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               O objeto de estudo desta pesquisa é a revista ‘Ilustração Portugueza’, a qual 
circulou em Portugal de 1906 até 1924, e foi publicada pela empresa nacional do jornal 
‘O Século’, periódico oitocentista (1881) de assumida filiação republicana. Esta revista, 
que teve como editor José Joubert Chaves e como fundador Carlos Malheiro Dias, era 
editada semanalmente e tinha por objetivo retratar a vida social, política, artística, 
literária esportiva e doméstica da sociedade portuguesa.  

           É possível afirmar que no campo das revistas ilustradas a ‘Ilustração 
Portugueza’, foi o periódico nacional mais inovador na sua época, pelo fato de publicar 
uma grande quantidade de fotografias acompanhadas de textos curtos. A sua 
diagramação antecipa, por vezes, a das revistas ilustradas dos anos vinte/trinta.1 

          Este periódico teve o papel de destaque que na sociedade portuguesa, pode ser  
avaliado tendo em vista que “a revista chegou a atingir o número de 24 mil exemplares 
em 1908, um feito notável em um país que tinha cerca de 5 milhões de habitantes e uma 
taxa de analfabetismo na ordem dos 80%”.2 No entanto, deve-se levar em conta que 
embora fosse editada em Portugal, a “Ilustração Portugueza” era distribuída para as 
colônias portuguesas e também para o Brasil e Espanha. Assim muitas instituições no 
Brasil, onde a presença de imigrantes portugueses era significativa neste período, 
recebiam exemplares da revista. A Biblioteca da Sociedade Portuguesa 1° de Dezembro 
localizada em Curitiba, por exemplo,  dispõe de parte da coleção da revista em seu 
acervo. Atualmente os originais estão disponíveis em diversas bibliotecas brasileiras, 
além disso, é possível ter acesso à coleção completa da revista através do site 
Hemeroteca Digital. 

          Além de ser enviada para o Brasil, a revista, dentro do período analisado, apresenta 
várias referências ao país, como por exemplo um anúncio da sociedade de seguros 
mútuos sobre a vida “A equitativa dos Estados Unidos do Brasil”, cuja sede social 
ficava no Rio de Janeiro, além deste anúncio este que se repete com freqüência, era 
comum a publicação de matérias relacionadas a política brasileira Estas referências 
podem ser utilizadas para compreender que havia um público leitor da revista no Brasil, 
esses leitores em sua grande maioria eram imigrantes portugueses. Nesta perspectiva é 
possível questionar de que maneira os editores da “Ilustração Portugueza” pretendiam 
atingir o público brasileiro e se tinham intenções de projetar uma nacionalidade 
portuguesa entre a comunidade imigrante.  

No que diz respeito ao aspecto formal, os exemplares da Ilustração possuem em 
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 média 32 a 36 páginas, contendo matérias carregadas de muitas imagens, sobre 
assuntos bem diversificados.  

É interessante notar que embora as matérias em geral fossem direcionadas aos 
indivíduos de uma classe mais elevada, localizada ao Sul do país, percebe-se que há 
uma tendência em retratar características da população mais ao Norte. Pode-se observar 
a partir desta constatação a existência de um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que a 
revista era voltada para uma elite que tendia a se tornar cada vez mais cosmopolita, ela 
procurava ressaltar características peculiares da região Norte. Deste modo é possível 
questionar qual era a intenção da revista ao procurar as características da região mais 
rural e tradicional de Portugal.  

Existe uma grande quantidade de imagens das mulheres não só nas capas bem 
como também no interior da revista. A grande quantidade de imagens exibidas pela 
revista demonstra a intenção do editor em publicar matérias mais leves e informativas, 
tendo em vista que a ampliação crescente das técnicas de reprodução de imagem 
favorecia a utilização da linguagem visual nas revistas semanais. Neste período a 
circulação de imagens, como ilustrações, gravuras e fotografias aumentaram em uma 
proporção imensa, “a presença das imagens nas revistas ilustradas era, ao mesmo 
tempo, um apelo visual e uma garantia de maior abrangência de público”3.  

