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RESUMO 

 

GAMA, Rafael da. O sistema mágico: a imprensa e os valores femininos do cinema 

(1938-1941). Dissertação (Mestrado em História), PUC-SP, São Paulo, 2014. 

 

Esta pesquisa analisa como parte da imprensa belenense na década de 30 e início 

da década de 40 (1938-1941) retrata o cinema e a mulher. Procuraremos debater 

como a imprensa construía ideais femininos associados ao cinema, através de 

matérias, ilustrações e anúncios publicitários. As principais fontes documentais que 

analisaremos são as revistas de variedades “A Semana” e “Pará Ilustrado”, que 

circulavam na cidade, das quais constantemente tratavam do Estado do Pará, 

difundindo espaços, ideais e comportamentos sociais.  Também analisaremos o 

jornal de grande imprensa do Estado do Pará “Folha do Norte” e a revista católica 

feminina “Quero”, debatendo como estes veículos de comunicação retratavam a 

cidade de Belém, suas salas cinematográficas e seu conteúdo fílmico.  Ademais, 

perceberemos as suas abordagens feitas à mulher, os ideais femininos que estes 

apresentavam, e o modo como articulavam seus ideais de mulher aos valores 

femininos presentes no cinema.  Assim, discutiremos a imprensa como um agente 

ativo no meio urbano, utilizado por grupos sociais para a difusão de espaços, 

comportamentos e valores, nesse caso, mais especificamente, na propagação e 

consolidação do cinema na cidade, quer seja o articulando com sua construção 

social da cidade de Belém ou se utilizando fortemente do feminino para difusão e 

valorização desse cinema.  

 

Palavras-chave: 1. História e Imprensa; 2. Belém; 3. Cinema e cidade; 4. 

Mulher; 5. Mulher e cinema. 
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ABSTRACT 

 

GAMA, Rafael da. The magic system: the press and the feminine values of 

cinema(1938-1941). Dissertation (Master Degree in History), PUC-SP, São Paulo, 

2014. 

 

This research analyzes how part of the press of Belém, during the late 1930s and the 

early 1940s (1938-1941), portrays the cinema and the woman. We will seek to 

debate in what manner the press built female ideals associated to the movies, 

through issues, illustrations and advertisements. The major documentary sources 

that will be analyzed are two variety magazines "A Semana" and "Pará Ilustrado", 

that used to circulate in the city which constantly issued the State of Pará, promoting 

spaces, ideals and social behaviors. We will also examine the great press of Pará, 

the newspaper "Folha do Norte" and the female catholic magazine "Quero", 

discussing on how these media press depicted the city of Belém, its movie theaters 

and content. Furthermore, we will apprehend the approach made by the press 

towards women, the feminine ideal which they presented and how they used to 

articulate it in the direction of the female value shown in the cinema. Thus, the press 

will be discussed as an active agent in the urban medium, used by social groups for 

diffusion of spaces, behaviors and values, in this case, more specifically, in the 

propagation and consolidation of the cinema in the city, whether articulating with its 

social construction of the city of Belém or making a strong use of the feminine in the 

direction of disclosure and appreciation of the cinema. 

 

Keywords: 1. History and Press; 2. Belém; 3. Cinema and city; 4. Woman; 5. 

Woman and cinema. 
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INTRODUÇÃO 

 

Logo ao iniciar a pesquisa para monografia de conclusão de curso2, 

considerei atraente estudar as práticas e comportamentos da população de Belém 

no início do século XX. Escolhi trabalhar a década de 20, pois além de ser um 

período pouco visado pelos historiadores se comparado a outros recortes temporais 

(como ditadura militar, Belle Époque, Cabanagem), ainda observei através de 

referências bibliográficas e fontes documentais fatos muito interessantes para serem 

pesquisados nesta época, devido às diversas mudanças econômicas e sociais 

sofridas pela cidade de Belém.  

Através da historiografia paraense e das fontes documentais analisadas 

percebi o cinema como uma peça de fundamental importância no cotidiano de 

muitos belenenses nas primeiras décadas do século XX, indicado por autores como 

uma das principais atividades de lazer da cidade, principalmente a partir da década 

de 203. Nesse período, essa forma de lazer e entretenimento ganha destaque 

através de suas 16 salas cinematográficas espalhadas pela área urbana de Belém, 

indo das áreas nobres as periféricas4. As salas cinematográficas passam a ter um 

público de diferentes idades, gêneros, e classes sociais.  

Com essas informações, passei a trabalhar o cinema como uma importante 

opção de lazer da cidade na década de 20, servindo também como um fator 

importante para uma série de mudanças de hábitos e comportamentos de uma 

parcela da população belenense.   

Paralelo a esse destaque sobre o cinema na cidade, ao utilizar fontes 

documentais como Jornais e revistas do período, percebi também uma  

preocupação desses meios de comunicação na elaboração de matérias sobre a 

mulher belenense, geralmente tratando sobre novos hábitos adquiridos por elas, 

                                                           
2
 Em minha monografia trabalhei com as relações sociais existentes entre a mulher e o cinema em 

Belém, trabalhei as mudanças sociais sofridas pela mulher no século XX e as relações sociais entre o 
cinema e a mulher analisando as salas cinematográficas como espaço de lazer e sociabilidade e 
agente modificador de comportamentos em muitas mulheres na cidade.   
3
 MACIEL, Vanderlei Batista. Elite, lazer e casamento: Influências da crise da economia gomífera 

em Belém (1912 a 1915). Monografia (Graduação em História), UFPA, Belém, 2004. 
4
 CARNEIRO, Eva Felix. Cinema e cidade: Um estudo sobre o lazer nos anos de 1920. Monografia 

(Especialização em História), UFPA, Belém, 2008. 
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entorno dos quais as opiniões se dividiam dependendo da fonte analisada. As 

matérias em geral tratavam das novas tendências da moda feminina expressas nos 

modos de vestir-se e nos cortes de cabelo, mudanças também na sua relação com 

os homens e o seu papel na sociedade atual. A imprensa católica, como o jornal “A 

Palavra” e a revista “Quero” teciam comentários negativos em relação a essa nova 

mulher.  Existiam outros periódicos que tinham posicionamentos diferentes sobre os 

comportamentos femininos, como a revistas de variedades  “A Semana”, “Belém 

Nova” e “Pará Ilustrado”, muitas vezes críticas e elogios surgiam dentro do mesmo 

periódico.   

Essa “nova” mulher me intrigou, era um tipo de mulher que pouco conheci 

pois a historiografia paraense a qual tive acesso desde o ensino médio destacava a 

Belém europeizada  do período da “Belle Époque”.  O que a historiografia tradicional 

falava, era de uma mulher que procurava imitar um comportamento europeizado em 

um período de prosperidade da cidade (do qual atingia principalmente a área 

central).  O que as novas fontes e a nova historiografia estavam me contando era de 

um tipo de mulher que procurava quebrar paradigmas considerados conservadores, 

incorporava padrões de estética e comportamento que tinham como principal padrão 

a mulher norte-americana. Ia a bailes, cinemas, era mais participativa no mercado 

de trabalho, bebia, fumava, havia adquirido um papel social mais ativo na sociedade. 

Resolvi pesquisar os significados dessa possível mudança comportamental 

feminina desde a monografia e notei um leque de possibilidades a serem 

exploradas. Para isso eu precisava delimitar o tema e escolher um possível fator de 

causa dessa mudança. Ao analisar as fontes e perceber as diversas iconografias e 

referências textuais à atriz de cinema norte-americana, percebi o quanto essa 

relação da mulher e do cinema poderia ser explorada em uma boa pesquisa a ser 

feita, e assim fiz. Procurei trabalhar a relação social entre a mulher e o cinema em 

Belém e percebi o cinema não só como um espaço de lazer e entretenimento, mas 

como um agente ativo de modificação comportamental. Nesse período, foi 

necessário ter cuidado com algumas armadilhas, como trabalhar uma mulher 

passiva diante dos ideais femininos retratados pelo cinema e não esquecer da mídia 

como uma via de mão dupla, onde a mulher também era sujeito ativo da sociedade e 

poderia selecionar o que esta quisesse absolver do conteúdo fílmico que era 

exposto a ela.  
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No mestrado, vim com o objetivo de trabalhar as discussões sociais que 

eram feitas entre a mulher e o cinema em Belém no período de 1920 a 1941.  Iria 

adicionar mais uma década em minha temporalidade.   Para isso utilizaria como 

fonte vários jornais e revistas que circulavam em Belém nesse período.  Mas no 

decorrer da pesquisa, diante das várias contribuições feitas em salas de aula nas 

ocasiões em que pude expor meu trabalho, além das várias reflexões e discussões 

com a minha orientadora Maria do Rosário Cunha Peixoto, me foi sugerido dar maior 

importância a analisar um tema do qual estava deixando de lado: a própria 

imprensa. 

Confesso que relutei no começo, o que eram as minhas fontes passaram a 

ser também um objeto de análise. Fiquei meio perdido, como qualquer ser humano 

com medo de mudanças bruscas.  Mas, com o passar do tempo e no decorrer das 

análises das fontes, não apenas concordei com as sugestões da orientadora, como 

passei a me apaixonar pelos novos direcionamentos que a pesquisa estava 

tomando.   

Foi importante redimensionar minha compreensão da relação da imprensa 

com a sociedade. A partir dessa mudança de perspectiva, o campo de pesquisa 

aumentou. Percebi a imprensa como uma interventora social, propagando seus 

ideais de cidade, cinema, mulher.  Havia diversos grupos sociais que se utilizavam 

dos meios de imprensa para propagar seus valores e serem agentes políticos em 

seu meio urbano. Passamos a trabalhar como parte da imprensa publicada em 

Belém se utilizava dos valores femininos propagados no cinema para construir seu 

ideal de mulher, e assim, construir uma ideia de “mulher moderna” em que a 

perspectiva construída diante dessa mulher variava dependendo do veículo de 

imprensa que se analisa. Nas revistas laicas e de entretenimento percebemos um 

trabalhar de um modelo de mulher que se diferencia das revistas de conteúdo 

cristão católico. Na verdade, percebi tanto diferenciações como similaridades nos 

discursos apresentados nesses dois tipos de revistas, e no decorrer da pesquisa 

procurei refletir sobre essas diferentes construções da imprensa feitas a mulher. 

É realmente difícil delimitar o tema, e descobrir no decorrer da pesquisa o 

curto tempo que temos para realiza-la. Com isso houve a necessidade de “recortar” 

cada vez mais a temática inicial.  Nessa árdua tarefa, 20 anos mostraram ser um 
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período de tempo muito extenso para se tratar do tema escolhido. Então passei a 

trabalhar com a temporalidade de 1938 a 1941, o que se mostrou ser conveniente 

tanto pela facilidade de se fazer em um menor recorte temporal, quanto pelo maior 

numero de fontes que tinha desse período, se comparado ao período anterior. 

Apesar disso, no decorrer da pesquisa, procuro trabalhar constantemente a década 

passada para tratar as similaridades e diferenciações dos períodos e ajudar na linha 

de raciocínio que faço no trabalho. 

A pesquisa e análise de fontes tiveram suas facilidades e dificuldades, pois 

consegui encontrar alguns veículos de comunicação do período que me 

apresentaram dados do tema proposto. A Academia Paraense de Letras possui um 

acervo com algumas revistas que circulavam nos anos pesquisados, como a “A 

Semana” e “Pará Ilustrado”, mas me deparei com periódicos deteriorados, como foi o 

caso da revista “A Semana”, em que há poucos exemplares da década de 30  e 

muita dessa “sobra” se encontra danificada. Pude encontrar a  revista Pará Ilustrado 

em ótimo estado de conservação, A Pará Ilustrado se encontra á disposição de 

qualquer pesquisador que tenha interesse em analisa-la na biblioteca da Academia 

Paraense de Letras. Mas o problema geográfico, de optar por ficar em São Paulo 

praticamente os dois anos de mestrado e voltar poucas vezes à Belém, apesar de 

ter sido uma opção muito importante em diversos aspectos da pesquisa,  não me 

permitiram coletar os dados da forma como gostaria. Não pude analisar todo o seu 

vasto conteúdo de forma pormenorizada como um historiador morador da região 

poderia fazer. Tive que tirar o máximo de fotos possível em curtos períodos de 

tempo e analisar em São Paulo. Consegui o material necessário para análise, mas 

tive que ser bem seletivo. Talvez tenha deixado passar materiais importantes que 

me fariam elucidar ou aprofundar ainda mais o meu tema. 

