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Lugar de mulher: as representações femininas nos periódicos brasileiros
nos anos 1930
Women's place: female representations in the 1930’s in the newspaper
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Claudia Schemes2
Resumo: Este artigo tem, como objetivo, mostrar como as mulheres eram representadas pelo jornal O 5 de Abril
na década de 1930 na cidade de Novo Hamburgo/RS. Na referida década, a mulher era vista como uma figura
submissa, prendada e voltada aos afazeres domésticos, havendo poucas profissões destinadas a elas, já que o
marido e os filhos deveriam ser suas principais ocupações. A metodologia utilizada compreende a pesquisa
bibliográfica e a consulta no periódico citado através da metodologia da análise de conteúdo, na qual foram
definidas as seguintes categorias de análise: esposa-mãe-dona de casa, mulher que trabalha fora e universo
feminino. Concluímos que a representação das mulheres ainda estava fortemente ligada ao imaginário feminino
da mulher submissa e ligada ao espaço doméstico. Entretanto, observamos que muitas delas conseguiam sair deste
padrão que lhes fora designado e ocupar outros espaços profissionais e sociais.
Palavras-chave: Mulheres. Jornal O 5 de Abril. Anos 1930.
Abstract: This article aims to show how women were represented by the newspaper O 5 de Abril in the 1930s in
the city of Novo Hamburgo/RS. In this decade, the woman was seen as a submissive figure, gifted, and devoted to
domestic chores, and there were few professions aimed at them, since the husband and children should be their
main occupations. The methodology used was bibliographic research and research in the periodical cited through
the content analysis methodology, in which the following analysis categories were defined: wife-motherhousewife, woman who works outside and the female universe. We concluded that the representation of women
was still strongly linked to the female imagination of the submissive woman and linked to the domestic space,
however, we observed that many of them managed to leave this pattern that had been assigned to them and occupy
other professional and social spaces.
Keywords: Women. Newspaper O 5 de Abril. 1930s.

Introdução
O jornal é uma fonte de pesquisa muito apreciada e utilizada pelos historiadores, pois
oferece uma visão plural da sociedade e nos ajuda a compreender as suas diversas
representações. O jornal O 5 de Abril, periódico por nós utilizado, surgiu no ano 1927, mesmo
ano da emancipação política da cidade de Novo Hamburgo, e acompanhou, até os anos 1960,
seu crescimento e progresso. O 5 de Abril recebeu este nome em homenagem à data de
emancipação municipal e foi idealizado por Hans Behrend, contando com a colaboração de
Leopoldo Petry, um dos líderes políticos do novo município, que escrevia artigos para o jornal.
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Ele iniciou com uma edição de quatro páginas, na qual, além de notícias, havia propagandas e
anúncios comerciais, alcançando uma impressão de 200 a 300 exemplares semanais
(BEHREND, 2002).
A história das mulheres no município em questão carece de fontes de pesquisa, fato que
observamos, também, no resto do Brasil. Dessa forma, o jornal se tornou um documento
precioso para compreendermos como se dava a representação das mulheres locais. Nossa
hipótese inicial era a de que a mulher era representada, principalmente, como dona de casa,
mesmo sabendo que muitas delas, no centro do país, já se colocavam na linha de frente em
busca de direitos iguais.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental através das edições
d’O 5 de Abril no período de 1930 a 1939, com análise em textos, notícias, notas sociais, artigos
e anúncios de publicidade contidos nos classificados, apoiando-nos na metodologia da Análise
de Conteúdo (BARDIN, 1977), na qual, de acordo com a autora, o pesquisador deve, em
primeiro lugar, realizar a leitura dos jornais para identificar as informações a serem analisadas,
em seguida definir as unidades de análise – que seriam os temas – e de contexto, depois criar
as categorias que serão analisadas – neste caso, esposa-mãe-dona de casa, mulher que trabalha
fora e universo feminino – e, por fim, descrevê-las e interpretá-las a partir de teorias
previamente definidas.
Para compreendermos as representações da mulher hamburguense no jornal, utilizamos
o conceito de Chartier (1990), que nos informa que os discursos não são neutros e que as
percepções sociais são frutos desses mesmos discursos carregados de intenções e que produzem
estratégias e práticas “que tendem a impor uma autoridade à custa de outros por elas
menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou justificar, para os próprios indivíduos, as
suas escolhas e condutas” (CHARTIER, 1990, p. 17). O autor segue dizendo que as
investigações sobre as representações “supõe-nas como estando sempre colocadas num campo
de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e
dominação” (CHARTIER, 1990, p.17).
A partir das ideias do autor, entendemos que as lutas de representações são tão
importantes quanto os embates econômicos e políticos para compreendermos de que forma um
grupo consegue impor sua concepção de mundo e seus valores.
O jornal que usamos como fonte de pesquisa era o principal meio de informação escrito
da cidade e, portanto, um dos grandes responsáveis pelas representações atribuídas às mulheres
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hamburguenses não somente nos anos 1930, período por nós analisado, mas durante todo o
período no qual o periódico esteve em circulação (1927 a 1962).

