO 

Cada estojo contém estes 8 volumes: 

O BICHO DO CIRCO – de Josué Montello 

A MULETA DE OURO – de Leonor Posada 

AVENTURAS DE RÉCO-RÉCO, BOLÃO E AZEITONA – de Luiz Sá 

NO PAÍS DA FANTASIA – de Carlos Manhães 

O CIRCO DOS ANIMAIS – de Gaspar Coelho 

PINGA-FOGO, O DETETIVE ERRADO – de Luiz Sá 

AVENTURAS DE CHIQUINHO – de Paulo Affonso 

MINHA BABÁ – de J Carlos 

Pedidos à S.A. “O Malho” 
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7 

página 

Panair do 

Brasil 

Vôos 

Nacionais 

e 

Internacio

nais 

Chamada: Serenidade... 

Texto: Foram-se os tempos das aventuras aéreas... Hoje em dia, todos podem 

gozar dos benefícios de uma viagem aérea, pelo Brasil ou para o Exterior, nas 

velozes e confortáveis aeronaves da Panair do Brasil. Proporcionando aos 

passageiros o máximo de comodidade, aliado ao máximo de rapidez, a Panair 

do Brasil fá-los sentirem-se a bordo, como se estivessem em casa. As viagens 

aéreas que tornaram o mundo pequeno, são hoje em dia, tão simples e 

cômodas, que ninguém foge ao prazer de utilizar o avião para cobrir grandes 

ou pequenas distâncias, sem abandonar o bem estar doméstico. Consultem 

nossas agências sobre os seus planos de viagens. 

Assinatura: Panair do Brasil 

Slogan: a maior rede aeroviária sul-americana  

226 

½ 

página 

Maternidad

e Arnaldo 

de Moraes 

Parto, 

operações 

e 

tratamento 

oncológic

o para 

senhoras 

Chamada: Maternidade Arnaldo de Moraes 

Texto: Assistência técnica do Prof. Arnaldo de Moraes 

Parto com assistência médica e internamento por 7 dias – Cr$ 2.000,00. 

Operações ginecológicas, tumores do ventre, tumores do seio, tratamento de 

moléstias das senhoras. Tratamento dos tumores pelos Raios X e pelo radium. 

Diagnóstico do câncer. Tratamento da esterilidade. 

Apoio: aceitam-se doentes de médicos estranhos à maternidade para partos e 

cirurgia de senhoras. 

235 

página 

A 

Equitativa 

Seguros 

de vida 

Chamada: Dê maior proteção a sua família! 

Texto: À sua família deve ser dada a maior garantia de segurança! O 

“SEGURO EM GRUPO” que, sem exame médico, a A EQUITATIVA DOS 

EEUU DO BRASIL lhe oferece por módica mensalidade, é uma necessidade 

de amparo coletivo inadiável em nossos dias. Facilitando a garantia do futuro, 

num ato de previdência generalizada, o “SEGURO EM GRUPO” foi criado 

especialmente para proteção e benefício às famílias das grandes classes de 

trabalhadores. Peça informações e esclarecimentos sobre a forma mais 

eficiente, módica e garantida de amparar a sua família contra os riscos e 

incertezas do futuro.  

Assinatura: A EQUITATIVA DOS EEUU DO BRASIL 

267 

página 

Caixa 

Econômica 

Federal do 

Rio de 

Janeiro 

Caderneta

s de 

poupança 

Chamada: Uma visão do futuro... a economia sistemática é uma garantia para 

o futuro 

Texto: a criança que se habitua a economisar aprende a ar valor ao seu próprio 

esforço e terá, mais tarde, o equilíbrio e a força de vontade que a tornarão apta 

para grandes realizações. 

Assinatura: Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro 

Slogan: em cada bairro uma agência 

271 

página 

Confeitaria 

Colombo 

Chá, lunch 

e 

restaurant

e  

Chamada: Colombo Rua Gonçalves Dias 32-36 

Texto: Quer na casa matriz, quer na casa filial de Copacabana encontrarão as 

exmas. famílias, nos mais elegantes salões do Rio de Janeiro, os mais perfeitos 

serviços de chá, “lunch” e restaurante.  

Apoio: Bar, Confeitaria, Pastelaria, Bebidas Finas, Doces Cristalizados, 

Marmelada, goiabada, bananinha. 

Assinatura:   Colombo Copacabana 

274 

rodapé 

Restaurante 

Brahma 

Serviços 

de 

refeições 

Chamada: ...E o mestre CUCA aconselhou, como amigo: 

Texto: Para seu paladar exigente, guardo as melhores iguarias e os mais 

requintados pratos. Prove-os, e será, certamente, um “habitué” do 

Assinatura: Restaurante Brahma 
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7 

página 

Panair do 

Brasil  

Serviço 

dos vôos  

Chamada: Conforto e Técnica = Perfeição no Serviço 

Texto: Com uma experiência de mais de 1.000 travessias do Atlântico, a 

Panair lhe oferece o máximo conforto durante a viagem. Basta afirmar que 

somente em 1 ano a Panair fez servir a bordo dos Bandeirantes do serviço 

internacional, mais de 50.000 refeições, ou seja, o suficiente para alimentar 

uma pessoa normal, durante 45 anos. Mensalmente são ainda oferecidos aos 
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passageiros, cerca de 5.000 diferentes bebidas, provenientes dos pontos em 

que escala a Panair: champagne da França, Chianti da Itália, vinho do Porto 

de Portugal, xeres da Espanha, vinho branco da Turquia, vinho tinto da 

Argentina e whisky da Escócia. 

Assinatura: PANAIR DO BRASIL Agente da PAN AMERICAN WORLD 

AIRWAYS 

Slogan: Milionaria do Atlantico Sul, ligando quatro continentes. 