A falta de estrutura adequada dos acervos também dificultou bastante o 

trabalho. A falta de fontes digitalizadas foi um impedimento para ter melhor acesso 

as fontes que trabalhei. Sempre tive dificuldades para acessar o jornal “Folha do 

Norte” das vezes em que visitei o Arquivo Público do Pará, onde o Jornal se 

encontra, devido a deficiência das maquinas de microfilmagem (a única forma de ter 

acesso ao jornal). Além disso, o pouco tempo que eu precisava passar para 

conseguir coletar o máximo de fontes fez com que eu não analisasse esse jornal 

com a profundidade que eu gostaria. Mas como um pesquisador que ainda está em 
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processo de aprendizado e formação, ainda pretendo me utilizar desse jornal 

futuramente em pesquisas futuras. 

Não é novo para a historiografia paraense abordar a relação entre a mulher 

e o cinema em Belém nas décadas de 20 e 30, mas procurarei elaborar uma 

abordagem diferenciada por trabalhar a imprensa como fonte e objeto de análise, 

indagando como os ideais femininos presentes no cinema eram articulados pela 

imprensa que, assim construía o seu próprio modelo ideal de mulher. Os valores 

estéticos e comportamentais femininos presentes no cinema não se restringiam as 

salas cinematográficas e seu conteúdo filmico, mas circulavam nas revistas e jornais 

da cidade, a partir das seleções da imprensa que articulava esses valores femininos 

nas matérias, iconografias e anúncios de produtos a partir de seus próprios ideais de 

mulher.   

Como fonte documental e objeto de análise, procurei trabalhar com alguns 

desses veículos de comunicação, como a revista “Pará Ilustrado”, um veiculo de 

imprensa que circulava quinzenalmente em Belém na década de 30. Os arquivos 

disponibilizam exemplares que foram publicados nos anos de 1939 a 1941. Sob 

direção de Edgar Proença, um importante jornalista e radialista da cidade, a revista 

geralmente possuía 29 páginas, apresentava diversas matérias sobre a região do 

Pará, em várias seções como “nossa terra bonita”, “contos para nossas leitoras”, “a 

vida social na cidade”, “a graça e encanto da mulher paraense”, “ondas sonoras”, 

dando um maior destaque para a região metropolitana de Belém, apresentando fotos 

de paisagens da cidade, crônicas, poesias, opiniões dos autores sobre determinados 

acontecimentos sociais ocorridos no estado, dicas de beleza voltadas para a mulher, 

matérias sobre rádio, cinema, casamento, política, dentre outras temáticas.  

A revista “A Semana”, era publicada semanalmente em Belém, há 

exemplares que atravessam uma periodicidade de mais de 20 anos, indo de 1919, 

até 1941. Tendo como dono Alcides Santos., Edgar Proença e D. Artagnan Cruz 

como redatores e Rocha Moreira como redator chefe.  Seu corpo editorial era 

formado por intelectuais da cidade de Belém, que produziam na revista suas obras 

literárias e suas perspectivas sobre a vida social na cidade, muitas vezes falando de 

seus próprios encontros pessoais e acontecimentos recorrentes em suas vidas.     
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Também trabalhei com a revista “Quero”, um órgão representativo das 

mulheres católicas, vinculado ao movimento da “Ação católica” que tinha como 

objetivo instruir as militantes católicas a viver uma vida de acordo com o padrão 

moral católico e instruí-las a disseminar a fé católica em seu meio social, abordando 

um público que atingia mulheres dos mais diversos grupos sociais, desde operárias 

(JOC), estudantes (JEC), até moças com maior poder aquisitivo (JIC). Com diversas 

seções escritas tanto pelas mulheres, as “delegadas Jicistas, Jocistas, Jecistas” 

como matérias escritas por autoridades eclesiásticas, a revista abordava, dentre 

outras temáticas, a influência do cinema sob sua perspectiva própria de cinema e de 

mulher.  

Analisarei algumas matérias do jornal “Folha do Norte” e os constantes 

textos e propagandas que retratavam a construção social da mulher feito pelo 

cinema. 

Para trabalhar esse tema proposto e essas fontes documentais, terei como 

base metodológica o diálogo de obras e autores, como o de Heloisa de Faria Cruz e 

Maria do Rosário Cunha Peixoto, onde estas abordam a imprensa enquanto uma 

força social ativa diante de cada conjuntura que o historiador elege pesquisar. Pois 

“Pensar a imprensa com esta perspectiva implica, em primeiro lugar, toma-la como 

uma força ativa da história do capitalismo e não como um mero depositário de 

acontecimentos nos diversos processos e conjunturas.”5 

Analisando a fonte como uma força ativa, com suas intencionalidades 

especificas na exposição de seus conteúdos, procurarei analisar os veículos de 

imprensa abordados através do conteúdo da própria fonte. A partir daí pretendo 

guiar a pesquisa e construir a dissertação, trabalhando uma lógica de análise a partir 

da própria experiência do historiador com as fontes, como aborda Edward P. 

Thompson em sua obra “A miséria da Teoria”, onde “os homens se aprisionam em 

estruturas de sua própria criação porque mistificam a si mesmos” 6 fazendo assim 

uma critica a pesquisadores que constroem suas pesquisas tomando como base 

teorias já prontas, e dão pouca ênfase a  “experiência humana”  do pesquisador com 

                                                           
5
 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: 

conversas sobre história e imprensa. Projeto História. São Paulo, nº 35, PUC-SP, 2007, p.183. 
6
 THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao 

pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p.183. 
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sua fonte de análise, para que assim este mesmo construa sua própria teoria 

através do estudo de sua fonte. 

No primeiro capítulo: “A construção social do cinema em uma Belém 

„moderna‟”, abordaremos a construção social da cidade de Belém feita pelas revistas 

circulantes na cidade, mais precisamente as revistas “Pará Ilustrado” e “A Semana”, 

procurando mostrar como a cidade de Belém era retratada por estas, perceber como 

a revista trabalhava através de seu conteúdo a construção de uma cidade ideal 

baseado em um modelo urbano especifico considerado “moderno”, fazendo parte do 

“progresso”.  

Diante desta abordagem da cidade, analisarei o modo como as revistas 

retratavam o cinema seja como espaço de sociabilidades, seja pelos comentários 

sobre filmes exibidos e seus atores e atrizes. As revistas ilustradas Pará Ilustrado e 

A Semana apoiavam o projeto das elites de modernização da cidade, propagando 

uma ideia do cinema que se articulava com esta construção de um Pará “moderno”. 

No segundo capítulo: “Mulher e imprensa: Os valores femininos presentes 

nas revistas e a construção social da „mulher moderna‟”, pretendemos analisar o 

modo como as revistas construíam seus ideais de mulher e procuravam ser agentes 

ativos de intervenção social naquela conjuntura, e de formação de público, 

especificamente  do público feminino.  Como objeto de análise, trabalharei com as 

revistas laicas de variedades como “Pará Ilustrado” e “A Semana”, mas também me 

utilizarei de outros veículos de comunicação como a revista  “Quero”, uma revista 

feminina  voltada para mulheres católicas.  Essas várias revistas procuravam 

construir diferentes modelos de mulher de acordo com seus valores e conceitos 

geralmente partindo de  diferentes perspectivas diante da mulher como sujeito 

social.  

No terceiro capitulo “O sistema mágico: A imprensa e os valores femininos 

do cinema”, pretendo analisar a participação da imprensa como um sujeito ativo para 

a construção dos valores femininos exibidos pelo cinema os quais a imprensa 

articulou ao seu próprio projeto para propagar o seu modelo ideal de mulher.      

Analisarei as revistas “Pará Ilustrado” e “A Semana” para  abordar como a imprensa 

difundia  em seu conteúdo os valores femininos presentes no cinema, articulando 

esses valores com suas próprias construções sociais do feminino, propagando 
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também um valor social de consumo do qual o mercado de utilizava para ampliar a 

venda de produtos voltados para a mulher. Para desenvolver esta ideia, me utilizarei 

de fontes como a revista “Pará Ilustrado” e o jornal “Folha do Norte”, procurando 

analisar anúncios nos quais a figura da mulher vinculada ao cinema, muitas vezes 

representada pela estrela de cinema, era utilizada como um instrumento de fascínio 

para atrair as pessoas, especialmente as mulheres para as salas de exibição e para 

o consumo de produtos como moda, cigarro, cosméticos e, principalmente como as 

estrelas de Hollywood, vistas como referencial de estética e comportamento 

femininos.  

Creio que estudarmos o modo como a imprensa dialogava com os valores 

femininos construídos e difundidos pelo cinema, nos possibilita refletir sobre 

dimensões da vida nas grandes cidades, seus veículos de comunicação e os vários 

sujeitos sociais que procuram intervir socialmente na cidade de Belém. Estudar a 

forma como a mídia constrói o feminino na década de 30 e início da década de 40, 

nos possibilita refletir historicamente como a mídia constrói, hoje, imagens do 

feminino para intervir ativamente na sociedade urbana em que está inserida.  
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CAPÍTULO I – BELÉM, CINEMA E MODERNIDADE: A CONSTRUÇÃO SOCIAL 

DO CINEMA EM UMA BELÉM “MODERNA” 

     

O Pará Ilustrado é uma revista moderna, que representa a 
seiva mental desta terra moça, cheia de sol e rebeldia. Os 
artistas, os poetas, e os pensadores que ilustram as páginas 
movimentadas e cintilantes, tem fatalmente que refletir as 
influencias dessa natureza pujante, que tem personalidade 
própria, que é tão diferente das outras naturezas, como Greta 
Garbo das outras mulheres.7 

 

As revistas de variedades que circulavam em Belém se referiam ao Estado 

quase sempre através de matérias informativas, crônicas, poesias, textos que 

definiam o Estado do Pará e principalmente a cidade de Belém como bela, 

retratando um modelo de cidade em sua estrutura física e social que se 

assemelhava padrão de grandes capitais brasileiras.  Ao analisar o conteúdo das 

revistas percebemos que para além de valorizarem a área urbana do Estado, 

procuraram promover e difundir valores e comportamentos sociais tidos como 

desejáveis e modernos. Mostrava-se uma população dinâmica com hábitos e 

práticas de lazer e consumo, que lembravam os grandes centros urbanos. Mas, ao 

mesmo tempo, retratava uma região que, segundo ela, a par de sua modernidade, 

conservava em sua paisagem uma natureza paradisíaca, “pujante”. A revista 

procurava construir a imagem de um meio urbano que se articula com diversos 

espaços sociais e tecnologias presentes nas grandes metrópoles, embora também 

sempre referenciasse uma paisagem natural que se mesclava a paisagem urbana 

da cidade. Havia uma intenção da revista de articular informações que construíam a 

ideia de um estado diferenciado dos outros, caracterizando-o como um território 

“belo”, “moderno”. A própria revista procurava fazer essa leitura de si, como 

“moderna”, “atualizada”, e colocando-se no papel de “representante” do Estado do 

Pará.  