A mulher esposa-mãe-dona de casa
A historiadora Michelle Perrot, em seu livro “Os excluídos da História”, indaga:
“Mulheres enclausuradas, como chegar até vocês?” (2017, p. 198). Uma análise mais profunda
desta fala sugere o lar sendo quase como uma prisão, lugar onde muitas mulheres do século
XIX viam passar seus dias, seus anos, suas vidas. Entretanto, com a virada do século, as coisas
mudariam de figura, embora a passos lentos, pois o início do século XX ainda tinha, como
referência de mulher, aquela que está ligada ao lar.
Nesse cenário nacional, se encontrava também a mulher hamburguense, que ainda
estava ligada à vida do lar, dedicando-se à família e às tarefas domésticas, como podemos
observar na seção “notas” do jornal O 5 de Abril. Tais notas poderiam ser dos mais diversos
tipos, conforme veremos a seguir:
Figura 1 – Nota social de aniversários

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 17/01/1930, Ano III, N° 36

Nesta nota social que relata aniversários, podemos perceber que mesmo as
aniversariantes sendo as “protagonistas”, uma figura masculina sempre aparece junto à mulher,
talvez porque o homem era eventualmente mais conhecido pela sociedade.
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Figura 2 – Nota de nascimento

Fonte: Jornal O 5 de Abril, Ano III, Nº 37

Já neste anúncio de nascimento, podemos ver que a mulher era tão insignificante perante
a sociedade que seu nome nem interessava, ela era “a esposa” anônima.
Figura 3 – Nota de falecimento

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 10/01/1930, Ano III, Nº 37

Já neste anúncio fúnebre, o círculo de figuras masculinas que rodeavam a falecida parece
ser mais importante que a própria mulher falecida.
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Figura 4 – Nota de casamento

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 16/01/1931, Ano IV, Nº 38

Novamente aqui, nesta nota de casamento, o nome da mãe da noiva parece ser sem
importância, mesmo sendo um dos acontecimentos mais importantes no universo feminino. Se
fizéssemos um exercício de transpor este tipo de anúncio para os dias de hoje, poderíamos nos
perguntar como seriam os convites de casamento atuais se o nome da mãe da noiva ou noivo
não aparecesse!
Figura 5 – Notas Sociais de enfermidade e falecimento

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 31/ 01/1930, Ano III, Nº 40

Nestas notas de enfermidade e falecimento, novamente os nomes de homens que
rodeavam a enferma e falecida, respectivamente, têm maior relevância que as próprias mulheres
em questão.
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Figura 6 – Nota de agradecimento

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 10/01/1930, Ano III, Nº 37

Neste anúncio de agradecimento, podemos ver que era importante enfatizar, quando a
mulher já não tinha um “amparo masculino”, a sua viuvez. Não poderia ser apenas a fulana de
tal, tinha que ser a viúva fulana de tal.
Situada nas páginas d’O 5 de Abril, as mulheres da década de 1930 eram quase invisíveis
aos olhos da sociedade. Citadas em notas sociais, como aniversários, nascimentos de filhos,
falecimentos e participantes de contratos de casamento, estavam sempre em segundo plano:
esposa de fulano, viúva do sr. tal, filha amada de ciclano, noiva de beltrano.
Aparentemente invisíveis aos olhos da sociedade, as mulheres estavam sempre
“amparadas” por uma figura masculina, os quais eram lembrados nas páginas do jornal em
questão.
Subjugadas como incapazes de fazer o que os homens fazem, às mulheres,
desmoralizadas, restava o serviço de casa, como se isso fosse pouca coisa. É claro que nem
todas aceitavam esta condição, mas a grande maioria ainda estava fortemente associada aos
cuidados da casa e dos filhos.
Ora vistas como perversas, ora como belas deusas, as mulheres povoavam o imaginário
masculino. Na imagem a seguir, podemos observar a publicação “Pensamentos”, reproduzida
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em várias edições do jornal, na qual a mulher estava diretamente ligada à imagem de infiel e
leviana, responsabilizada até pelo sofrimento do homem, já que só pensava em trair, segundo
podemos inferir pelo texto.
Figura 7 – Pensamentos