11 

página 

Air France Sistema de 

segurança 

dos voos 

Chamada: AIR FRANCE Rêde Aérea Mundial 

Texto: Acompanha de perto a ciência moderna. A televisão é um dos últimos 

e mais completos inventos científicos do homem; assim também é o sistema 

de segurança de voo da AIR FRANCE: o mais moderno e o mais científico.  

Apoio: AIR FRANCE possui uma experiência de mais de 30 anos e 22 anos 

sobre o atlântico sul. 

58 

½ 

página 

Maternidad

e Arnaldo 

de Moraes 

Parto, 

operações 

e 

tratamento 

oncológic

o para 

senhoras 

Chamada: Maternidade Arnaldo de Moraes 

Texto: Assistência técnica do Prof. Arnaldo de Moraes 

Parto com assistência médica e internamento por 7 dias – Cr$ 2.000,00. 

Operações ginecológicas, tumores do ventre, tumores do seio, tratamento de 

moléstias das senhoras. Tratamento dos tumores pelos Raios X e pelo radium. 

Diagnóstico do câncer. Tratamento da esterilidade. 

Apoio: aceitam-se doentes de médicos estranhos à maternidade para partos e 

cirurgia de senhoras. 

62 Banco do 

Brasil 

Serviços 

bancários 

Chamada: Branco do Brasil S.A. 1808-1949 

Texto: Taxas de depósitos (...) O Banco faz todas as operações do seu ramo – 

descontos, empréstimos em conta corrente, cobranças, transferências etc. e 

mantém filiais ou correspondentes nas principais cidades do país ou do exterior 

(...) Além das operações normais, a Agência Metropolitana da Glória está 

habilitada a receber depósitos fora das horas de expediente, quer durante o dia, 

quer à noite, utilizando-se do Receptor Automático instalado na referida 

Agência, e a Metropolitana de Copacabana oferece, mediante módico aluguel 

mensal, cofres de vários tipos para guarda de valores (títulos, jóias, etc.) em 

casa forte dotada de moderno equipamento. 

170 

página 

Caixa 

Econômica 

Federal do 

Rio de 

Janeiro 

Caderneta

s de 

poupança 

Chamada: UMA GARANTIA PARA O FUTURO 

Texto: a criança que se habitua a economisar aprende a ar valor ao seu próprio 

esforço e terá, mais tarde, o equilíbrio e a força de vontade que a tornarão apta 

para grandes realizações. 

Assinatura: Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro 

Slogan: EM CADA BAIRRO UMA AGÊNCIA 

247 

página 

A 

Equitativa 

Seguros 

de vida em 

grupo 

Chamada: COOPERAÇÃO 

Texto: Cooperação em qualquer empreendimento resulta em menor esforço e 

maior vantagem... Também o SEGURO EM GRUPO, instituído pela 

“EQUITATIVA”, baseado no amparo coletivo, é o que melhor atende as 

condições de vida de cada um, PROTEGENDO-OS DOS RISCOS E 

INCERTEZAS DO FUTURO. O SEGURO EM GRUPO abrange em sua 

garantia e segurança a proteção da família contra as surpresas do destino. O 

Seguro de Vida, através da modalidade SEGURO EM GRUPO, coloca-se em 

posição vantajosa e é a mais econômica dentre todas as modalidades de Seguro 

de Vida. Consulte diretamente “A EQUITATIVA” ou o seu mais próximo 

Agente, que lhe fornecerá todas as informações necessárias.  

Assinatura: A EQUITATIVA dos EEUU do BRASIL 

Slogan: Sociedade Mútua de Seguros Sôbre a Vida 

276 

1/6 

página 

Gato-Preto Mudanças 

e guarda-

móveis 

Chamada: Mudanças  

Texto: Local ou Longa Distância! 

Assinatura: GUARDA-MÓVEIS GATO-PRETO 

Slogan: A maior organização no gênero 

291 

página 

Confeitaria 

Colombo 

Chá, lunch 

e 

restaurant

e 

Chamada: Colombo Rua Gonçalves Dias 32-36 

Texto: Quer na casa matriz, quer na casa filial de Copacabana encontrarão as 

exmas. famílias, nos mais elegantes salões do Rio de Janeiro, os mais perfeitos 

serviços de chá, “lunch” e restaurante.  

Apoio: Bar, Confeitaria, Pastelaria, Bebidas Finas, Doces Cristalizados, 

Marmelada, goiabada, bananinha. 

Assinatura:   Colombo Copacabana 

298 

rodapé 

Brahma Restaurant

e da 

Brahma 

Chamada: ...E o mestre CUCA aconselhou, como amigo: 

Texto: Para seu paladar exigente, guardo as melhores iguarias e os mais 

requintados pratos. Prove-os, e será, certamente, um “habitué” do 

Assinatura: Restaurante Brahma 
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15 

página 

Air France Aviões 

Super-

Constellat

ion 

Chamada: AIR FRANCE 

Texto: CONFORTO, PONTUALIDADE, LUXO e um ótim tratamento vos 

oferece AIR FRANCE em seus aviões SUPER-CONSTELLATION. 

Apoio: Serviços para todas as principais cidades da Europa, África, Asia e 

Australia; Argentina e Uruguai. 

19 

página 

Panair do 

Brasil 

Voo para 

França  

Chamada: Uma viagem admirável... a um país admirável... 

Texto: França 

A Côte d’Azur, as praias da Normandie e da Bretagne, os castelos do Loire, os 

vinhedos da Champagne são algumas das muitas razões para se visitar a 

França. E Paris está a sua espera... Reserve desde já, sua passagem num 

quadrimotor Constellation da Frota Bandeirante e tenha a certeza de ter 

escolhido a melhor condução para a Europa. Os vinte anos de experiência da 

Panair, são a garantia de sua viagem. 

59 

página 

 

A 

Equitativa 

Seguros 

de vida 

Chamada: Há mais de meio século... 