Ao referir-se a atriz “Greta Garbo” para ilustrar sua argumentação, a revista 

nos mostra, tanto nessa matéria quanto em várias outras publicações, o cinema 

como referência: matérias que tinham o cinema enquanto temática, desde anúncios 

                                                           
7
 CORDEIRO, Mario.  “Amazonas I”.  Pará Ilustrado. Belém, 11 mar. 1939. 
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de filmes, sessões específicas sobre cinema, imagens de atores e atrizes; Matérias 

falando sobre a vida dos artistas eram constantemente publicadas nas edições 

semanais e quinzenais e até mesmo em pequenas citações de termos do mundo 

cinematográfico se encontram presentes em matérias, mesmo aquelas que tratam 

de assuntos completamente distintos. Procuraremos perceber o modo como as 

revistas de variedades “A Semana” e “Pará Ilustrado”, nas décadas de 20 e 30 

articulavam suas ideias sobre cinema em sua construção social de um Pará 

“moderno”, “belo”, “civilizado”, utilizando-se desses e de outros termos para retratar 

o Pará de forma positiva, como parte de seu projeto modernizador.  

Diante desta abordagem de cidade, analisaremos o cinema enquanto  

espaço social e agente disseminador de comportamentos aos quais as revistas “A 

Semana” e “Pará Ilustrado” se referiam constantemente. Articulando uma ideia de 

cinema com a construção de um Pará moderno, a partir da perspectiva de interesses 

de grupos sociais específicos (elite política, grupos abastados, elite cultural, etc.). 

Desde o final do século XIX, exposições eram produzidas pela burguesia 

industrial e comercial através de grandes eventos realizados nas principais 

metrópoles do mundo com o propósito de divulgar as novas tecnologias inventadas 

e futuramente comercializadas em diversos países.  Durante este século eram 

exibidas as grandes novidades das mercadorias industrializadas como 

cinematógrafos, luzes, fotografia, telégrafo, telefone, modas dentre outras.8      

Eventos dessa natureza tinham um objetivo que ultrapassava a venda, o 

lucro e a diversão. Era como uma divulgação da própria cidade, do próprio modelo 

de vida propagado pela urbe. Com a consolidação do capitalismo, as mercadorias 

expostas eram objetos de desejo de consumidores ao redor do mundo. O fato 

                                                           
8
 BENVENUTTI, Alexandre Fabiano. As reclamações do Povo na Belle Époque: a cidade em 

discussão na imprensa curitibana (1909-1916). Dissertação (Mestrado em História), UFPR, Curitiba, 
2004. Nicolau Sevcenko também faz essa discussão sobre o grande avanço tecnológico que o 
mundo passou desde o final do século XIX e o quanto as práticas e costumes do ocidente foram 
fortemente influenciados por essas novas tecnologias. SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante: 
técnica, ritmos e ritos do Rio. In: SEVCENKO, Nicolau (Org.). História da vida privada no Brasil 
República: da Belle-Époque à era do rádio. Vol. III. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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dessas novas tecnologias estarem vinculadas aos modos de vida ofertados pela 

cidade, faz com que as pessoas desejem também fazer parte do cotidiano urbano.9 

Essas novas tecnologias traziam consigo a ideia de “novos tempos”. Esse 

desejo pelo novo, pelo moderno era compartilhado por diversas pessoas pelo 

mundo. As grandes cidades se mostraram como locais onde se poderiam consumir 

esses produtos, e junto com eles, toda a ideia do capitalismo triunfante que coloca 

as grandes cidades como “modelo universal” a ser seguido.  Era perceptível uma 

separação do território urbano e rural, não apenas geográfica, mas também social, 

pela diferença do cotidiano entre estes espaços.  

 

Contudo, não eram apenas as novidades tecnológicas e 
científicas que estavam sendo vendidas ou expostas ao 
mundo. Por detrás desses eventos irradiava-se uma nova 
cultura, um modo de vida dito civilizado, racional, regido pela 
ciência; e as metrópoles dessas potências industrializadas, 
principalmente Paris, Londres e Nova Iorque, representavam o 
expoente daquele progresso. Com o crescimento populacional 
e industrial, essas cidades adquiriram uma relativa distinção 
em relação à vida rural. Enquanto o campo foi relegado ao 
lazer, a metrópole tornou-se local das fábricas, do movimento, 
da velocidade, da circulação intensa de pessoas, mercadorias, 
automóveis e bondes. As largas e retilíneas ruas e avenidas 
abrigam uma infinidade de estabelecimentos comerciais, como 
cafés, salões dançantes, restaurantes, bancos, lojas, teatros e 
cinemas, entre outros. As vias públicas tornaram-se lugares 
para galerias e vitrines, palco para o exibicionismo da moda e a 
ostentação da riqueza.10 

 

Os hábitos dos grandes centros urbanos no final do século XIX e no 

continuar do XX que passaram a sofrer grandes modificações devido às tecnologias 

produzidas no período, fizeram que, por consequência, a sociedade urbana 

procurasse acompanhar o mesmo dinamismo existente na construção das 

máquinas. O sistema burguês vigente estaria em constante processo de 

transformação, sempre procurando construir novas tecnologias para suprir  as suas 

necessidades.  Berman, citando Marx, mais precisamente o manifesto comunista, diz 

                                                           
9
 BENVENUTTI, Alexandre Fabiano. As reclamações do Povo na Belle Époque: a cidade em 

discussão na imprensa curitibana (1909-1916). Dissertação (Mestrado em História), UFPR, Curitiba, 
2004, p.7. 
10

 Ibidem, p.15. 
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que “a burguesia não pode viver sem revolucionar constantemente os instrumentos 

de produção, e com eles todas as relações de produção e com eles todas as 

relações sociais”11. Essa dinamicidade da cidade interfere nos hábitos e valores das 

mesmas. A população dos centros urbanos adquire novas “sensibilidades” 

caracterizadas pelas constantes mudanças, pela agitação e turbulência, pela 

embriaguez, na alteração ininterrupta entre estímulos interiores e exteriores.  Os 

conceitos de “novo”, “moderno” estariam ligados a essa constante reinvenção de 

estrutura urbana, e de valores. 12 

Se analisarmos os diversos trabalhos historiográficos sobre a história da 

cidade de Belém, veremos que estes apontam mudanças consideráveis na cidade a 

partir da segunda metade do século XIX.  Historiadoras como Maria de Nazaré 

Sarges, ao analisar a cidade de Belém no final do século XIX e início do século XX, 

afirma que esta foi uma época na qual a economia de Belém estava em alta devido 

a região amazônica ser a principal exportadora de borracha no mundo e por ser uma 

cidade portuária, sendo assim, o principal município para se efetuar a exportação 

dos produtos manufaturados da borracha. Nessas circunstâncias o governo local 

pôde destinar verbas para investir em mudanças no espaço urbano. Por essas 

razões, surgiram mais indústrias na cidade, instalação de bancos, obras como 

teatros, palacetes, cinemas.13 Luiz Cezar Santos analisando sobre os anúncios 

publicitários que circulavam em Belém no período da belle époque, afirma  que a 

partir da produção e extração da borracha, “é que a cidade começa a se desenvolver 

em uma progressão assombrosa sob todos os aspectos – intelectuais, materiais e 

econômicos”.14  Essa historiografia trabalha esse período como um momento de 

constantes mudanças na cidade, na estrutura urbana, no comercio, no 

comportamento social de vários segmentos da sociedade. 

Novos espaços sociais foram sendo construídos nesse período e junto a 

eles, novas barreiras e diferenciações. Tendo como modelo a París de Haussuman 

                                                           
11

 BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido se desmancha no ar: A aventura da modernidade. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
12

 CARNEIRO, Eva Dayna Felix. Belém entre filmes e fitas: A experiência do cinema, do cotidiano 
das salas ás representações sociais nos anos de 1920. Dissertação (Mestrado em História), UFPA, 
Belém, 2011.  
13

 SARGES, Maria de Nazaré. Belém: Riquezas produzindo a Belle Époque. Belém: Paka Tatú, 2002. 
14

 SANTOS, Luiz Cezar. PubliCIDADE belle époque: A mídia impressa nos periódicos da cidade de 
Belém entre 1870-1912. Tese (Doutorado em História), Programa de Pós-Graduação da CAPES,  
São Paulo, 2010. 
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do século XIX, a cidade passou a ser estruturada com largas avenidas. Enquanto os 

populares iam sendo empurrados para as áreas periféricas o segmento social 

abastado passava a se concentrar no centro da cidade. E era nesta mesma área 

onde se concentrava a melhor infraestrutura urbana e os melhores serviços de 

conforto e lazer: As praças arborizadas, importantes lojas de comercio, bancos 

teatros, bailes, bondes elétricos, as mais estruturadas salas cinematográficas.   

A economia da borracha entrou em crise na segunda década do século XX, 

mas apesar de um abalo na economia, a cidade de Belém continuou a ser o 

principal centro urbano do Estado do Pará.  Nas décadas posteriores à crise, a 

população de Belém se manteve em constante crescimento urbano até a década de 

30, onde houve um pequeno decrescimento. Nos anos de 1888 a 1920 a cidade 

passou de 66.000 a 236.000 habitantes, até o final da década de 30 havia 208.000 

habitantes, mantendo a mesma tendência ao crescimento do final do século XIX15.  

Ainda assim podemos perceber os efeitos da crise. 

Memorialistas da cidade constantemente denunciavam as mazelas sociais 

vistas por eles e as comparam  as suas experiências na cidade na década de 20 e 

30,  com os tempos áureos da borracha conhecido como Belle Époque vivido em 

épocas anteriores,  nos seus registros de percepções, estes observavam 

construções deterioradas, um maior numero da mendicância, estruturas precárias, 

dentre outros males.16 

                                                           
15

 Os dados aqui utilizados são da dissertação de mestrado de Antônio Rocha Penteado. Este 
trabalhou sobre a Geografia urbana em Belém no ano de 1950, e se utilizou de dados estatísticos de 
décadas passadas para melhor elucidar sua pesquisa. Procuramos um estudo estatístico mais atual 
sobre a população urbana em Belém nesse período, mas não encontramos. Antônio Penteado é, 
ainda hoje, o maior referencial para a historiografia paraense para se estudar os sensos da primeira 
metade do século XX na cidade.   Retiramos esses dados de trabalhos historiográficos que se 
utilizavam desses dados em seus estudos, como SILVA, Allan Pinheiro da. Cotidiano e guerra nos 
cinemas de Belém (1939-1945). Dissertação (Mestrado em História Social), PUC-SP, São Paulo, 
2007, 168p. CARNEIRO, Eva Dayna Felix. Belém entre filmes e fitas: A experiência do cinema, do 
cotidiano das salas ás representações sociais nos anos de 1920. Dissertação (Mestrado em História), 
UFPA, Belém, 2011. 
16

 Houve um crescimento das áreas periféricas da cidade, áreas essas que não acompanhavam a 
mesma estrutura da área central. São regiões que existiam mas são poucos os vestígios documentais 
que  encontramos comparados ao que podemos achar da área central da cidade, ainda assim, a 
historiografia paraense sempre procurou retratar os espaços urbanos periféricos nesse período. Para 
saber mais, ver: CORRÊA, Ângela Tereza de Oliveira. História, cultura e música em Belém: 
Décadas de 1920 a 1940. Tese (Doutorado em História), PUC-SP, São Paulo, 2010. CANCELA, 
Donza Cristina. Relações familiares em Belém. In: BEZERRA NETO, José Maia; GUZMÁN, Décio de 
Alencar (Orgs.). Terra Matura: Historiografia e História Social na Amazônia. Belém: Paka-Tatu, 2002. 