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 08/01/1932, Ano V, Nº 37

Aqui podemos observar a mentalidade do escritor, que muito provavelmente era um
homem, ao escrever sobre o que ele pensava a respeito das mulheres, generalizando a conduta
feminina como se todas as mulheres fossem adeptas da libertinagem.
Já nos recortes apresentados a seguir, as mulheres eram associadas à imagem da beleza
e da diversão. Altivas, organizavam bailes sociais e preocupavam-se com a aparência, como
podemos ver no próximo anúncio, este voltado ao público feminino, oferecendo serviços de
beleza para ondulação permanente do cabelo, que era a moda da época.
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Figura 8 – Nota publicitária de conotação estética

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 15/10/1932, Ano V, Nº 38

A próxima nota social de aniversário de uma jovem moça, que era “soberana do Club
União Juvenil”, mostra o tipo de festa requintada que acontecia na cidade. A partir da leitura
do anúncio e dos termos utilizados – “vassalagem”, “súditos” e “fidalguia”, por exemplo –,
pressupõe-se que tais festas se assemelhavam a bailes reais.
Figura 9 – Nota social de aniversário

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 30/01/1931, Ano IV, Nº 40
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Na próxima nota, podemos ver um grupo de moças empenhadas em organizar um baile
de damas. Exultantes, estas senhorinhas se destacavam socialmente pelo empenho e dedicação
para que nada faltasse na noite do baile.
Figura 10 – Nota social de evento

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 12/01/1934, Ano VII, Nº 37

Por fim, apresentamos este anúncio pago do baile citado anteriormente, que comprova
a importância social destes eventos, nos quais as mulheres se envolviam e participavam.
Figura 11 – Anúncio de Baile