Texto: Há mais de cinquenta anos, a EQUITATIVA DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRASIL dava início às suas atividades... Desde então, através 

dos dias, dos meses, dos anos, ampliando incessantemente sua ação benfazeja 

em pról da expansão do Seguro de Vida no Brasil, a A EQUITATIVA cresceu 

e transformou-se naquilo que é atualmente: uma das maiores organizações 

seguradoras da América do sul. Milhares de famílias brasileiras, as quais a A 

EQUITATIVA levou os benefícios do SEGURO DE VIDA, atestam e 

justificam plenamente o alto e honroso conceito conquistado nesses cinquenta 

anos de trabalho fecundo para o bem estar da coletividade.  

Apoio: Uma apólice de Seguro de Vida é a base de uma certeza para o futuro. 

Plante hoje, para colher amanhã, garantindo sua família, por meio de um 

Seguro de Vida, contra desgostos e privações motivados por dificuldades de 

ordem econômica. Consulte a A EQUITATIVA – e verá como é fácil 

consegui-lo! 

Assinatura: A EQUITATIVA dos EEUU do BRASIL 

Slogan: Sociedade Mútua de Seguros Sôbre a Vida 

68 

página 

Caixa 

Econômica 

Federal do 

Rio de 

Janeiro 

Caderneta

s de 

poupança 

Chamada: UMA GARANTIA PARA O FUTURO 

Texto: a criança que se habitua a economisar aprende a ar valor ao seu próprio 

esforço e terá, mais tarde, o equilíbrio e a força de vontade que a tornarão apta 

para grandes realizações. 

Assinatura: Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro 

Slogan: EM CADA BAIRRO UMA AGÊNCIA 

243 

página 

Singer Cursos de 

Corte e 

Costura 

Singer 

Chamada: Seja a PERFEITA dona de casa 

Texto: Nos Cursos Singer você aprende: 

*a fazer seus próprios vestidos – mais a seu gôsto, pela metade do preço. 

*a fazer tôda espécie de bordados à mão e à máquina, com perfeição. 

*decorar o seu lar com capricho e pouquíssima despesa. 

O método Singer de Corte e Costura é fácil, rápido, econômico e interessante. 

Você começa a aprender costurando para si mesma... e já economizando. 

Confecção de cortinas, capa para poltronas e móveis em geral, etc... tudo isto 

você aprende (enquanto decora sua casa) no Curso Singer de Decoração do 

Lar. 

Com a moderna máquina Singer e os maravilhosos Acessórios Singer, você – 

a perfeita dona de casa – fará os mais variados trabalhos com rapidez e 

perfeição! 

Apoio: Consulte a Loja Singer mais próxima sobre os  

Assinatura: Cursos Singer 

Slogan: Há uma no seu bairro, ou perto, para sua comodidade!  

266 

½ 

página 

Maternidad

e Arnaldo 

de Moraes 

Parto, 

operações 

e 

tratamento 

oncológic

o para 

senhoras 

Chamada: Maternidade Arnaldo de Moraes 

Texto: Assistência técnica do Prof. Arnaldo de Moraes 

Parto com assistência médica e internamento por 7 dias – Cr$ 2.000,00. 

Operações ginecológicas, tumores do ventre, tumores do seio, tratamento de 

moléstias das senhoras. Tratamento dos tumores pelos Raios X e pelo radium. 

Diagnóstico do câncer. Tratamento da esterilidade. 

Apoio: aceitam-se doentes de médicos estranhos à maternidade para partos e 

cirurgia de senhoras. 

295 

½ 

página 

Banco do 

Brasil 

Serviços 

bancários 

Chamada: Branco do Brasil S.A. 1808-1949 

Texto: Taxas de depósitos (...) O Banco faz todas as operações do seu ramo – 

descontos, empréstimos em conta corrente, cobranças, transferências etc. e 

mantém filiais ou correspondentes nas principais cidades do país ou do exterior 

(...) Além das operações normais, a Agência Metropolitana da Glória está 
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habilitada a receber depósitos fora das horas de expediente, quer durante o dia, 

quer à noite, utilizando-se do Receptor Automático instalado na referida 

Agência, e a Metropolitana de Copacabana oferece, mediante módico aluguel 

mensal, cofres de vários tipos para guarda de valores (títulos, jóias, etc.) em 

casa forte dotada de moderno equipamento. 

296 

1/6 

página 

Gato-Preto Mudanças 

e guarda-

móveis 

Chamada: Mudanças  

Texto: Local ou Longa Distância! 

Assinatura: GUARDA-MÓVEIS GATO-PRETO 

Slogan: A maior organização no gênero 

299 

página 

Confeitaria 

Colombo 

Chá, lunch 

e 

restaurant

e 

Chamada: Colombo Rua Gonçalves Dias 32-36 

Texto: Quer na casa matriz, quer na casa filial de Copacabana encontrarão as 

exmas. famílias, nos mais elegantes salões do Rio de Janeiro, os mais perfeitos 

serviços de chá, “lunch” e restaurante.  

Apoio: Bar, Confeitaria, Pastelaria, Bebidas Finas, Doces Cristalizados, 

Marmelada, goiabada, bananinha. 

Assinatura:   Colombo Copacabana 
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13 

página 

Panair do 

Brasil 

Rotas da 

empresa 

Chamada: SOBERANA DO ATLÂNTICO SUL! 

Texto: 14.000 horas sobre o oceanos em mais de 1.800 travessias ou 170 vezes 

a volta ao  mundo – um recorde mundial da frota bandeirante 

Semana após semana, mês após mês, os quadrimotores Bandeirantes da Panair 

fazem mais travessias do Atlântico Sul que qualquer outra linha aérea. A 

Panair do Brasil serve hoje 4 continentes, 16 países, 87 cidades – é a maior 

rede aérea sul-americana! Utiliza confiante a Panair do Brasil para suas 

viagens à Europa, África, Oriente Médio e aos principais centros sul-

americanos. 