25 

 

Também há registros da historiografia paraense com relação ao maior 

numero de mortos por epidemias que assolavam a região, grandes alagamentos em 

uma cidade onde a maioria das ruas não possuía um bom sistema de esgoto e 

pavimentação, o aumento da mendicância e as famílias do Estado que no período 

da borracha ostentaram grandes riquezas e após a crise perderam muitos dos seus 

bens.17   

Apesar disso, a parte nobre da cidade continuou a progredir com as mais 

refinadas tecnologias que se harmonizavam cada vez mais com o cotidiano da 

metrópole paraense, principalmente no centro da cidade. O aumento da circulação 

de automóveis, transporte público, estações de rádio, áreas com iluminação noturna 

ocasionando novos espaços de boemia, os bailes e sempre trazendo novos ritmos 

de dança, mudanças nas vestimentas, o cinema se consolidando na cidade como 

uma importante opção de lazer e entretenimento, eram mudanças em que a 

tecnologia se agregava ao cotidiano dos paraenses, para muitos apenas em termos 

discursivos.   

Os meios de comunicação faziam parte dessas diversas mudanças, 

retratando as transformações da urbe como característica desses aumentos e 

modificações das populações dos grandes centros urbanos. Também pudemos 

perceber mudanças na imprensa. O maior nível de instrução das pessoas nas áreas  

urbanas e o consequente aumento ao acesso aos conteúdos publicados 

contribuíram para a elevação das tiragens.18  

Heloisa Cruz em seus estudos sobre a imprensa em São Paulo no final do 

século XIX e início do XX nos diz o quanto a imprensa, além de crescer em 

publicações, também se diversifica, “chegando ao púbico através de um grande 

número de publicações das mais variadas modalidades, através da expansão de 
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 No jornal “Folha do Norte” eram recorrentes os casos de epidemias, alagamentos, falta de luz.  
Muitas mortes ocorreram nesse período e a crise econômica é apontada por alguns historiadores 
como um fator que contribuía para as calamidades que ocorriam na cidade nesse período. A obra 
literária “Belém do Grão Pará” do escritor Dalcídio Jurandir narrou a história de uma família que 
perdeu seus bens devido a crise econômica da borracha, sendo um objeto de análise para retratar as 
famílias que perderam bens financeiros nesse período, para saber mais ver: CARNEIRO, Eva Dayna 
Felix. Belém entre filmes e fitas: A experiência do cinema, do cotidiano das salas ás representações 
sociais nos anos de 1920. Dissertação (Mestrado em História), UFPA, Belém, 2011. CORRÊA, 
Ângela Tereza de Oliveira. História, cultura e música em Belém: Décadas de 1920 a 1940. Tese 
(Doutorado em História), PUC-SP, São Paulo, 2010. 
18

 LIMA, Sandra Lucia Lopes. Imprensa feminina, revista feminina: A revista feminina no Brasil. 
Projeto História. São Paulo, nº 35, PUC-SP, 2007, p.224. 
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suas tiragens, acompanham o salto populacional da cidade”. 19 Ainda, segundo essa 

autora a imprensa foi, nesse período, um fator importante no letramento da 

população.  

Belém também se mostrou um território urbano em crescimento no estado 

do Pará e notamos uma maior variedade de tipos de imprensa. No século XX havia 

uma forte circulação de jornais e revistas na cidade de Belém, desde o jornal 

informativo, “A Folha do Norte”, que circulava pela cidade desde o final do século 

XIX, como revistas que passaram a ser publicadas nesse período, como “A Semana” 

e “Belém nova”, que na década de 20, eram publicadas quinzenalmente e até 

semanalmente. A revista “A Semana” continuou ser publicada na década de 30, mas 

esta não era a única revista em circulação na cidade, havia outras como “Terra 

Imatura”, “Pará Ilustrado”. Encontramos muitos exemplares delas nos acervos do 

Pará. Assim percebemos tanto uma similaridade desse fenômeno do crescimento 

urbano em Belém como uma maior propagação da imprensa, que junto ao cinema, 

rádio e outros meios de comunicação, propagavam e construíam valores, hábitos e 

comportamentos urbanos na cidade.  

Ao analisarmos a imprensa do período, é comum encontrarmos em muitos 

veículos de comunicação a imagem do Pará como estado “moderno”, que se mostra 

em constante “progresso”, articulando muitas vezes as ideias de “progresso” e de 

“moderno” consideradas características positivas do Estado à cidade de Belém e a 

um novo conceito de cidade. Sarges afirma em seus estudos que nos séculos XIX e 

XX se percebe a difusão de um modo de vida urbano como sendo exemplo de 

progresso, modernização e civilidade.20 Podemos notar que essa ideia de 

“moderno”, “progresso” se vincula a essas novas estruturas urbanas (iluminação, 

saneamento, ruas e avenidas largas e arborizadas, salas de cinema, hotéis, 

restaurantes, teatros) aos novos valores sociais, as novas tecnologias e as novas 

práticas e espaços de lazer e entretenimento que geralmente estavam localizados 

no centro da cidade. A imprensa serve como um elemento de propagação desses 

ideais de cidade, que se articula com as transformações no meio urbano como nos 

relata Heloisa Faria Cruz. 
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 CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana – 1890-1915.  São 
Paulo: Edusc, 2000. 
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 SARGES, Maria de Nazaré. Belém: Riquezas produzindo a Belle-Époque (1870-1912). Belém: 
Paka Tatu, 2002, p.19. 
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A cidade intromete-se na imprensa. O crescimento da cidade, a 
diversificação das atividades econômicas, a ampliação do 
mercado e o desenvolvimento da vida mundana são 
incorporados ás formas e conteúdos dessas publicações. 
Através de novas temáticas, personagens e linguagens, o 
processo social que transforma a cidade passa também a 
configurar as publicações.21 

    

Em várias matérias, embora com percepções diferentes, percebemos os 

termos “moderno” e “progresso” como características positivas e que se baseiam em 

um sentido de “evolução” como se os espaços e hábitos que tivessem essas 

titulações fossem tornando a cidade gradativamente melhor na perspectiva de um 

tempo linear.  Essa lógica era propagada por muitos veículos de comunicação da 

cidade de Belém. Grande parte do conteúdo das revistas “Pará Ilustrado” e “A 

Semana” procurava quebrar alguns valores sociais tradicionais que passam a ser 

considerados arcaicos e embora houvesse dentro da própria revista matérias que se 

defendiam a manutenção de determinados valores considerados conservadores, no 

geral a revista procurava publicar críticas negativas a esses comportamentos. 

Os grupos sociais que atuavam nessas revistas eram geralmente formados 

por literatos paraenses que na década de 20 expressavam suas visões de mundo 

nas revistas circulantes em Belém. A revista Pará Ilustrado é um veiculo de imprensa 

que circulava quinzenalmente em Belém na década de 30. Os arquivos 

disponibilizam exemplares que foram publicados nos anos de 1939 a 1941, sob 

direção de Edgar Proença, um importante jornalista e radialista da cidade.  A revista 

geralmente possuía 29 páginas onde apresentava diversas matérias sobre a região 

do Pará, dando maior destaque para a região metropolitana de Belém, apresentando 

fotos de paisagens da cidade, crônicas, poesias, opiniões dos autores sobre 

determinados acontecimentos sociais ocorridos no estado, dicas de beleza voltadas 

para a mulher, matérias sobre rádio, cinema, casamento, política, dentre outras 

temáticas.  
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 CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana – 1890-1915. São 
Paulo: Edusc, 2000, p.80. 
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Edgar Proença, redator chefe da revista Pará Ilustrado, foi um radialista 

esportivo que conviveu desde a década de 20 com os intelectuais paraenses 

participantes de movimentos literários e artísticos da cidade, em um período no qual 

o rádio era utilizado para a difusão da arte nacional. Atuando também como 

colunista social, Proença publicava no jornal “A folha do norte” suas crônicas 

esportivas, participou também de debates sobre os novos rumos da arte e da 

literatura do Pará. Por essas razões dispunha de grande espaço em revistas que 

circulavam em Belém nesse período. Na década de 20, atuou como redator chefe da 

revista “Belém nova”, foi um dos redatores da revista “A Semana”. Percebemos na 

revista “Pará Ilustrado” forte espaço cedido a literatura como uma expressão politica 

e social do movimento literário modernista paraense.22 Percebemos em grande parte 

do movimento modernista em Belém uma propaganda das tecnologias como 

indicativas de progresso e modernidade. Tanto no âmbito das artes, quanto no 

âmbito dos espaços, tecnologias, comportamentos.23 O cinema é, sem dúvida um 

dos elementos dessa modernidade e devido á ampla influência que exerce sobre a 

vida da cidade é louvado por uns e temido por outros. 

O sentido de “moderno” atribuído a revista se dá pelo fato de seu conteúdo 

apresentar fatos, valores e comportamentos sociais considerados novos para aquela 

conjuntura.  A revista é apresentada pelo autor como um veículo de comunicação 

que representa o estado, mas pela definição do autor, percebemos que o modo 

como o Pará era abordado na revista indicava mudanças na sua linguagem, 

adotando um tom jovial, novo, que quebra valores sociais conservadores, 

tradicionais, procurando, assim, passar a ideia de ser uma revista transgressora. Um 

exemplo disso está no próprio trecho da revista Pará Ilustrado logo no início do 

capítulo onde o autor a descrevia como “rebelde”.   
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 OLIVEIRA, Érito Vânio Bastos. Modernidade e integração na Amazônia: intelligentsia e 
broadcasting no entre guerras – 1923-1937. Dissertação (Mestrado em História), UFPA, Belém, 2011. 
23

 Para ver melhor sobre as tendências dos literatos modernistas, indicamos: MAIA, Maíra Oliveira. 
Jogos políticos na terra imatura: As experiências politicas dos modernistas paraenses – 1930- 
1945. Dissertação (Mestrado em História), UFPA, Belém, 2009. A autora retrata as vanguardas 
europeias que influenciaram o movimento modernista tanto no Brasil, quanto no Pará, como o 
futurismo e o surrealismo. O futurismo foi um movimento de vanguarda do qual exaltava a vida 
moderna, procurando desvalorizar o passado e a tradição literária tradicional (p.16). 
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No decorrer da análise das matérias da revista foi-nos possível perceber a 

construção social de um estilo de vida urbano atrativo para o público, que se 

caracterizava por uma bela estrutura urbana, cercada de grandes prédios, praças, e 

belas construções, e uma população com comportamentos sociais diferenciados no 

seu modo de vestir, trabalhar, divertir-se, consumir. O Modelo de comportamento, os 

espaços sociais e as novas tecnologias abordadas na revista são informações 

articuladas à construção de um Pará ideal vinculado a essas ideias de “novo”, 

“progresso”, “moderno”. A imprensa se mostra como um forte instrumento de 

propagação deste ideal. 

 

Pensar a imprensa com esta perspectiva implica, em primeiro 
lugar, tomá-la como uma força ativa da história do capitalismo 
e não como um mero depositário de acontecimentos nos 
diversos processos e conjunturas. Como diria Darnton, é 
preciso pensar sua inserção histórica enquanto força ativa da 
vida moderna, muito mais ingrediente do processo do que 
registro dos acontecimentos, atuando na constituição de 
nossos modos de vida, perspectivas e consciência histórica.24 

 

 “A Semana” é outra revista ilustrada de grande circulação, publicada 

semanalmente em Belém, podemos encontrar exemplares dessa revista que 

atravessaram uma periodicidade de mais de 20 anos, indo de 1919, até 1941. Tendo 

Alcides Santos como dono, Edgar Proença e D. Artagnan Cruz como redatores e 

Rocha Moreira como redator chefe, seu corpo editorial era formado por intelectuais 

da cidade de Belém, que produziam na revista suas obras literárias e suas 

perspectivas sobre a vida social na cidade, muitas vezes falando de seus próprios 

encontros pessoais e acontecimentos recorrentes em suas vidas. 