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 12/01/1934, Ano VII, Nº 37

Nesta primeira categoria apresentada – mulher esposa-mãe-dona de casa –, podemos
observar o que Selbach (1999) aponta em sua dissertação, que aborda a cidade de Novo
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Hamburgo, como sendo o comportamento típico das mulheres dos anos 1930 na cidade: elas
eram educadas para serem do lar, cuidarem da casa, das roupas e da família e serem boas
cozinheiras para agradar aos maridos.
Se pensarmos na situação feminina na década de 1930, podemos notar que ainda havia
um longo caminho a ser percorrido em direção ao reconhecimento das mulheres como cidadãs,
com igualdade de direitos em relação aos homens. Entretanto, a ideia de mulheres submissas e
dóceis começava a esmorecer, revelando movimentos de resistência por elas desenvolvidos em
seu árduo cotidiano, como podemos observar na próxima categoria, a qual revela que, da mesma
forma que havia as mulheres que se dedicavam ao lar, havia, também, aquelas que trabalhavam
fora de casa.
A mulher que trabalha fora
Na conjuntura dos anos 1930, a mulher já estava inserida no mercado de trabalho, que
ficou conhecido como o “trabalhar fora de casa” ou apenas “trabalhar fora”. Foi neste contexto
que a maior parte da legislação trabalhista, inclusive a que regulamentava o trabalho feminino,
foi elaborada.
O decreto nº 21.417-A, de 17 de maio de 1932, promulgado durante a gestão de Salgado
Filho, foi considerado a mais importante medida sobre o trabalho feminino no período. Através
desse decreto, “proibiu-se o trabalho noturno das mulheres, exceção feita para aquelas que
exerciam atividades junto a outros membros da família ou em serviços de telefonia, radiofonia,
em hospitais, clínicas, manicômios ou sanatórios” (VENANCIO, 2001, p. 194).
A partir dessas leis, proibiu-se também o trabalho para mulheres em atividades ditas
“perigosas”, como, por exemplo, as que as expusessem a emanações nocivas, vapores, poeira
ou produtos voláteis ou inflamáveis. A proibição vigorava também para lugares profundos,
afiação de instrumentos ou peças metálicas e fabricação ou transporte de explosivos.
As mulheres que estivessem grávidas também eram amparadas por legislação, conforme
podemos observar:
Proibia-se o trabalho de mulheres grávidas quatro semanas antes e quatro
semanas após o parto; e, diante do atestado médico assinalando complicações
de saúde, as quatro semanas poderiam ser ampliadas para seis. Permitia que a
mulher rompesse o contrato de trabalho sem qualquer obrigação, desde que
estivesse grávida. Em caso de aborto não criminoso, eram concedidas duas
semanas de descanso. (VENANCIO, 2001, p. 194)
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Previa-se, ainda, dois intervalos de descanso diário em caso de amamentação nos seis
primeiros meses de vida do bebê e creches em locais onde trabalhavam mais de 30 mulheres.
O decreto estabeleceu, ainda, a norma do salário igual para o trabalho igual, independentemente
do sexo do trabalhador (VENANCIO, 2001, p. 194).
Como podemos perceber, o trabalho feminino passou a ser mais valorizado a partir
destas leis. Se pensarmos que foram promulgadas na década de 1930, pode-se dizer que foi um
grande salto para as mulheres que desejavam ou necessitavam trabalhar fora. Claro, ainda era
pouco, como a futura “licença maternidade” de apenas quatro semanas, considerando-se que
tanto mães quanto bebês precisam de muito mais tempo para adaptação e recuperação. Todavia,
foi um começo, e a partir daí os direitos das mulheres no trabalho passaram a ser cada vez mais
valorizados e exigidos.
Os efeitos da industrialização e da modernização de Novo Hamburgo na década de 1930
são sentidos rapidamente, e logo começam a surgir as primeiras fábricas e curtumes na cidade.
Assim como o braço masculino, a força feminina também acaba por ser requisitada: nas páginas
d’O 5 de Abril, surgem anúncios que oferecem, às mulheres, vagas para trabalhar nas empresas.
Figura 12 – Anúncio de emprego destinado ao público feminino

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 29/01/1932, Ano V, Nº 39

Neste anúncio, vemos que, à época, já havia mulheres que trabalhavam fora e que
existiam empresas calçadistas solicitando o trabalho feminino, que “pagavam bem”. Entretanto,
a “competência” era exigida, sem que ficasse claro o que isso significava.
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Figura 13 – Anúncio de emprego solicitando costureiras

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 22/01/1932, Ano V, Nº 39

Já o anúncio da figura 13 pede o serviço de mulheres para costurar “fora da fábrica”,
muito provavelmente para costurar em casa, já que era comum as mulheres terem, em casa,
máquinas de costura e pequenos ateliês. Estas são formas de trabalho encontradas ainda nos
dias de hoje na cidade e estão relacionados à informalidade.
Os trabalhos ligados à costura, que eram comumente ligados ao universo feminino,
foram encontrados em mais duas ocasiões:
Figura 14 – Anúncio publicitário de costureira

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 15/01/1937, Ano X, Nº 38

Este anúncio de uma costureira que atendia em um hotel da cidade provavelmente era
de alguma mulher que não residia em Novo Hamburgo e que vinha prestar seus serviços
sazonalmente. A profissão de costureira também se encontrava no rol das atividades destinadas
às mulheres, tanto dentro quanto fora das fábricas.
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Figura 15 – Anúncio publicitário de modista

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 03/01/1930, Ano III, Nº 36

Este anúncio de modista ressalta a formação “moderna” da profissional, o que é um
detalhe interessante, pois percebemos que esta mulher procurou mostrar um diferencial no seu
trabalho, já que, muito provavelmente, havia várias costureiras na cidade que poderiam
representar uma competição no mercado de trabalho.
Para além das vagas de costureiras industriais ou domésticas, havia outros serviços –
outras formas para mulheres garantirem seu sustento ou o da família – anunciados no jornal,
chamando a atenção do público para as mais diversas opções. Este anúncio de uma cartomante,
por exemplo, que, entre outras coisas, “endireita casamentos”, poderia ser bem útil na época, já
que uma mulher separada do marido era discriminada socialmente e vista com “maus olhos”.
Figura 16 – Anúncio publicitário de cartomante