           É interessante salientar que este tipo de publicação não foi um caso isolado que 
se deu em Portugal, mas que revistas de assuntos diversos, de caráter informativo e com 
muitas ilustrações foram um fenômeno que pode ser observado em vários países não só 
da Europa, mas também na América, entre fins do século XIX e início do XX, motivo 
pelo qual muitas destas revistas também recebiam o título de Ilustração. 

            A análise do conteúdo da revista mostra que a maioria das matérias tinha como 
principal público os homens da sociedade portuguesa, no entanto foram encontradas 
várias matérias destacando os diferentes perfis da mulher portuguesa e os diferentes 
papéis por elas exercidos no âmbito da esfera pública e privada. Além das matérias que 
procuram de alguma forma caracterizar a mulher portuguesa, existe também alguns 
assuntos da revista que são destinados exclusivamente ao público feminino como 
imagens das últimas tendências da moda inspirados nos modelos franceses. Além disso, 
a revista traz anúncios publicitários que, em sua grande maioria, apresentam artigos 
relacionados a produtos de beleza e higiene desde ao creme dental até a sustentação dos 
seios, foram encontrados também anúncios de produtos alimentícios inclusive 
atribuindo à mulher a responsabilidade pela manutenção da saúde dos membros de sua 
família. Um destes anúncios refere-se a um livro intitulado O livro de Ouro da Mulher  
que discute questões de higiene e praticas de medicina familiar utilizadas em 
contratempos com a saúde no dia a dia.  

Também destinada ao público feminino era a coluna chamada “A história das 
coisas frívolas” que privilegiava textos relacionados à história  do penteado, do véu e da 
sombrinha entre outros. Chama a atenção a matéria intitulada ' A História do véu' escrita  
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por uma mulher que menciona o fato de que a história do véu talvez não fosse tão 
frívola como podia parecer à primeira vista, pois se podem compreender através dela 
elementos da cultura de várias sociedades.  

          Ao encontrar esse tipo de publicação direcionada ao público feminino, pode-se 
entender que os editores da revista, apesar de considerarem o homem como principal 
público alvo na medida em que cabia a ele adquirir o periódico, consideravam a mulher 
como uma leitora em potencial. Esta abordagem direcionada ao universo feminino 
constitui o enfoque principal desta pesquisa, a qual pretende abordar a partir destas 
matérias os temas imigração, cultura e identidade e assim  analisar quais as 
representações a respeito das mulheres portuguesas que a revista tinha a intenção de 
apresentar. 

          Para efeito de análise optou-se por realizar um recorte temporal o qual privilegiou 
os anos entre 1906 e 1909. Este espaço temporal foi escolhido primeiramente por tratar-
se dos quatro primeiros anos da revista, sendo possível observar quais eram as diretrizes 
gerais do periódico no início de sua publicação. Outro motivo que contribuiu para esta 
escolha foi o fato de ser este período da revista correspondente ao contexto que antecede 
a república. A partir deste recorte buscou-se, compreender qual era o discurso 
apresentado pela revista em relação às mulheres portuguesas nestes anos finais do 
período monárquico.  

        Sendo as revistas, consideradas fontes impressas literárias para o campo da 
história, é de fundamental importância discutir estes aspectos a partir dos seus 
respectivos estudos teórico-metodológicos. Faz-se necessário atentar para o fato de que 
a revista ‘Ilustração Portugueza’ estava atrelada ao jornal português ‘O Século’ e sendo 
também a própria revista um meio de comunicação impresso é inegável a alta relevância 
dos estudos que abordam a relação entre história e a imprensa para a presente pesquisa.   

No campo da história podemos perceber que a utilização de materiais da 
imprensa está cada vez mais recorrente como material de pesquisa para os mais diversos 
temas e problemáticas, quebrando assim o paradigma criado, em um momento de 
perspectiva mais positivista da história, de que a imprensa era uma fonte suspeita pelo 
fato de apresentar problemas de credibilidade4. Portanto, inserida neste espaço de 
diálogo com fontes diferenciadas e atentando para as especificidades de sua categoria 
que esta pesquisa se insere. 