A revista “A Semana” desde a década de 20 publicava fotografias de 

paisagens da cidade de Belém. A legenda embaixo da foto intitulava aquele espaço 

como “Belém moderna”. Dessa forma, a revista constrói seu sentido de cidade 

“moderna”, sempre com fotos da parte central da cidade, locais que possuíam 

melhor infraestrutura e com áreas verdes, frequentados por uma população 

diferenciada, possuidora de maiores bens materiais.   
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 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: 
conversas sobre história e imprensa. Projeto História. São Paulo, nº 35, PUC-SP, 2007. 
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Figura 1 – “Belém moderna - Um trecho da praça da Republica”.  
Revista “A Semana”, 1921.25 

   

Nessa imagem (Figura 1) vemos a Praça da Republica, situada na área 

central da cidade, que desde esse período oferecia áreas de lazer e entretenimento 

voltadas à pessoas de alto poder aquisitivo como o Teatro da Paz,  Bar do Parque, 

cinema Olímpia, cenário que a revista denominava e definia como “Belém moderna”.  

A revista Pará Ilustrado na década de 30, construía um ideal semelhante de 

cidade. As publicações sempre começavam com a seção “Nossa terra bonita”, 

mostrando fotografias de algum espaço urbano da cidade de Belém, geralmente da 

área central da cidade. Tratava-se, conforme já dito antes, de um espaço urbano 

bem estruturado e frequentado por um grupo social abastado. Algumas vezes a 
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 Na pesquisa, tivemos dificuldade de identificar o dia e o mês das publicações da revista “A 
Semana”, por isso, na maioria das fontes,  publicamos apenas o ano das edições. 
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revista também mostrava fotografias de paisagens de outros municípios do estado, e 

até de outras cidades do país como Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. 

O nome da seção era “nossa terra bonita”, mas as fotografias publicadas na 

revista eram sempre da área central de Belém, um espaço urbano bem estruturado 

e frequentado por um grupo social abastado. Algumas vezes a revista também 

mostrava fotografias de paisagens de outros municípios do estado, e até de outras 

cidades do país como Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – “Nossa terra bonita”. Pará Ilustrado, 07\01\1939 
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Figura 3 – “Nossa terra bonita”. Pará Ilustrado, 22\02\1940 
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Figura 4 – “Nossa terra bonita”. Pará Ilustrado, 23/04/1940. 
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Figura 5 – “Nossa terra bonita”. Pará Ilustrado, 08/02/1941. 
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Logo na primeira página de Pará Ilustrado foi publicado uma foto do grande 

Hotel (Figura 2) que, na época, era um luxuoso estabelecimento da cidade de Belém 

que a revista compara com modelos semelhantes aos de outras capitais do país ao 

dizer que “Nada fica a dever aos mais imponentes do Rio de Janeiro e São Paulo”.  

O “Grande Hotel” em Belém ganhava credibilidade por ter uma estrutura como a de 

grandes hotéis como os que havia no Rio e em São Paulo, cidades consideradas 

modelo pela revista.26 

Tanto a legenda “a hora que o dia acorda e a luta ingente se anuncia” 

quanto a fotografia da Av. Portugal (Figura 5)  enfatizavam-se os prédios, as várias 

pessoas ao fundo esperando o bonde. Dessa forma a revista procurava passar as 

leitoras a imagem de uma cidade dinâmica e com um comércio movimentado e uma 

população ativa, agitada como convém a uma cidade moderna. 

Assim como na revista “A Semana”, as áreas exibidas eram sempre as 

centrais, mostrando fotografias de grandes prédios e praças que existiam no centro 

da cidade.  Um interessante diferencial do modelo urbano propagado aqui é que 

além da revista mostrar como ideal as grandes construções existentes nessas áreas, 

como prédios, colégios, hotéis, uma cidade dinâmica em suas atividades cotidianas, 

também se preocupava em mostrar as praças ou até mesmo fotografias de grandes 

construções em que se viam áreas verdes ao seu redor, fazendo parte de sua 

paisagem. (Figura 2, Figura 3 e Figura 4) Numa tentativa de propagar um ideal de 

cidade dos grandes monumentos e com uma população ativa, que saía as ruas para 

o trabalho e lazer, mas que preservava elementos de uma natureza amazônica 

“primitiva”, “selvagem”. Esses conceitos de modernidade e civilização trazidos aos 

trópicos pelos europeus, representados pela cidade, conversando harmonicamente 

com as regiões e povos primitivos, representados pelas tradições populares estão 

presentes também nas crônicas de Gilberto de Andrade Solto, redator chefe do 

periódico “O Diário da manhã”, de Recife, que em 1940 assim escreve: 
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 Fotos das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo também eram publicadas nessa seção, sempre 
com descrições como “A cidade maravilhosa” ou “São Paulo, o coração do Brasil”.  Trabalhando 
essas cidades como modelos urbanos ideais, Rio de Janeiro através de suas belezas naturais e são 
Paulo pelo seu comercio movimentado e grandes construções. 
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Santa Maria de Belém do Grão Pará é uma cidade que não se 
parece com nenhuma outra. Quem se depara com essa porta 
de sol da Amazônia, venha de onde vier, seja qual for a rota 
que o levar até alí, percebe instantaneamente estar diante, não 
do imprevisto, pelo menos do surpreendente. Já se disse que 
lhe está reservado o grande destino das civilizações fundadas 
as margens dos lagos estuários.  Não é em vão que sua frente, 
pela Baia do Guajará, até salinas, é mais além  ainda a perder 
de vista, dois oceanos comprimen-se, empurram-se, misturam-
se,  outras vezes repelem e de novo se aceitam. A amalgama é 
simbólica.  Da terra interior, misteriosa e bela, que parece exibir 
a mocidade eterna, no vigor hipertenso da própria antiguidade 
tercearia: dos caminhos do mar, roteiro dos descobertos 
atrevidos, itinerário fatal da civilização que o sol comanda em 
sua macha aparente de horizonte a horizonte; do amago forte, 
primitivo da América, e da epiderme litorânea da Europa, 
experiente e requintada. Convergem os elementos dessa fusão 
prodigiosa que tem seu resultado ainda recente, e , todavia, já 
singularmente solido, na maior e mais civilizada de todas as 
cidades do mundo que se localizam entre 5 graus acima e 
abaixo do Equador. Daí o sincretismo pitoresco das suas 
perspectivas, dos seus aspectos sociais e urbanos. Há bairros 
onde a cultura é intrinsicamente local, conservadora, resistente, 
permanece quase virgem, manifestando-se alegremente nas 
festas populares, cujo colorido folclórico tem no boi-bumbá uma 
das suas oportunidades mais felizes. E há logradouros de 
permanente mutação, grandes hotéis cosmopolitas,  
cambiantes sob as continuas ocorrências de um transito 
turístico constante.27 

      

Não muito diferente é a perspectiva de análise de Angela Tereza em sua 

tese “história, cultura e música em Belém (1920 a 1940) nos mostra como muitos 

literatos paraenses e que vinham de fora do estado, retratavam em suas poesias e 

seus veículos de imprensa a cidade, procurando articular harmonicamente uma ideia 

de “civilizado” e “selvagem”. 

 

 

 

 

                                                           
27

 Pará Ilustrado. Belém, 24 fev. 1940. 
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Ainda no que diz respeito á narrativa, percebe-se que conduz à 
visualização de Belém como o grande centro civilizado em um 
meio tão “selvagem”. A civilização da capital do Pará, segundo 
Andrade, somente foi possível com a combinação dos 
elementos da América primitiva, com sua população de índios, 
negros, mestiços e caboclos, e da Europa “experiente e 
requintada”. O progresso europeu foi capaz de levar a 
modernidade aos espaços mais “longínquos” e “primitivos”. E 
Belém sintetizava essa grande obra europeia: a civilização nos 
trópicos. A capital do Pará e a Amazônia foram obrigadas a 
conviver com essa imagem ambígua. De um lado, uma região 
“selvagem”, com sua população “primitiva”; do outro, a cidade 
“civilizada”, com sua população elegante e requintada.28 

      

Cronista e historiadora, ao adotarem a mesma perspectiva de análise que 

supõe uma relação harmoniosa entre os conquistadores europeus e população 

indígena e mestiça e, posteriormente, entre a elite detentora do poder e da 

propriedade e os trabalhadores e mestiços, não levam em consideração as relações 

de dominação e exploração de um lado e, do outro, as resistências e lutas contra a 

dominação e a opressão. 

Bem diferente é a perspectiva da revista Pará Ilustrado quando se refere à 

harmonia entre, de um lado, a natureza que se conserva virgem e do outro, o 

progresso construído pelo homem e suas tecnologias. As grandes construções em 

área verde eram consideradas belas e modernas, isto é, como especificidades do 

Pará que não incluem as populações indígenas. Não encontramos no tom de seus 

discursos nenhuma condescendência com as classes populares, nenhum louvor às 

suas tradições e modos de viver. 
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 CORRÊA, Ângela Tereza de Oliveira. História, cultura e música em Belém: Décadas de 1920 a 
1940. Tese (Doutorado em História), PUC-SP, São Paulo, 2010.  
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Figura 6 – “Nossa terra bonita”. Pará Ilustrado, 06/04/1940. 

 

Salinas não é somente o balneário magnifico. E‟ uma cidade 
nova e bonita com todos os requisitos de conforto. Bom ar e 
excelente banho fazem alí as delicias dos veranistas.29 
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 Pará Ilustrado. Belém, 06 abr. 1940. 
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A descrição dos municípios do Estado sempre passava ao leitor uma 

imagem positiva, como nas matérias sobre Soure e Salinas, dentre outras: “Soure, 

um município que se remodela interiormente”, “Salnas e suas belezas naturaes”. 

Uma característica desses municípios que a revista sempre procurava mostrar era à 

natureza, principalmente quando se falava de municípios que tinham praias como 

Soure, Mosqueiro e Salinas. Em regiões um pouco afastadas do meio urbano de 

Belém essas praias eram apresentadas  como um ponto de referência para turismo, 

para mostrar um Estado belo e atraente que possuía não apenas um território 

urbano formado por grandes prédios e movimento, mas também paisagens naturais 

como florestas e praias. Geralmente ao retratar os locais do interior sempre se 

construía uma ideia de que estes estavam “em desenvolvimento”, e que o município 

de Belém era um belo modelo urbano de cidade aonde estes pretendiam chegar. 

Também se mostravam áreas centrais desses pequenos municípios, publicando 

fotografias da área urbana central frequentada por uma elite social.    

Percebemos não apenas a exaltação de características positivas do Estado 

do Pará, como também de seus governantes. Era a procura de se consolidar um 

modelo politico, econômico e social de uma elite local, sendo a revista um 

instrumento para essa construção social de cidade que convergia com os interesses 

desse grupo. 

Figuras politicas como o Governador do Pará José Malcher e o Prefeito de 

Belém, Abelardo Condurú  eram frequentemente retratados pela revista como tendo  

políticos com uma boa  atuação na politica  do Estado. 

Abelardo Condurú era constantemente retratado na revista com elogios tanto  

à sua pessoa quanto à sua forma de governo. A matéria “o homem simples, o 

homem bom” publicada na revista “Pará Ilustrado” assim dizia:  

 

É um dos maiores e melhores auxiliares do governo, um dos 
administradores de mais alta visão, de mais apurado senso 
estético que tem conhecido a comuna de Belém. 30 
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 Pará Ilustrado. Belém, 05 fev. 1941. 
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  A revista construía uma imagem de Abelardo Condurú como um bom 

político, bom administrador, homem culto, e com um apurado senso estético:.   

 

Fascinado da arte e da beleza, Abelardo Condurú não se 
contenta apenas em aformosear a cidade, mas também em 
animar, incentivar, estimular todos aqueles que portadores, de 
uma parcela de talento – pintores, músicos, literatos- vão bater-
lhe a porta confiantemente.31 

 

Nota-se que certas características de Condurú retratadas pela revista são 

associadas a sua relação com os literatos e suas políticas de “aformoseamento da 

cidade”.  Na matéria “A cidade que encontrou seu prefeito”, podemos ver claramente 

sendo publicadas boas referências a política de Abelardo Condurú, elogiando suas 

ações de “aformoseamento” da cidade de Belém. 