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 10/01/1932, Ano V, Nº 37
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O anúncio de venda ou aluguel de estabelecimento na figura 17 mostra a preocupação
de se colocar em evidência a viuvez da mulher. É provável que, com a morte de seu marido, a
anunciante encontrava na venda ou no aluguel de imóveis uma alternativa para continuar a ter
uma renda.
Figura 17 – Anúncio de venda e aluguel de padaria

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 03/01/1936, Ano IX, Nº 36

Além das costureiras industriais e domésticas e das outras mulheres dos anos 1930 que
“se viravam” para conseguir seu dinheiro, como a cartomante ou a viúva que estava alugando
um imóvel, podemos conferir, também, anúncios de profissionais da área da saúde que tinham
uma formação de nível superior, como apresentado nas figuras 18 e 19.
Figura 18 – Anúncio publicitário de serviços odontológicos

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 22/01/1937, Ano X, Nº 40
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Figura 19 – Anúncio publicitário de medicina

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 26/01/1934, Ano VIII, Nº 39

O anúncio da Dr.ª Margarida, “especialista em doenças de senhoras e crianças”, chama
a atenção por ser bilíngue, mostrando que, mesmo na década de 1930, o alemão ainda era muito
falado em Novo Hamburgo.
Nos dois recortes mostrados acima, também podemos ver que muitas mulheres
estudavam e tinham profissões consideradas “masculinas”, ou seja, corriam atrás de seus sonhos
e conseguiam realizá-los.
Além dos anúncios da médica e dentista, encontramos anúncios de parteiras, também
profissionais da área da saúde, mas que, provavelmente, não possuíam formação de nível
superior.
Figura 20 – Anúncio publicitário de parteira

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 15/01/1937, Ano X, Nº 38
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Este anúncio publicitário de uma parteira, que trata também doenças de senhoras,
corrobora o que falamos sobre as profissões femininas, ou seja, às mulheres eram reservadas,
principalmente, as atividades que envolviam o universo feminino.
Figura 21 – Anúncio publicitário de parteira

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 25/01/1935, Ano VIII, Nº 39

Aqui temos mais um anúncio de parteira, o que nos leva a crer que muitas mulheres
ainda davam à luz em casa, embora o primeiro hospital do município tenha sido aberto em 1930.
A profissão de professora também aparecia no jornal da cidade, mas o que nos chamou
a atenção foi que, mesmo sendo esta a profissão que mais aparece no universo feminino da
época, só encontramos os dois anúncios a seguir:
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Figura 22 e 23 – Anúncios publicitários de aulas de piano

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 08/01/1937, Ano X, Nº 38 e Jornal O 5 de Abril, 20/01/1933, Ano VI, Nº 38

Os anúncios de empregos apresentados acima são indícios de que, além do grupo de
mulheres ligadas ao estereótipo dos anos 1930, que as vinculavam aos cuidados do lar, marido
e filhos, havia aquelas que eram profissionais com formação superior ou técnica ou que
praticavam outros tipos de trabalho, como de cartomante, por exemplo, o que comprova que a
situação feminina não era homogênea, ou seja, existia um espaço no mercado de trabalho para
elas.
Universo Feminino
A categoria que intitulamos “para elas” apresenta outros espaços no jornal que não se
enquadram em anúncios profissionais ou sociais, mas que fazem referência ao universo
feminino e que nos ajudam a entender como a mulher era representada por este meio de
comunicação.
A crise do final dos anos 1920 no Brasil, que culminou com a revolução de 1930, agitou
profundamente a economia e a vida dos brasileiros e precipitou o desenvolvimento da
propaganda publicitária necessária para alavancar o mercado. Mesmo sendo o rádio o principal
meio de comunicação no período, as propagandas em jornais e revistas começavam a se tornar
gradativamente mais corriqueiras, enchendo os olhos do público, cada vez mais ávido por
consumir as novidades que lhe eram oferecidas.
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Neste contexto, estava inserido o jornal O 5 de Abril, que também apresentava anúncios
publicitários em suas páginas, como podemos ver a seguir.
Figura 24 – Propaganda de creme para a pele