Assinatura: PANAIR DO BRASIL 

Slogan: MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA A SEU SERVIÇO 

36 

página 

Caixa 

Econômica 

Federal do 

Rio de 

Janeiro 

Caderneta 

de 

poupança 

família 

Chamada: O melhor presente para o Futuro 

Texto: uma caderneta da Caixa Econômica (Garantida pelo Governo Federal) 

Deposito Popular 4% ao ano Juros Semestrais 

Assinatura: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO ESTADO DO RIO  

170 

página 

Caixa 

Econômica 

Federal do 

Rio de 

Janeiro 

Caderneta 

de 

poupança 

bebê 

Chamada: UMA GARANTIA PARA O FUTURO 

Texto: a criança que se habitua a economisar aprende a ar valor ao seu próprio 

esforço e terá, mais tarde, o equilíbrio e a força de vontade que a tornarão apta 

para grandes realizações. 

Assinatura: Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro 

Slogan: EM CADA BAIRRO UMA AGÊNCIA 

240 

½ 

página 

Maternidad

e Arnaldo 

de Moraes 

Parto, 

operações 

e 

tratamento 

oncológic

o para 

senhoras 

Chamada: Maternidade Arnaldo de Moraes 

Texto: Assistência técnica do Prof. Arnaldo de Moraes 

Parto com assistência médica e internamento por 7 dias – Cr$ 2.000,00. 

Operações ginecológicas, tumores do ventre, tumores do seio, tratamento de 

moléstias das senhoras. Tratamento dos tumores pelos Raios X e pelo radium. 

Diagnóstico do câncer. Tratamento da esterilidade. 

Apoio: aceitam-se doentes de médicos estranhos à maternidade para partos e 

cirurgia de senhoras. 
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A 

Equitativa 

Seguros 

de família 

Chamada: Dê maior PROTEÇÃO a sua FAMÍLIA! 

Texto: À sua família deve ser dada a maior garantia de segurança! O 

“SEGURO EM GRUPO” que, sem exame médico, limite de idade ou período 

de carência a A EQUITATIVA DOS EEUU DO BRASIL lhe oferece por 

módica mensalidade, é uma necessidade de amparo coletivo inadiável em 

nossa época. Facilitando a garantia do futuro, num ato de previdência 

generalizada, o SEGURO DE VIDA EM GRUPO foi instituido especialmente 

para proteção e benefício às famílias das grandes classes de trabalhadores. Si 

Você ainda não faz parte do SEGURO DE VIDA EM GRUPO dos 

funcionários do Banco do Brasil S.A., contratado por intermédio da caixa de 

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, peça informações e 

esclarecimentos sôbre a forma mais eficiente, módica e garantida de amparar 

a sua família contra os riscos e incertezas do futuro no plano do SEGURO DE 

VIDA EM GRUPO.  

Assinatura: A EQUITATIVA DOS EEUU DO BRASIL 

246 Banco do 

Brasil 

Serviços 

bancários 

Chamada: Banco do Brasil S.A. 
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Texto: Tôdas as operações bancárias – Agências e correspondentes nas 

principais cidades do país e exterior. – As melhores condições para 

empréstimos e demais serviços, Máxima garantia a seus depositantes. 

277 
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Confeitaria 

Colombo 

chá, lunch 

e 

restaurant

e. 

Chamada: Colombo Rua Gonçalves Dias 32-36 

Texto: Quer na casa matriz, quer na casa filial de Copacabana encontrarão as 

exmas. famílias, nos mais elegantes salões do Rio de Janeiro, os mais perfeitos 

serviços de chá, “lunch” e restaurante.  

Apoio: Bar, Confeitaria, Pastelaria, Bebidas Finas, Doces Cristalizados, 

Marmelada, goiabada, bananinha. 

Assinatura:   Colombo Copacabana 
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Gato-Preto Mudanças 

e guarda-

móveis 

Chamada: Mudanças  

Texto: Local ou Longa Distância! 

Assinatura: GUARDA-MÓVEIS GATO-PRETO 

Slogan: A maior organização no gênero 
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40 

¼ 

págnia 

Dr. N. 

Izidoro 

Dentadura

s 

Chamada: Economise tempo e dinheiro tratando seus dentes pelo sistema 

americano 

Texto: Dentaduras modernas que não se desprendem da boca (...) Pontes 

móveis (Roche) americanas em Royaloy, a preços populares. AS ÚNICAS 

QUE PERMITEM PERFEITA HIGIENE DA BÔCA. Não arranque seus 

dentes para chapa sem primeiro pedir orçamento para ponte móvel, executadas 

em DUAS VISITAS APENAS. CONSULTAS E ORÇAMENTOS SEM 

COMPROMISSO. Laboratório próprio dotado de maquinário e pessoal 

especializado em prótese de precisão. Em casos especiais dentadura em um dia 

apenas. Concertos em trinta minutos. 

Apoio: FACILIDADE DE PAGAMENTO Obturações, Pontes em ouro, Raios 

X 

Assinatura: CLINICA DENTÁRIA DO Dr. N. Izidoro 

A apresentação deste anúncio dá direito a uma CONSULTA GRÁTIS. 

47 
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Grande 

Hotel São 

Francisco 

Hospedag

em 

Chamada: Vindo ao Rio HOSPEDE-SE NESTE HOTEL! 

Texto: ...e sinta-se como em sua própria casa! 

O Grande Hotel São Francisco, o mais novo da Cidade Maravilhosa, está 

situado no ponto mais central do Rio, no coração da zona comercial e bancária, 

e próximo do cais, das estações e do aeroporto. Num ambiente de verdadeiro 

CONFÔRTO, V.S. se sentirá como em sua própria casa! 

Assinatura: Grande Hotel SÃO FRANCISCO 

57 
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Radio jornal 

do 

Commercio 

Espaços 

publicitári

os nos 

veículos 

do grupo  

Chamada: DIFUSÃO e CONCEITO garantindo a preferência dos anunciantes! 