 

Parodiando a frase famosa, “a cidade que encontrou seu 
poeta” podemos dizer, hoje, de Belém que é a cidade que 
encontrou seu prefeito. Abelardo está repetindo em nossa terra 
o milagre do velho passos no Rio de Janeiro. Por toda a parte 
sente-se a sua influencia, nota-se seu senso artístico, 
vislumbra-se o seu gosto estético”.32 

 

Nas frequentes publicações da revista sobre Abelardo Condurú, havia esse 

enfoque na modificação do espaço urbano. A revista comparou a política de 

Abelardo Condurú  à  de Pereira Passos no Rio de Janeiro. Este é sempre apontado 

como um politico que procurou seguir a mesma politica urbana de diversas capitais 

do país cujo modelo era a cidade de Paris do período de Haussuman.  Modelo de 

cidade que se caracterizava por largas avenidas e um maior cuidado do governo 

para a área central da cidade, frequentada por uma elite econômica, afastando 
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 Pará Ilustrado. Belém, 23 fev. 1939. Para a revista, uma característica positiva que esta resolveu 
mostrar ao seus leitores é a sua politica de aformoseamento das cidades e o estímulo ao meio 
artístico. Pela revista ter como administradores pessoas envolvidas com arte e literatura e também 
por esta apresentar o meio artístico e literário como uma preocupação de abordagem, é 
compreensível que se selecione essa característica de apoio a vida artística da cidade por Abelardo 
Condurú como uma boa ação feita pelo mesmo. 
32

 Pará Ilustrado. Belém, 23 fev. 1939. 
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assim a população pobre e trabalhadora com menos recursos financeiros para as 

áreas periféricas excluindo-as do acesso a uma melhor estrutura urbana. Podemos 

refletir um pouco sobre essas ideias acompanhando a análise de Alexandre 

Bevenuitti, referente ao Rio de Janeiro. 

 

As reformas urbanas procuraram redesenhar a cidade, 
civilizando e disciplinando os hábitos da população através da 
divisão espacial e de uma série de regulamentos. A cidade 
teria seus espaços específicos e bem delimitados: o centro 
constituía a área principal, com os prédios do Senado Federal, 
da Biblioteca Nacional, do Museu de Belas-Artes e do Teatro 
Municipal. As áreas ao sul ficaram reservadas às residências 
luxuosas. A área norte ficou destinada à população média, aos 
imigrantes e aos miseráveis que foram expulsos do centro. 
Para enquadrar o país ao projeto civilizador, cujo horizonte 
estava na Europa, era necessário apagar ou pelo menos 
afastar dos centros urbanos as manifestações e tradições 
culturais de um Brasil imperial, bem como os hábitos 
considerados anti-sociais para uma sociedade moderna.33 

 

Apesar da revista viver um momento posterior ao período de Pereira passos, 

este é lembrado e associado a Abelardo Condurú pela sua iniciativa de modificar a 

estrutura urbana da cidade. Pela abordagem da revista a Abelardo Condurú, e 

constantes referências às áreas centrais da cidade mostra o quanto a revista se 

preocupava apenas com a região habitada por um grupo social abastado e não com 

a cidade de Belém como um todo. Assim a revista vai construindo a invisibilidade de 

grande parte da cidade e apoiando a sua exclusão do que se convencionam chamar 

de modernidade. 

A revista não era muito original na abordagem desses temas, promovia os 

governantes, cujas politicas convergiam com os interesses desse grupo dominante. 

Adotar uma mensagem semelhante ao tempo de pereira passos, intitulando esse 

modelo politico como “moderno” era uma prática adotada desde os tempos da belle 

époque, quando tanto no Rio como em São Paulo se procurou concentrar a reforma 
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 BENVENUTTI, Alexandre Fabiano. As reclamações do Povo na Belle Époque: a cidade em 
discussão na imprensa curitibana (1909-1916). Dissertação (Mestrado em História), UFPR, Curitiba, 
2004, p.20. 
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“basicamente no centro da cidade, considerado o locus econômico e cultural por 

onde circulava o capital, as rendas e naturalmente os seus possuidores”.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – “Os pobres também tiveram a sua hora de felicidade”. 
Pará Ilustrado, 11/02/1941. 

 

Coerente com sua visão política, a revista só excepcionalmente retratava as 

classes populares, e de forma preconceituosa, o que fica claramente expresso na 

matéria que mostrou prefeito da cidade, ao lado da mulher do governador do Estado, 

José Malcher, acompanhado de outros membros da elite, entregando presentes às 

crianças necessitadas em data próxima ao natal.  

Nessa matéria, podemos notar de forma mais clara a presença, na revista, 

de pessoas pertencentes às classes populares. Retratadas como necessitadas e 

carentes, objeto da caridade dos políticos, cuja ação benemérita estava sendo 
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enaltecida pela matéria. A desigualdade social era vista como natural e a caridade 

como atitude positiva, dessa forma, a revista trabalhava a imagem política desses 

homens. Não encontrei na revista outras ocasiões, nas quais aparecessem esses 

segmentos menos favorecidos economicamente, nem qualquer alusão aos seus 

locais de moradias com suas carências de equipamentos urbanos (iluminação, 

saneamento básico, limpeza, etc.). 

É nítido o objetivo da revista de retratar os interesses de uma elite social do 

Estado. Os espaços urbanos de lazer frequentados pela elite econômica eram 

constantemente publicados na revista, além da seção “nossa Terra Bonita” da Pará 

Ilustrado, havia outras menções: aos locais de reuniões  politicas  e administrativas e 

de lazer e entretenimento. 

 Um exemplo desse tipo de matéria, publicada no dia 08\02\1941 pela revista 

“Pará Ilustrado” aludia a uma realização ao clube da Assembleia Paraense: 

 

Reunião elegantíssima será, sem dúvida, o que promoverá ao 
próximo dia 1, na assembleia paraense, a Cruz vermelha 
brasileira. Aceitando e prestigiando o reinado de momo, vai o 
benemérito instituição realizar um baile carnavalesco que terá a 
prestigia-lo a presença encantadora das mais brilhantes figuras 
sociais, que, assim, em um ambiente refinado da alta elegância 
e distinção, prestarão envolvidos na alegria e no entusiasmo 
carnavalescos o auxilio de que necessária e filantrópica 
associação para a construção de seus ideais elevados e 
humanos. 35  

 

A Assembléia Paraense era um clube social de lazer frequentado por uma 

parcela da população que possui um elevado poder aquisitivo. A revista procura 

mostrar o quanto essa reunião será elegante, “refinada”, um baile carnavalesco 

reservado para as “mais brilhantes figuras sociais”. Havia uma seletividade social 

nos espaços propagados pela revista. 

A revista também publicava fotos sobre esses eventos divulgados na vida 

social da cidade em outras matérias.  
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Figura 8 – “O baile da cruz vermelha”. Pará Ilustrado, 08/02/1941. 

 

Na primeira foto que ilustra essa reportagem (Figura 8), a revista exibe 

imagens do baile da Cruz Vermelha, realizado na Assembleia Paraense.  As 

fotografias procuram mostrar o público alí presente, sempre destacando os 

frequentadores do baile, todos bem vestidos, pertencentes ao grupo social abastado 

da cidade. Uma legenda no canto direito da página, com letras destacadas em uma 

tinta azul bem forte, comentava um pouco sobre este baile. 

 

As mais ricas fantasias e as mulheres mais lindas constituíram 
esses blocos. Mais de cem “noivas húngaras”; “as camponesas 
americanas”, “balalaikas”, “parada da primavera”, e “eu e você 
no swing”, emprestaram a noite da cruz vermelha um brilho 
excepcional, também se vê os que a noite só dançaram o 
Kangurú 36 
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A revista procurou explorar, em proveito da imagem positiva da elite, o 

sentido de a Cruz Vermelha dar assistência médica às pessoas que precisam. O 

baile foi feito com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição.  Em um texto 

publicado do lado esquerdo da foto, com uma tinta azul mais fraca, dando menos 

destaque a informação, a revista nos diz sobre a intenção de caridade que o baile 

estava se propondo: 

 

Um paradoxo de vida? Não. Uma solução humana: o baile da 
cruz vermelha brasileira em beneficio dos que sofrem, dos que 
não assistem outra festa que a da ronda a suas necessidades. 
O baile foi qualquer coisa de triunfal, te apoleótico, realizado 
nos salões feéricos da assembleia paraense. Mas, toda essa 
alegria ruidosa, trouxe aquele fundo amargo que fazia o 
palhaço de Antonio Tomaz rir com os lábios e chorar com o 
coração. Não é sem uma sábia razão que o carnaval de 
sucede a quarta feira de cinzas  37 

  

Quando o baile é mencionado na revista, a ênfase é dada mais ao público 

frequentador, esse grupo social privilegiado em seus espaços sociais praticando 

seus hábitos de lazer mais do que à caridade em si. Por essa razão, retratava-se o 

assistencialismo como algo positivo e a carência da população como natural, não se 

discutiam políticas públicas voltadas para a busca de soluções efetivas para os 

problemas sociais.  

Na revista “A Semana”, desde a década de 20 podemos achar publicações 

em sessões como a “Vida Fútil” que falava de situações de lazer, ocorridas em 

espaços públicos como praças, bailes, cinemas, viagens, geralmente contando 

casos de pessoas importantes que frequentavam esses espaços. Fotos também 

eram publicadas na revista, mostrando tais eventos. 

Muitas vezes o próprio autor das matérias falava dessas pessoas como o 

“nosso meio chic” 38 demonstrando sempre a delimitação de um grupo social, e se 

colocando como participante dele, como na seção “Vida Futil”, onde se fala sobre o 

primeiro baile de carnaval do Palace Theatre.  
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Quem há em Belém que não assistisse, sábbado passado, a 
soberba magnifica, imponentíssima festa do Palace Theatre, 
rotulada do primeiro baile da série.  Que a symphatica firma 
Teixeira e Martins & Cia está efetuando esse anno em 
homenagem ao deus momo? A julgar pela vultuosa affluencia 
de famílias e cavalheiros de nosso éscol social, á esplendida e 
deslumbrante serenata, muito pouco dos lidissimos 
representantes da elite paraense deixaram de experimentar as 
gratíssimas e illalienaveis emoções deste belo e indescriptivel 
serão carnavalesco com o que, não o palace, mas a nossa 
terra póde orgulhasse visto como representa um dos 
testemunhos mais iniludíveis de seu desenvolvimento social. O 
que há de mais elegante e destacável em nosso meio chic alí 
se achava, representado por seus ornamentos desde a 
senhora e senhorinha mais distincta, aos cavalheiros de mais 
assignaldo vulto social.39 

 

Na ocasião, é interessante notar o modo como a revista retrata o evento, 

como algo que “representa um dos testemunhos mais iniludíveis de seu 

desenvolvimento social”.  A matéria constrói uma ideia de que esse tipo de baile, 

frequentado pelo que há de “mais elegante e destacável” no “meio chic” da cidade, 

servia como um atestado de seu desenvolvimento social.  

Ao analisar as revistas “A Semana” e “Pará Ilustrado”, vimos que o sentido 

de “desenvolvimento” era semelhante ao sentido de “moderno” e “progresso”, 

significando “evolução”, isto é, um processo de aperfeiçoamento.  Nessa ideia de 

“evolução”, a existência de espaços, práticas e valores sociais de um grupo social 

abastado eram indicativos de ““desenvolvimento”, e de “progresso”, características 

positivas de  uma  cidade moderna.  