Fonte: Propagandas Históricas

Com o inverno mais rigoroso em certas regiões do Brasil, a indústria de cosméticos
apresentava suas soluções através da propaganda. Entretanto, embora este anúncio de creme
tenha, como destinatários, mulheres e homens, já que se refere à proteção, observamos que a
mulher está em primeiro plano, o que sugere que elas seriam as principais compradoras do
produto.
Já o anúncio da figura 25 oferece unicamente às mulheres uma assinatura de revista que
ensina a bordar, o que comprova, mais uma vez, que os trabalhos manuais eram “coisa de
mulher”.
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Figura 25 – Anúncio publicitário de revista

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 19/01/1934, Ano VIII, Nº 38
Figura 26 – Anúncio publicitário de revista

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 24/01/19336, Ano IX, Nº 39

Acima, temos mais um anúncio de revista de bordado, mas desta vez o apelo é ao público
masculino para que dê de presente, à sua esposa, uma assinatura da revista, indicando que este
seria o “presente que ela mais deseja”.
Já no anúncio abaixo, podemos observar a propaganda de um óleo lubrificante,
mostrando que homens e mulheres podem utilizá-lo: os homens para lubrificar suas bicicletas
e carros, as mulheres para suas máquinas de costura. Logo, podemos perceber que a mulher
está ligada à vida do lar, fazendo costuras, enquanto o homem está na rua com seus meios de
locomoção.

ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XIII – Diciembre, 2021 - Nº 26 – ISSN: 1688-5317. Uruguay

Figura 27 – Anúncio publicitário de óleo lubrificante

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 19/01/1934, Ano VII, Nº 38

Um anúncio que nos intrigou foi o do remédio Bitter Salvátor, indicado para
hemorroidas. Por que será que este remédio era o “preferido pelas senhoras”? Será que só elas
sofriam desse problema? Ou o anúncio faz referência à mulher do lar, que cuida de todos, faz
as compras e adquire remédios?
Figura 28 – Anúncio publicitário de remédio

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 27/01/1933, Ano VI, Nº 39
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Podemos considerar como “coisas de mulher”, também, as histórias e crônicas que eram
publicadas e que tinham o gênero feminino como destinatário. Com frequência, encontramos
mulheres que se encorajavam a escrever e publicar n’O 5 de Abril, como podemos ver a seguir.
Figura 29 – Publicação de poema

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 13/01/1933, Ano VI, Nº 37

Nesse poema, publicado no jornal em 1933, a autora usou das palavras para falar de
religiosidade e valor à vida. Provavelmente o público gostou, já que encontramos, em outros
exemplares do periódico, mais publicações da mesma autora.
Figura 30 – Publicação de conto

Fonte: Jornal O 5 de Abril, 26/01/1934, Ano VII, Nº 38
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Na imagem acima, vemos a publicação de outro poema. Tais publicações nos mostram
que havia as mulheres dona de casa, as que se aventuravam no “trabalho fora” nos mais diversos
âmbitos e as que, cultas, se arriscavam a publicar, em jornais, suas histórias e poemas.
Debruçando-nos sobre as páginas do primeiro semanário de Novo Hamburgo, pudemos
analisar a forma como as mulheres estavam representadas no jornal. Ao encontrar três
categorias tão distintas e, ao mesmo tempo, tão semelhantes, recordamo-nos do que sempre
ouvimos de nossas avós: “as mulheres só não dominam o mundo porque não querem!”.
A mulher mãe-esposa-dona de casa estava estampada n’O 5 de Abril de forma sutil,
quase que invisível aos olhos dos leitores: na maioria das vezes, aparecendo em segundo plano,
sustentada por uma figura masculina (podia ser quem quer que fosse, desde que se tivesse um
vínculo familiar). Em outras palavras, a mulher passava pelas páginas do jornal à sombra de
seus entes. Como se não bastasse, nem seus nomes eram relevantes para quem lia a matéria: “a
esposa do sr. tal”, “a filha de fulano”.
Para a dona de casa, restava apenas contentar-se com alguns anúncios publicitários
reservados a elas, em que lhes eram oferecidos produtos não para elas, mas para o cuidado com
a casa, as roupas, o marido e os filhos. Encontramos também diversos contos ou leituras
destinadas ao público feminino como se fossem novelas, em que a dona de casa precisava ir
acompanhando os capítulos semanalmente. Ainda assim, apesar de diminuídas, elas estavam
ali, amparadas por homens ou, como gosto de pensar, amparando-os.
Já na categoria de mulheres que se aventuravam a trabalhar fora – fosse por necessidade,
fosse por prazer –, encontramos mulheres fortes que iam à luta para garantir o pão da família,
que lutavam para ter estudo e uma profissão nobre. Corajosas, adentravam em territórios
dominados pelo mundo masculino e, nele, brilhavam como médicas, dentistas e operárias do
setor fabril. Da mesma forma, encontramos recortes de professoras e parteiras, trabalhos que
eram considerados “mais para mulheres”.
Na terceira categoria, trouxemos a publicidade como foco principal, mostrando o que
de fato era destinado para elas no semanário hamburguense: propagandas que chamavam a
atenção das donas de casa para todos os tipos de produtos que pudessem ser de usufruto
feminino. Produtos para o lar, principalmente, preenchiam as páginas e o imaginário delas,
fazendo-nos perceber que as mulheres eram persuadidas a comprar sempre pensando na casa e
na família ou, também, a se vestirem bem e a saberem "ofícios femininos”, como entender de
moda e bordado.

ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XIII – Diciembre, 2021 - Nº 26 – ISSN: 1688-5317. Uruguay

Ainda analisamos duas publicações de contos feitas por mulheres. Sim, elas igualmente
se aventuravam na escrita e iam muito bem! Escritoras, publicavam seus materiais, mostrando
que produzir e criar eram, também, coisas de mulher. Ao se colocarem no mesmo patamar dos
homens, seja numa posição de escritora, seja de pessoa que trabalha fora de casa e ganha seu
dinheiro através do seu esforço, mostravam que a mudança estava em curso e que elas poderiam
ser – e seriam – muito mais. Estas eram as corajosas mulheres hamburguenses: fortes e
preparadas o suficiente para enfrentar, de cabeça erguida, os percalços da conturbada década
de 1930.
Considerações finais
Ao analisarmos a história da mulher brasileira, observamos que ela foi, muitas vezes,
subjugada e inferiorizada, mas que, apesar disso, sempre encontrou forças para driblar o sistema
patriarcal imposto desde o período colonial, tomando força nos anos 1920, principalmente por
meio dos movimentos de emancipação política liderados por Bertha Lutz e Leolinda Daltro,
que abriram caminho para a igualdade de direitos. Mesmo durante a era Vargas, quando o
movimento feminista sofreu um enfraquecimento e limitou as mulheres, principalmente, ao
espaço privado do lar, muitas mantiveram sua atuação profissional ou política (DEL PRIORE,
1988).
Constatamos, ainda, que a cidade acompanhou o cenário nacional em relação à história
das mulheres, e que as hamburguenses que foram retratadas pelo periódico local se dedicavam,
principalmente, a afazeres domésticos e a cuidar da família, além de participarem de chás
beneficentes e realizarem algum curso, como de corte e costura ou bordado.
A partir das três categorias que elencamos para a análise – dona de casa, trabalhadora e
consumidora – percebemos que a mulher era representada pelo jornal, principalmente, como
dona de casa, visto que a maioria das notícias analisadas se refere às mulheres do lar, que eram
mães ou esposas de alguém, ficando muitas vezes à sombra de seus filhos, maridos ou genros.
Também observamos que a maioria dos anúncios publicitários destinados às mulheres
apresentava um teor doméstico.
Entretanto, o jornal apresentava, principalmente através dos anúncios publicitários, os
mais variados serviços realizados por mulheres, o que comprova que havia aquelas que
possuíam formação superior ou técnica para empregos ou prestação de serviços e que estavam
inseridas no mercado de trabalho – fora, portanto, do contexto doméstico.
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Os discursos apresentados pelo jornal O 5 de Abril, mesmo estando em consonância
com o contexto histórico da época – no qual a mulher era, basicamente, submissa ao homem,
devendo se ater ao ambiente doméstico –, nos permitem perceber que não havia uma
unanimidade ou homogeneidade em relação às escolhas e condutas femininas, pois várias eram
as estratégias e práticas das mulheres para impor seus valores e lugares na sociedade.
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