          Ao trabalhar com as imagens da figura feminina representada pela revista se faz 
necessário compreender o significado do conceito de representação, é definido por 
Chartier como sendo: “instrumento de um conhecimento mediador que faz ver um 
objeto ausente através da substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em 
memória e de o figurar  como ele é”5  

Outra definição de representação semelhante a de Chartier pois também destaca 
a idéia de substituição é a de Pesavento, segundo a autora “representar é, pois, 
fundamentalmente, estar no lugar de, é presentificação de um ausente; é um apresentar  
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de novo, que dá a ver uma ausência. A idéia central é, pois, a da substituição, que 
recoloca uma ausência e torna sensível uma presença.”6 É a partir da abordagem destes 
autores sobre o conceito de representação que esta pesquisa foi estruturada. 

          Outro conceito de extrema relevância neste trabalho, que procura discutir as a 
representações existentes sobre as mulheres em uma determinada sociedade, é o 
conceito de gênero, pois a partir da perspectiva da autora Joan Scott “Os estudos de 
gênero trazem uma nova perspectiva para o estudo das mulheres, pois não abordam a 
mulher de forma isolada e rejeitam o estudo de esferas separadas e a dissociação dos 
sexos” 7 Deste modo, como postula Joan Scott, “as questões relativas à temática gênero 
são uma categoria útil para a história como um todo e não apenas à história das 
mulheres.”8Entende-se que há uma  heterogeneidade de modelos femininos decorrentes 
das relações de poder, portanto o estudo das mulheres é problematizado a partir destes 
elementos que variam de sociedade para sociedade. 

            Após a análise cuidadosa das matérias, que tratavam do universo feminino, foi 
possível perceber que as representações elaboradas pela revista ‘Ilustração Portugueza’ 
contemplam uma heterogeneidade de modelos femininos, sendo que entre eles estão 
bem delineados o modelo da mulher popular e o da mulher de elite e é partindo desta 
dicotomia que a revista constrói a imagem de que cabe a estas mulheres populares, que 
viviam na região Norte do país, o papel de manterem vivas as tradições e peculiaridades 
portuguesas, zelando, assim, pela identidade nacional de Portugal, identidade esta que 
estaria, segundo o discurso apresentado pela revista, se perdendo devido ao processo de 
padronização impulsionado pelas elites concentradas na região Sul.  

Este discurso, que delega à mulher do Norte a tarefa de conservar os valores 
nacionais, pode ser entendido como uma tentativa da revista de preservar os valores 
nacionais nos portugueses, sobretudo entre os emigrantes, tendo em vista que a região 
Norte era responsável pelo maior índice de indivíduos que saiam do país neste período. 
A idéia era de que as mulheres transferissem estes valores aos seus filhos, de modo que 
mesmo saindo de Portugal conservariam as tradições locais.  

          Outro ponto bastante abordado pela revista nas matérias analisadas diz respeito 
aos limites da liberdade feminina em Portugal. Para tratar desta temática a revista 
apresenta reportagens sobre mulheres de outras nacionalidades, descrevendo seu papel 
na sociedade. Pode-se concluir a partir da análise das matérias focadas neste assunto que 
a revista entendia que a liberdade feminina era um processo que estava em um estágio 
bem mais avançado em outros países e que seria interessante para Portugal tomá-los 
como exemplo, considerando, portanto, que deveria haver um processo de 
conscientização a respeito da condição da mulher em relação ao homem e à sociedade 
em Portugal, para que o país chegasse ao nível de civilização dos modelos americanos e 
franceses. 

         Por fim, é interessante ressaltar que a expansão do conceito de fontes 
proporcionado pela Nova História Cultural, tratando a literatura como fonte histórica, 
ampliou os horizontes dos historiadores, principalmente aqueles que focam suas 
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pesquisas em elementos sociais e culturais das relações humanas, pois a utilização deste 
material permite ao historiador apreender elementos de um universo sócio cultural a 
partir de uma fonte repleta de representações e significações permitindo novas 
formulações, abordagens e questionamentos sobre os padrões estabelecidos. Deste 
modo este trabalho pretendeu contribuir para a construção do conhecimento histórico 
que antecedeu o período republicano português através de fontes desta natureza. 

 

 

 

 