O cinema encontrava espaço nas revistas justamente por veicularem 

comportamentos e valores considerados inovadores que supostamente quebrariam 

os valores arcaicos e provincianos consolidando a ideia de uma imprensa moderna 

em uma cidade moderna, de hábitos “novos” e “modernos”: E o cinema aparecia 

como símbolo de toda essa modernidade que as revistas se propunham a retratar, 

mais ainda, à construir.  
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As salas de cinema eram constantemente abordadas pelas revistas “A 

Semana” e “Pará Ilustrado”, como um espaço social frequentado pela elite 

belenense. Anunciando seus filmes, ou tomando o cinema como tema central, tanto 

a revista “A Semana” e “Pará Ilustrado” publicavam sessões especificas  sobre 

cinema, nas quais se podiam ver anúncios de filmes, matérias sobre os atores e 

atrizes dentre outras abordagens. Assim, nessa construção social de uma Belém 

“em progresso”, “moderna”, trabalhando um ideal de cidade e de comportamento 

social, o cinema se mostrou um importante elemento utilizado pelas revistas nas 

décadas de 20 e 30. 

 

Esse período marca o início da introdução de novas 
tecnologias ligadas aos meios de comunicação em massa no 
Brasil, como Rádio, gramofone e o próprio cinema. Estar 
“antenado” a este aparato da modernidade era vivenciar esse 
“novo tempo”. O cinema era, por excelência, um dos expoentes 
máximos dessas inovações  40 

 

Os meios de comunicação de massa, segundo Meneguello, são importantes 

para se estudar o cinema norte-americano, pois os signos dos filmes circulam para 

além de sua exibição. O imaginário do cinema norte-americano está presente em 

cartazes expostos no cinema, nos álbuns, nas propagandas, nas músicas, nas 

revistas, cada qual precisa de um estudo específico sobre o modo como os signos 

do cinema se articulam a cada mídia, que segundo a autora:  

 

[...] organizam e simultaneamente criam elementos, na medida 
em que os signos do âmbito  cinematográfico, circulando por 
outros campos que não o dos filmes, produzem o que seriam 
“ideais de vida”. Esse campo imerso nas mesmas redes é 
veiculador-produtor”. Esta é a  característica  própria do meio 
de comunicação de massa: ao colocar em circulação tais 
signos, faz parte da produção social.41 
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O cinema se articulava nas revistas aqui analisadas, como mais um 

elemento da modernidade que procuravam passar a seu público, a partir de suas 

próprias perspectivas políticas e estéticas. 

Na década de 20, quando o cinema ainda era mudo, a revista “A Semana” 

publicava a seção “A arte do silencio”, geralmente falando dos cine-salões onde se 

exibiam os filmes e das sociabilidades praticadas nesses espaços. Como em uma 

das suas matérias publicadas em 1921 sobre o aniversário de 9 anos do cinema 

Olympia.  Ressaltava-se a importância deste cine-salão para a vida social da cidade, 

principalmente sua juventude.  Logo no início do texto, o autor publica seus elogios a 

sala de espetáculo. 

 

Nove anos, completa hoje o Olympia, o mais elegante e 
luxuoso dos nossos cine-salões, cuja vida brilhante honra, não 
apenas afirma sua proprietária, mas também a cidade 
belemnense se envaidece de possui-lo Soberbo tabernáculo de 
arte muda, templo brilhante da moda, o Olympia se há feito 
ponto por excellencia da nossa jennese dorre e de toda uma 
sociedade chic que na tela branca, encontra motivo para que 
vibre a sua alma não alheia as emoções da arte.42 

 

Nessa matéria, o autor homenageia o cine-Olympia e seus empresários, os 

irmãos Teixeira e Martins, os mesmos empresários do Palace Theatre, local onde o 

baile de carnaval mencionado anteriormente foi realizado. O Palace Theatre 

juntamente com a grande parte dos cinemas da cidade pertencia a empresa Teixeira 

e Martins, proprietária de importantes áreas de lazer do centro da cidade. Grande 

espaço nas revistas era ocupado por notícias de, festas, teatros e bailes, 

frequentados por segmentos sociais dos quais as revistas retratavam como “chics”, 

pertencentes a um grupo abastado. Por essa razão o autor da matéria citada 

procurava retratar o cinema Olympia como um ambiente luxuoso. 

O articulista, ao escrever sobre o Olympia, pontua esse espaço 

cinematográfico sempre como “elegante”, “luxuoso” um ponto de encontro da 

sociedade chic da cidade, da “juventude dourada” e de todos que cultuam a vida 

mundana, que se emocionavam com os filmes exibidos na “tela branca”.  
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Pelas noitadas bizarras que nos há proporcionado, pelo brilho 
inconfundível de sua soirées, da moda, por ser durante o anno 
o Refugium peccatorium dos que cultuam a vida mundana, o 
Olympia é digno de todos os louvores, sendo-nos grato a 
endereçar aos srs. Teixeira Martins & Cª as nossas mais 
eftusivas soluções por esse auspicioso evento.43 

 

Aqui podemos perceber um pouco sobre a vida social do cinema, as 

“noitadas bizarras”, nos dá uma ideia de que uma programação um pouco mais 

agitada ocorria a noite, além das exibições de trajes da ultima moda.    Sobre o 

último conceito “Refugium peccatorium” daqueles que “cultuam a vida mundana”, o 

autor retrata o cinema como um espaço social de “fuga”, um refugio para aqueles 

que admiravam esse estilo de vida considerado mundano, pecaminoso que o 

cinema parecia estimular e que estavam na contramão dos hábitos provincianos e 

antiquados.  

Nos registros da historiografia paraense, o cinema sempre é ressaltado 

como um espaço de lazer frequentado pela família, mas percebemos que nesta 

seção em específico o autor fala de um público também específico, um público 

jovem que frequenta a seção noturna, e que além dos filmes, o autor descreve 

outras práticas de sociabilidade como as “soirres” da moda que são realizadas alí. O 

Olympia também oferecia sessões diurnas e vespertinas, mas o cronista valoriza 

suas realizações noturnas. A revista valoriza os momentos em que a sala 

cinematográfica carregava os elementos urbanos da modernidade como a agitação, 

o movimento, o despertar do jovem, além da própria arte e movimento caracterizado 

pela exibição dos filmes. 

Ao descreverem o Olympia dessa forma, sempre narrando os fatos na 

primeira pessoa do plural os articulistas passam a ideia de que tanto o autor do texto 

quanto o público ao qual a matéria se destinou eram constantes frequentadores do 

cinema Olympia. Ao analisarmos o projeto político-editorial da revista e percebermos 

que ela, no seu conjunto, era voltada a um público de um alto padrão econômico, 

sendo o Olympia também apontado como um ambiente visitado por pessoas com 

renda similar, notamos assim que o autor está falando com o mesmo grupo de 
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pessoas que frequentavam o cinema. Sempre se colocando nessa perspectiva, ao 

falar dos espaços sociais frequentados pela população abastada da cidade.  Um 

diferencial encontrado na revista “A Semana” era que os cartazes dos filmes 

exibidos nas ultimas páginas e as matérias sobre o cinema, sempre se limitavam as 

salas cinematográficas consideradas pela revista como as mais “luxuosas”, 

frequentadas pelo “mundo chic”. Tão destacado em “A Semana”, o Olympia sempre 

foi a sala cinematográfica mais citada na revista. 

Não apenas as fontes como vários estudos historiográficos paraenses 

sempre apontaram o Olympia como exemplo de sala cinematográfica. Eva Carneiro, 

a partir de uma matéria publicada no jornal folha do norte, aponta o Olympia como a 

sala cinematográfica que apresentava a melhor estrutura, com quatrocentas 

poltronas, dez ventiladores elétricos, seis portas e quatorze janelas, o que era 

considerado algo grandioso para a época. A própria construção, obedecendo ao 

estilo eclético, atraía por seu esplendor.” Sendo que a autora descrevia o Olympia 

como “uma das melhores salas do país”44. 

Segundo Alan Pinheiro, o cine Olympia ficava no centro da cidade, possuía 

estrutura mais moderna e tinha um preço mais elevado se comparado as outras 

salas de cinema, atendendo a pessoas com um maior poder aquisitivo.45 

Liliane Cavalcante Goudinho, ao trabalhar com a imprensa católica em 

Belém, também nos aponta dados semelhantes de sua estrutura física, e afirmava 

que o Olympia era “considerado o cinema das „elites‟, um lugar “chique”, frequentado 

pelas melhores famílias da sociedade paraense.” Mas ainda assim, pessoas com 

menor renda também frequentavam a sala, ao investigar o apostolado feminino em 

Belém, fala sobre as experiências das mulheres que frequentavam essas salas e 

também daquelas que provavelmente não podendo fazê-lo, embora o desejassem, 

se limitavam a observar os frequentadores: 

 

As moças de situação financeira favorável freqüentavam o local 
e desfilavam com seus vestidos, chapéus e luvas. Em 
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contrapartida, mulheres que não dispunham de dinheiro para o 
ingresso ou que se intimidavam pelo “luxo” das mais abastadas 
apenas ficavam ao redor, observando tal desfile que se dava 
momentos antes do início da exibição da fita. Na época, a 
expressão usada para tal situação era “ficar no sereno”.  Na 
década de 40, as salas de cinema já existiam em maior 
quantidade e os ingressos se tornavam acessíveis às camadas 
populares. Vale ressaltar que, nas salas de exibição 
cinematográfica poderiam estar pessoas pertencentes a vários 
setores sociais. Ainda existiam as moças que ficavam no 
“sereno”, observando as pessoas na entrada do cinema, mas 
nestas mesmas salas entravam operários, ambulantes e 
qualquer um que pudesse pagar pelo ingresso.46 

 

Havia uma circulação de pessoas de diferentes classes sociais no cinema 

Olympia, mas a revista elegeu falar sobre o público social abastado que alí 

frequentava, e os comportamentos sociais que essa elite realizava neste espaço. 

Percebemos essa seletividade na abordagem do cinema pela revista como um forte 

projeto de modernização da cidade, sempre vinculado a essa elite social, e a 

promoção de seus espaços, práticas e comportamentos sociais. 

O cinema sempre teve espaço na revista “A Semana” desde a primeira 

publicação em que tive acesso (1921). Sempre na ultima página da revista eram 

publicados cartazes anunciando os filmes que passariam na próxima semana em 

Belém, principalmente no Olympia, e comentários longos sobre os filmes e suas 

estrelas. 

Na década de 30 é notável uma predominância de filmes norte-americanos. 

Eles ocupavam a maioria das propagandas de cinema nas revistas “A Semana” e 

“Pará Ilustrado”, não se limitando apenas aos cartazes no fim de cada edição ou de 

sessões específicas sobre cinema (a seção “a arte do silencio” já não existia nas 

publicações analisadas na década de 30 da revista “A Semana”).  O filme “Argélia” 

apresentado no último cartaz é um claro exemplo desse direcionamento.  Havia 

constantes matérias que falavam sobre os atores, atrizes, comentários de filmes e 

análises sobre o cinema enquanto espaço social. Matérias e anúncios sobre cinema 

apenas aumentaram na década de 30 na revista “A Semana” e a revista “Pará 

Ilustrado” também oferecia um considerável espaço a este cinema. 
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Nas edições que adquirimos da revista “A Semana” nas décadas de 20 e 30, 

o cine-Olympia ainda era o cinema mais comentado na revista. Mas havia outras 

salas cinematográficas, Iracema e Independência, das quais a revista divulgava os 

filmes em exibição.  Muitas vezes os filmes pareciam passar na mesma semana em 

mais de uma sala de exibição, como por exemplo o filme “A História Começou a 

Noite” com Charles Boyer, o filme foi anunciado na revista “A Semana” dizendo que  

seria exibido na semana seguinte nos cinemas Olympia e Iracema. Pelas matérias 

da revista, notamos que as salas de cinema “Olympia” e “Iracema” tinham os irmãos 

“Teixeira e Martins” como empresários e pareciam ter bastante prestigio entre a elite 

da cidade. Alan Pinheiro, em seus estudos, nos mostra que o cinema Independência 

tinha características semelhantes ao Olympia. Com o diferencial de haver assentos 

com preços e qualidades diferenciados. Havia poltronas com assentos estofados e 

outras com assentos de madeira.  As poltronas estofadas tinham um maior custo 

que as de madeira. Ainda assim, esta sala parecia também um espaço social 

frequentado por pessoas de maior poder aquisitivo, principalmente por ser 

selecionado pela revista “A Semana” dentre tantas outras salas como prioridade de 

divulgação. 