Texto: A “UNIÃO DE BEBIDAS”, do Recife, firma com os veículos de 

publicidade da Emprêsa JORNAL DO COMMERCIO S.A. o maior contrato 

já realizado no Nordeste, por uma organização local. Confie, como A UNIÃO 

DE BEBIDAS, a sua propaganda aos órgãos publicitários que garantem o 

sucesso das suas vendas. 

Assinatura: Radio JORNAL DO COMMERCIO – JORNAL DO 

COMMERCIO – DIARIO DA NOITE 
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A 

Equitativa 

Seguros 

em grupo 

Chamada: Um por todos... ... todos por um 

Texto: Há empreendimentos na vida que o homem não pode realizar 

isoladamente. A escalada de uma montanha, por exemplo, requer a 

colaboração e o esforço conjugado de todos os que participam da prova. E 

idêntica colaboração deve existir nos diversos setores da atividade humana, 

para que os objetivos visados sejam mais facilmente atingidos. Nas 

organizações públicas ou privadas ocorrem, a cada momento, situações 

semelhantes, que só a união de companheiros e chefes pode solucionar 

satisfatoriamente. Um dos problemas mais comuns na vida social de uma 

empresa é, por exemplo, o da proteção contra as incertezas do dia de amanhã. 

Vários são os obstáculos que muitas vezes se levantam contra a concretização 

dêsse ideal. Foi pensando assim que a EQUITATIVA DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRASIL criou seu plano de “SEGURO EM GRUPO” que 

proporciona, ao pessoal de uma organização através da uniãi entre empregados 

e dirigentes, todas as vantagens do seguro individual – segurança, amparo e 

tranquilidade – sob condições e pagamentos mais acessíveis.  Além dessas 

vantagens, o “SEGURO EM GRUPO” é isento de exame médico e carência. 

Não estando sujeito a descontos e impostos, o seguro é pago integral e 

imediatamente. Trata-se, assim, de um plano que, incentivando a colaboração 

entre empregados e empregadores, abre a milhões de homens de todas as 
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categorias sociais as portas de um futuro mais garantido, dando-lhes e à sua 

família a certeza de uma proteção permanente e efetiva. Consulte-nos, que lhe 

daremos todas as informações e esclarecimentos. 

Assinatura: A EQUITATIVA dos Estados Unidos do Brasil 

Slogan: Sociedade Mútua de Seguros de Vida    

68 
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Caixa 

Econômica 

Federal do 

Rio de 

Janiero 

Caderneta

s de 

poupança 

família 

Chamada: O melhor presente para o Futuro 

Texto: uma caderneta da Caixa Econômica (Garantida pelo Governo Federal) 

Deposito Popular 4% ao ano Juros Semestrais 

Assinatura: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO ESTADO DO RIO 

136 
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Caixa 

Econômica 

Federal  do 

Rio de 

Janeiro 

Caderneta

s de 

poupança 

bebê 

Chamada: UMA GARANTIA PARA O FUTURO 

Texto: a criança que se habitua a economisar aprende a ar valor ao seu próprio 

esforço e terá, mais tarde, o equilíbrio e a força de vontade que a tornarão apta 

para grandes realizações. 

Assinatura: Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro 

Slogan: EM CADA BAIRRO UMA AGÊNCIA 

232 

1/3 
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Serviços de 

Dedetizaçã

o 

Dedetizaç

ão 

Chamada: DESCANSE, madame! 

Texto: Deixe para nós o trabalho de matar todas as baratas e outros insetos de 

sua casa. Imunização por 6 meses. Em poucos minutos, sua casa ficará limpa 

e imunizada! Chame nossa empresa e nós acabaremos com todas as baratas, 

moscas, mosquitos, traças, pulgas, cupim e demais insetos daninhos e 

contaminadores. Serviço executado por técnicos com aparelhagem moderna, 

DDT e outros inseticidas poderosos. Destrói os mais escondidos focos de 

insetos e impede sua reprodução. Recomendado pelos médicos sanitaristas e 

garantido por 6 meses.  PREÇOS MÓDICOS – sem compromisso, fornecemos 

orçamento de acordo com o tamanho de sua casa ou apartamento.(...)  

Apoio: Atendemos também a hotéis, bares, restaurantes, escolas, cinemas, 

sítios e fazendas. 

Assinatura: Serviços de DEDETIZAÇÃO 

235 Banco do 

Brasil 

Nova 

tabela de 

juros  

Chamada: Banco do Brasil S.A. 

Texto: (...) Todas as operações bancárias – Máxima garantia a seus 

depositantes  

Nova tabela de juros para contas de depósitos 

DEPÓSITOS POPULARES (...) DEPÓSITOS LIMITADOS (...) 

DEPÓSITOS SEM LIMITE (...) DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (...) 

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO (...)  

O BANCO DO BRASIL S.A. tem Agências nas principais cidades do país e 

duas no exterior, para todas as operações bancárias, inclusive o recebimento 

de depósitos. (...) 

245 
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página 

Air France Rio-Paris Chamada: AIR FRANCE 

Texto: Rio – Paris Uma só noite à bordo  

263 

página 

Radio 

Jornal do 

Commercio 

 Chamada: Do coração do Recife: “PERNAMBUCO falando para o MUNDO! 

Texto: Recife... terceira Metrópole brasileira, é uma cidade que cresce e se 

renova cada dia que passa... Quem a revê, após anos de ausência, exulta com 

o seu progresso e desenvolvimento... Pois é do coração do Recife, a Capital do 

Norte, que sobe aos céus a voz, potente de PERNAMBUCO FALANDO 

PARA O MUNDO. Com as suas poderosas Ondas Curtas dirigidas, cobrindo 

o Brasil e o Universo, o Rádio JORNAL DO COMMERCIO, em apenas quatro 

anos de vida, já conquistou, inteiramente, a preferência de ouvintes e 

anunciantes. 

Apoio: ... e a tôda parte chega a voz do Brasil, através de uma emissora que é 

e proclama ser genuinamente pernambucana. 

Assinatura: Radio JORNAL DO COMMERCIO 
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Gato-Preto Mudanças 

e guarda-

móveis 

Chamada: Mudanças  

Texto: Local ou Longa Distância! 

Assinatura: GUARDA-MÓVEIS GATO-PRETO 

Slogan: A maior organização no gênero 
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página 

Maternidad

e Arnaldo 

de Moraes 

Parto, 

operações 

e 

tratamento 

oncológic

o para 

senhoras 

Chamada: Maternidade Arnaldo de Moraes 

Texto: Assistência técnica do Prof. Arnaldo de Moraes 

Parto com assistência médica e internamento por 7 dias – Cr$ 2.500,00. 

Operações ginecológicas, tumores do ventre, tumores do seio, tratamento de 

moléstias das senhoras. Tratamento dos tumores pelos Raios X e pelo radium. 

Diagnóstico do câncer. Tratamento da esterilidade. 

Apoio: aceitam-se doentes de médicos estranhos à maternidade para partos e 

cirurgia de senhoras. 
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Confeitaria 

Colombo 

Chá, lunch 

e 

restaurant

e 

Chamada: Colombo Rua Gonçalves Dias 32-36 

Texto: Quer na casa matriz, quer na casa filial de Copacabana encontrarão as 

exmas. famílias, nos mais elegantes salões do Rio de Janeiro, os mais perfeitos 

serviços de chá, “lunch” e restaurante.  

Apoio: Bar, Confeitaria, Pastelaria, Bebidas Finas, Doces Cristalizados, 

Marmelada, goiabada, bananinha. 

Assinatura:   Colombo Copacabana 
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Grande 

Hotel São 

Francisco 

Hospedag

em 

Chamada: Vindo ao Rio HOSPEDE-SE NESTE HOTEL! 

Texto: ...e sinta-se como em sua própria casa! 

O Grande Hotel São Francisco, o mais novo da Cidade Maravilhosa, está 

situado no ponto mais central do Rio, no coração da zona comercial e bancária, 

e próximo do cais, das estações e do aeroporto. Num ambiente de verdadeiro 

CONFÔRTO, V.S. se sentirá como em sua própria casa! 

Assinatura: Grande Hotel SÃO FRANCISCO 

63 
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Air France Super 

Constellat

ion 

Chamada: BREVEMENTE 

Texto: Super Constellation 

Assinatura: AIR FRANCE 

136 

página 

Caixa 

Econômica 

Federal do 

Rio de 

Janeiro 

Caderneta

s de 

poupança 

bebê 

Chamada: UMA GARANTIA PARA O FUTURO 

Texto: a criança que se habitua a economisar aprende a ar valor ao seu próprio 

esforço e terá, mais tarde, o equilíbrio e a força de vontade que a tornarão apta 

para grandes realizações. 

Assinatura: Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro 

Slogan: EM CADA BAIRRO UMA AGÊNCIA 

240 
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Gato-Preto Mudanças 

e guarda-

móveis 

Chamada: Mudanças  

Texto: Local ou Longa Distância! 

Assinatura: GUARDA-MÓVEIS GATO-PRETO 

Slogan: A maior organização no gênero 

259 
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Confeitarias 

Colombo 

Chá, lunch 

e 

restaurant

e 

Chamada: Colombo Rua Gonçalves Dias 32-36 

Texto: Quer na casa matriz, quer na casa filial de Copacabana encontrarão as 

exmas. famílias, nos mais elegantes salões do Rio de Janeiro, os mais perfeitos 

serviços de chá, “lunch” e restaurante.  

Apoio: Bar, Confeitaria, Pastelaria, Bebidas Finas, Doces Cristalizados, 

Marmelada, goiabada, bananinha. 

Assinatura:   Colombo Copacabana 

264 Maternidad

e Arnaldo 

de Moraes 

Parto, 

operações 

e 

tratamento 

oncológic

o para 

senhoras 

Chamada: Maternidade Arnaldo de Moraes 

Texto: Assistência técnica do Prof. Arnaldo de Moraes 

Parto com assistência médica e internamento por 7 dias – Cr$ 2.500,00. 

Operações ginecológicas, tumores do ventre, tumores do seio, tratamento de 

moléstias das senhoras. Tratamento dos tumores pelos Raios X e pelo radium. 

Diagnóstico do câncer. Tratamento da esterilidade. 

Apoio: aceitam-se doentes de médicos estranhos à maternidade para partos e 

cirurgia de senhoras. 
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APÊNDICE N: Ranking dos maiores anunciantes por Categoria 
 

Alimentação  Número de Edições 

7 Anúncios (1) 

Chá Lipton 6 

6 Anúncios (5) 

Extrato de Tomate Marca Peixe 6 

Malzbier da Brahma 6 

Farinha de Trigo Três Coroas 6 

Produtos A Perola da China 6 

Brasilaves 6 

5 Anúncios  (5) 

Suco de Tomate Marca Peixe 5 

Café Predileto 5 

Coca-Cola 5 

Maizena 4 

Açúcar Pérola 5 

3 Anúncios (8) 

Champagne Grande Gala 3 

Massas Aymoré 3 

Óleo Lirio 3 

Chá Ridgways 3 

Margarina Saúde 3 

Fermento Royal 3 

Gordura de Côco Cristal 3 

Açúcar Vesper 3 

Automóveis Número de Edições 

2 Anúncios (1) 

Austin 2 

1 Anúncios (2) 

Austin A40 1 

Austin A-70 1 

Cigarros Número de Edições 

4 Anúncios (1) 

Continental 4 

2 Anúncios (1) 

Cigarros Hollywood 2 

Cosmética e Beleza Número de Edições 

7 Anúncios (1) 
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Loção Xambú 6 

6 Anúncios (4) 

Leite de Rosas 6 

Brylcreem 6 

Leite de Lanolina Dr. Denrik 6 

Pasta Russa 4 

5 Anúncios  (5) 

Crême Pollah 5 

Água de Colônia Parisiana 5 

Creme Depilatório Racé 5 

Leite de Colonia 5 

Pindorama – Loção e Petróleo Quinado 5 

4 Anúncios (4) 

Fleurs d’Amour  4 

Cilion 4 

Pó de Arroz e Rouge Madeiras do Oriente 4 

Loção Camélia do Brasil 4 

3 Anúncios (4) 

Tratamento Básico Elizabeth Arden 3 

Loção Norma (para cabelos brancos) 3 

Air Spun Pó de Arroz 3 

Fixbril 3 

Higiene Pessoal Número de Edições 

6 Anúncios (2) 

Sabão Russo 6 

Polvilho Antisséptico Granado 6 

5 Anúncios  (2) 

Gyrol – Antisséptico íntimo feminino 5 

Macleans Pasta Dental 4 

4 Anúncios (2) 

Bukol Escova de dentes, pasta e enxaguatório bucal 4 

Philagyna 4 

Joalheria e Relojoaria Número de Edições 

4 Anúncios (1) 

Joalheria Esmeralda 4 

2 Anúncios (6) 

Eterna – relógio de pulso 2  

Pérolas Sparta 2 

Joias Pinto Cardiano 2 
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Joalheria Paschoal 2 

Limpeza e Casa Número de Edições 

6 Anúncios (1) 

2 Cêra Cristal  6 

5 Anúncios  (3) 

2 Kaol – líquido limpador de metaes 5   

1 Cêra Tabú 5 

3 Argentala 5 

4 Anúncios (2) 

Sabão Portuguez 4 

Sabão Cristal 4 

Medicamentos e Saúde Número de Edições 

6 Anúncios (4) 

Regulador Gesteira 6 

Grãos de Saúde do Dr. Franck 6 

Solução Pautauberge  5 

Emulsão de Scott 6 

5 Anúncios  (1) 

Sal de Fructa ENO 5 

4 Anúncios (2) 

Céreus Brasiliensis 4 

Água Inglesa Granado 4 

Moda e Vestuário Número de Edições 

6 Anúncios (4) 

Sapataria Insinuante 6 

Real Moda – Acessórios Femininos 6 

Galeria e Luvarias Gomes 6 

Casa Valentim – Roupas Infanto-Juvenis 6 

5 Anúncios  (4) 

A Torre Eiffel Artigos Masculinos 5 

Casas Pernambucanas 5 

Fechos Eclair 5 

Luvaria Cavanelas – Artigos Femininos 5 

4 Anúncios (1) 

Casa Ferraz – Sapataria Feminina 4 

Móveis, Decoração & Utensílios Número de Edições 

18 Anúncios 

Casa Nunes 3 

7 Anúncios 
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Baixelas e Talheres de Prata Fracalanza 6 

6 Anúncios (4) 

Règence – Móveis e Decoração 6 

Casa Oliveira Leite – Louças, Cristais e Alumínio 6 

Martins Junior & Cia. – Móveis e Tapeçaria 6 

Indústria de Tapetes Atlantida Ltda. (I.T.A) 6 

Papelaria e Lazer Número de Edições 

6 Anúncios (4) 

Casa Mattos 6 

Cartas Copag 6 

Publicações, Livros e Manuais Número de Edições 

14 Anúncios (1) 

Riscos para Bordar 6  

12 Anúncios (1) 

Toalhas Artísticas 6 

11 Anúncios (1) 

Figurino Infantil 5 

9 Anúncios (1) 

O Filet 6 

8 Anúncios (1) 

Motivos para Bordar 6 

Serviços Número de Edições 

8 Anúncios (1) 

Caixa Econômica Federal  do Rio de Janeiro 

Caderneta de poupança 

6 

6 Anúncios (2) 

Maternidade Arnaldo de Moraes 6 

Confeitaria Colombo 6 

5 Anúncios  (1) 

Guarda-Móveis Gato-Preto 5 
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APÊNDICE O: Roteiro do questionário utilizado no inquérito às mulheres 

gaúchas pós-modernas 
 

A Mulher Gaúcha Pós-Moderna 

Este questionário é um dos instrumentos de coleta de dados para a tese de doutoramento da 

pesquisadora gaúcha Caroline Brum, que faz seus estudos em Ciências da Cultura, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. O público respondente são 

mulheres gaúchas ou que se considerem gaúchas, que morem no RS e tenham entre 18 e 45 

anos. Fica garantida a confidencialidade dos dados levantados e a manutenção de anonimato 

das respostas. 

 

Grupo I: Aspectos Sociodemográficos 

Neste primeiro grupo de questões, pretende-se recolher dados para a construção do perfil das 

respondentes. 

 

1.1 Considera-se do gênero: 

Feminino 

Masculino 

Outro 

 

1.2 Marque o intervalo que indica seu ano de nascimento: 

1972-1977 

1978-1982 

1983-1987 

1988-1992 

1993-1997 

1998-1999 

 

1.3 Naturalidade: 

Rio Grande do Sul 

Outro Estado da Federação 

Outro país 

 

1.4 Em que região do Grande do Sul vive hoje? 
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a. Mesorregião do Centro Ocidental Rio-Grandense 

b. Mesorregião do Centro Oriental Rio-Grandense 

c. Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre 

d. Mesorregião do Nordeste Rio-Grandense 

e. Mesorregião do Noroeste Rio-Grandense 

f. Mesorregião do Sudeste Rio-Grandense 

g. Mesorregião do Sudoeste Rio-Grandense 

 

1.5 Qual seu estado civil? 

Solteira 

Casada 

Divorciada 

Viúva 

 

1.6 E o grau de escolaridade? 

Ensino médio completo 

3º grau completo 

Especialista 

Mestra 

Doutora 

Pós-doutora 

 

1.7 Qual a sua profissão? 

 

1.8 A faixa dos seus rendimentos mensais é de aproximadamente (considerando-se o valor 

do salário nacional de R$937,00): 

Sem rendimento 

até 1 salário mínimo 

de 1 a 2 salários mínimos 

de 2 a 3 salários mínimos 

de 3 a 5 salários mínimos 

de 5 a 10 salários mínimos 
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de 10 a 20 salários mínimos 

mais de 20 salários mínimos 

 

Grupo II: Representação de Si enquanto Mulher 

Neste grupo, busca-se compreender qual a visão que as respondentes têm de si mesmas, 

enquanto mulher. Nas primeiras questões, assinale a gradação que mais representa a sua 

identificação com as afirmações que seguem. Use como parâmetro: 1 (discordo 

totalmente), 2 (discordo), 3 (não concordo nem discordo), 4 (concordo) e 5 (concordo 

totalmente). 

 

2.1 Ser mulher é cuidar dos filhos e ter orgulho de ser mãe. 

2.2 A mulher é quem deve ir às compras. 

2.3 Todas as mulheres gostam de ser femininas. 

2.4 A mulher de verdade esforça-se para ser bela por inteiro (corpo, mente, atitudes). 

2.5 A mulher de hoje paga a conta. 

2.6 A mulher pós-moderna trabalha fora e luta pelos seus sonhos. 

2.7 A mulher deve ser companheira do seu marido e apoiar seu sucesso profissional. 

2.8 A mulher é a responsável por cuidar da casa. 

2.9 Ela pode escolher se quer ou não casar e ter filhos. 

2.10 É inconformada com a condição social de superioridade masculina e discriminação 

sexual. 

2.11 Mantém ou ajuda a manter a família (financeiramente). 

2.12 Quer ser eternamente jovem. 

2.13 Cumpre seus deveres sempre com o sorriso nos lábios. 

2.14 Cultiva os valores familiares e espirituais. 

2.15 É a que mais se sacrifica na família. 

 

2.16 Escolha até 3 conjuntos de adjetivos que lhe definem como mulher: 

submissa/cordata/recatada 

bela/sensual/jovem 

prendada/dócil/pudica 

feliz/honesta/amorosa 

desprendida/inteligente/empreendedora 

atrevida/promíscua/degenerada 
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abnegada/maternal/individualista 

incompleta/frustrada/desprotegida 

feia/anormal/sofredora 

trabalhadeira/lutadora/polivalente 

eficiente/prática/racional 

frágil/emotiva/romântica 

 

2.17 Você identifica a sua jornada diária como: 

Simples, ocupo-me apenas com a casa. 

Simples, ocupo-me apenas com os filhos. 

Simples, ocupo-me apenas com o trabalho. 

Dupla, filhos e trabalho. 

Dupla, casa e trabalho. 

Dupla, filhos e casa. 

Tripla, filhos, casa e trabalho. 

 

2.18 Marque a (s) palavra (s) que mais define (m) o seu dia-a-dia: 

felicidade 

estresse 

leveza 

culpa 

tranquilidade 

correria 

satisfação 

angústia 

 

2.19 O que você acredita que caracteriza  a mulher brasileira, de forma geral? 

 

Grupo III: Representação Geracional 

Aqui, com as perguntas que seguem, objetiva-se buscar informações sobre as mulheres da 

família e as mais representativas na vida das respondentes. 

 

3.1 Qual a mulher mais importante da  sua vida? Porquê? 
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3.2 O que, em termos de costumes/atitudes, você traz das mulheres de sua família (mãe, 

avós, tias, irmãs...)? 

 

3.3 O que suas avós e mãe não faziam e você faz, por acreditar que tem sentido criar um 

novo padrão representacional/de atitude? 

3.4 Já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Sim. Não. 

 

3.5 Se sim, em que situação? 

 

3.6 Já obteve algum tipo de vantagem por ser mulher? Sim. Não. 

 

3.7 Se sim, em que situação? 

3.8 Indique 3 bons motivos para gostar de ser mulher: 

 

3.9 Agora, 3 motivos para não gostar: 

 

3.10 Para você, o que a mulher deve ser e fazer? 

 

3.11 E agora, o que ela não deve ser nem fazer? 

 

3.12 Na sua opinião, quem é a mulher gaúcha de hoje? 

 

Grupo IV: A mulher e a Publicidade 

Neste último grupo procura-se compreender a forma como a mulher vê a Publicidade e 

como se vê nela. 

 

4.1 Costuma ver publicidade impressa ? Sim. Não. 

 

4.2 É leitora assídua de alguma publicação de imprensa feminina brasileira ? Se sim, 

assinale as suas preferências 

Elle 

Vogue 

Marie Claire 

Ana Maria 
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Glamour 

Cláudia 

Não leio imprensa feminina 

 

4.3 Conhece alguma publicação feminina antiga? 

O Cruzeiro 

A Cigarra 

Anuário das Senhoras 

Revista do Globo 

Nenhuma 

 

4.4 Em relação aos anúncios apresentados abaixo, indique até 3 ADJETIVOS que 

caracterizam, no seu ponto de vista, as mulheres neles representados. 

4.4.1 Cigarros Hollywood  

Ela é uma mulher... 

4.4.2 Sapataria Insinuante 

Ela é uma mulher... 

4.4.3 Leite de Rosas 

É uma mulher... 

4.4.4 Suco de Tomate da Marca Peixe 

Ela é uma mulher... 

4.4.5 Regulador Gesteira 

Ela é uma mulher... 

4.4.6 Farinha Láctea Nestlé 

É uma mulher... 

4.4.7 Cerveja Cayrú Mirim 

Ela é uma mulher... 

 

4.5 Você se identificou com a mulher de algum dos anúncios? Se sim, com qual e por qual 

motivo? 