Se formos analisar o espaço reservado ao cinema na revista, na década de 

30 e início dos anos 40 ele só aumentou, durante os mais de 20 anos que a revista 

circulou em Belém, na maioria edições que pude analisar, Além da manutenção da 

publicação de cartazes dos filmes que seriam exibidos nos cinemas da cidade, ainda 

houve um considerável aumento de sessões e matérias falando sobre cinema.  

Uma outra característica da revista foi o aumento da abordagem ao cinema 

norte americano,  mesmo porque as obras cinematográficas norte americanas se 

consolidaram no mercado.47  Assim, o mercado cinematográfico Estado-Unidense se 

tornou praticamente hegemônico no mercado cinematográfico latino-americano, 

constituindo 95% das obras cinematográficas que circulavam pela américa latina.48  
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No período da guerra, o governo norte-americano reconheceu o papel do cinema 

enquanto veículo de propaganda para a causa dos países aliados, criando assim a 

“Divisão de cinema”, um departamento estratégico que possuía, segundo Tota, 

funções especificas para propagandear a política americana através da obra 

cinematográfica de filmes que falassem sobre os Estados Unidos e as “outras 

américas”. Distribuindo esses filmes às américas, os americanos pretendiam 

combater o cinema produzido pelo eixo,  impedindo-o de se consolidar nas 

américas, convencer as empresas cinematográficas a não distribuir filmes que 

propagassem uma mensagem negativa aos Estados Unidos. Práticas essas que 

colaboraram com a filosofia “politica da boa vizinhança”.49 Período esse no qual os 

governos brasileiro e argentino simpatizavam com o eixo.        

Como exemplo temos a seção “cinelandia” publicada na revista “A Semana” 

em 1938, noticiando os filmes que seriam exibidos no cinema Olympia e 

Independência. A seção ocupava um amplo espaço se compararmos com outras 

sessões da revista, duas páginas seguidas de textos e ilustrações com cenas dos 

filmes que estavam sendo comentados.  Assim como também havia a seção, “Para o 

álbum dos fans”, onde se mostravam  fotos de algumas das estrelas de cinema. 
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passou a financiar países que resistiam a dominação do nazismo, como ocorreu com a Inglaterra.  
Por ter se posicionado politicamente contra ao regime nazista, e por este ser um regime politico que 
estava ganhando grande força. Os Estados Unidos passaram a se preocupar em adquirir aliados 
agora que já havia saído do seu “campo neutro” Os países Latino Americanos passaram a ser 
observados como fortes candidatos a serem aliados do estado norte-americano, além de serem alvo 
de preocupação por poderem ser conquistados pelo sistema politico do eixo, assim, o governo norte 
americano passou a criar planos políticos visando a aproximação politica e econômica com a américa 
latina. 
Segundo Tota, essas práticas de aproximação entre Estados Unidos e países Latino americanos 
foram de grande importância para a reeleição do presidente Roosevelt. Este foi apoiado pelo 
multimilionário Nelson Rockefeller, onde muitas de suas empresas funcionavam nos países latinos. 
Além de Roosevelt conseguir sua reeleição, ainda pode trabalhar junto com Rockefeller as politicas 
de aproximação dos países norte americanos  aos países do hemisfério sul. (p.62) 
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Figura 9 – “Cinelandia”.  A Semana, 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – “Para o álbum dos fans”. A Semana, 1939. 
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É clara a intensão de publicar os cinemas “Olympia”, “Iracema” e 

Independência”  como os espaços sociais desse ideal de cidade retratados na 

revista  como locais frequentados por uma elite de Belém.  Para além disso, notícias 

sobre as práticas  de lazer que se  destinavam a esse público como bailes, festas, 

idas aos cinemas “chics” eram publicadas frequentemente. O cinema retratava com 

frequência esses hábitos através de seus filmes. Para além do romance exposto nas 

telas, havia constantes histórias de personagens sempre envoltos em clima de luxo, 

glamour, sofisticação, amores, finais felizes com uma vida dinâmica, agitada, voltada 

para  festas, bailes, matinees.  Muitos filmes retratavam hábitos de classes 

abastadas e a revista articulava esses valores propagados pelo cinema com sua 

construção social da cidade, e do comportamento de seus moradores, criando um 

fascínio pelo estilo de vida “moderno” associado a um modelo de vida americano 

repleto de luxo, beleza, e diferentes formas de lazer. Daí a grande importância dada 

ao cinema e ao anúncios, propagandas, matérias sobre filmes, ou exaltando o 

cinema enquanto espaço de sociabilidade, e os valores sociais que este propagava. 

Era comum a revista Pará Ilustrado reservar ao menos duas páginas das 

suas edições quinzenais para anúncios ou matérias sobre cinema. Eram divulgados 

cartazes dos filmes ocupando páginas inteiras, geralmente duas páginas seguidas 

da revista, mostrando assim que o cinema ocupava um considerável espaço nesse 

veículo de comunicação. Para além disso, a revista ainda publicava  constantes 

matérias sobre os artistas e textos  sobre o cinema. 

Também em outras publicações como o jornal “Folha do Norte” podemos 

verificar constantes anúncios de filmes exibidos nas salas cinematográficas. Havia 

propagandas dos filmes que ocupavam uma pequena parte da página, geralmente 

em meio de outras tantas propagandas.  Devido a precariedade da microfilmagem, é 

difícil perceber a dimensão exata do anúncio e das imagens em relação ao tamanho 

da página. Mesmo assim algumas vezes, onde o anúncio ocupava cerca de um 

quarto da página, além de ser cheio de gravuras e bem ilustrativo.  Geralmente o 

cinema mais destacado nessas propagandas era o cine Olympia, era comum 

encontrar anúncios dos filmes exibidos nesse cinema de maneira isolada, ou então, 

anunciado juntamente com outras exibições de outras salas cinematográficas, nesse 

caso ocupava o espaço maior. 



56 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Anúncio de cinema. Folha do Norte, 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Anúncio de cinema. Folha do Norte, 1939. 
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No último anúncio desta página, percebemos que estão sendo anunciadas 

exibições de várias salas cinematográficas na cidade. Primeiramente vemos o 

grande destaque do cine-Olympia no anúncio, ocupando metade do espaço da 

propaganda, sendo o único que possui ilustração. Logo após este, o que chama 

mais atenção é o anúncio do “Iracema”, formando uma diagonal que atravessa todo 

o anúncio, os outros possuem menor destaque, como o “Popular”, “Poeira”.  

Notamos que a própria imprensa construía a imagem das salas cinematográficas 

como mais ou menos importantes, conforme o tamanho do anúncio. Percebemos 

que cinemas como o Olympia, Iracema e Independência eram os mais destacados, 

mas todas as salas cinematográficas anunciadas pelo jornal tinham como dono a 

empresa Teixeira e Martins.  

A historiadora Eva Carneiro faz um mapeamento das salas cinematográficas 

na cidade de Belém na década de 20. Notamos através deste que todos os cinemas 

retratados estavam situados no centro da cidade. Havia salas cinematográficas para 

públicos de diferentes segmentos sociais, mas todas as que podemos ver 

registradas se encontravam no centro da cidade, mostrando essa área como um 

espaço detentor desse tipo de lazer. Na década de 30, se registra o cinema 

“Fuzarca” em uma área afastada do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Mapeamento das salas de cinema de Belém - 1920. 50 
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Os anúncios também nos mostram a diversidade de cinemas enquanto 

espaços de lazer e entretenimento nesse período, pois atingia pessoas de diversos 

grupos econômicos e sociais, indo desde a elite econômica da cidade aos grupos 

sociais populares. Mas o que podemos perceber ao analisar as revistas era que a 

essas salas “populares” era cedido menos espaço.  Na verdade, a diferença do 

preço entre os cinemas mais “populares” e os luxuosos era muito pequena. Pela 

historiografia local, o que podemos notar é que significativas diferenças de estrutura 

das salas cinematográficas realmente existiam. Os cinemas como Olympia, 

Independência e Iracema realmente possuíam uma melhor estrutura comparado aos 

outros, mas para além disso, notamos a imprensa construindo a imagem positiva e 

diferenciada desses cinemas através da própria diagramação dos anúncios. 

A revista “Pará Ilustrado” possuía um conteúdo voltado para um público bem 

semelhante ao da revista “A Semana”. Mas a revista não publicava cartazes em 

especifico, ela geralmente fazia matérias sobre os filmes, dando um forte enfoque as 

estrelas de cinema que atuariam nesses filmes.  Era claro que a revista também 

construía uma ideia positiva das histórias da indústria cinematográfica e, 

especialmente, dos valores sociais e estáticos que os filmes difundiam através de 

roteiros, personagens, enredo, trama, com o advento do cinema falado, a trilha 

sonora. 

O fascínio construído ao redor das estrelas de cinema era utilizado pela 

revista para propagandear os filmes e a si própria, os enredos e tramas dos filmes 

eram mencionados, mas com maior ênfase aos aspectos da vida de astros e 

estrelas, com destaque para as estrelas.   Há diversos trabalhos nas ciências 

sociais, e mais especificamente na área de história, que trabalham com esse 

fascínio das estrelas de cinema com o seu público.  Edgar Morin, na sua obra “As 

estrelas: mito e sedução no cinema”, aponta em seus estudos que “desde 1919, o 

conteúdo, a direção e a publicidade dos filmes gravitavam ao redor da estrela”.51 

Esta estratégia de mercado da indústria cinematográfica ele denomina como star 

system. 

Em 1941, a revista “Pará Ilustrado” passou a expor os anúncios em forma de 

matéria retratando os atores e atrizes de cinema: Sua carreira, sua vida intima, fotos 
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chamativas sobre os astros e estrelas, os enredos e tramas dos filmes também eram 

mencionados, mas eram menos enfatizados, se falava mais sobre alguns filmes que 

tais atores e atrizes estavam estreando ou já estrearam em sua carreira, mas o 

destaque era totalmente voltado para os astros e estrelas.  

Havia seções com temáticas voltadas apenas para cinema como a “Cine 

Miss” e a “páginas dos fãns”, onde falava sobre os atores e atrizes de cinema mais 

famosos do período. Como Dorothy Lamour, Greta Garbo, Betty Davis, dentre 

outras.  

Também havia matérias na revista as quais eram voltadas para o público 

feminino, onde se falava sobre os astros de cinema. Na coluna “As Fãns Gostam 

Deles” notamos que a revista direciona a matéria à mulher. Publicando fotos e 

informações sobre três astros de cinema Ray Millandy, Gary Cooper e Charles 

Boyer, a revista os classifica como “galãs”, ela nos fala tanto dos filmes 

protagonizados por eles, como os “tipos” de papeis que eles representavam nos 

filmes, Ray Millandy fez um par romântico com Dorothy Lamour   no filme “a princesa 

das selvas”, também atuou em outros filmes onde havia a temática de “colonizador” 

e “selvagem”.  

Gary Cooper, segundo o texto começou como “cow-boy” em Hollywood, e 

passou a fazer par romântico com uma “gran-fina” e nos filmes, este tinha um tipo 

especifico de envolvimento com as mulheres: 

 

Gary Cooper, pertence ao tipo que “beija e foge” E‟ o estilo dos 
homens apaixonados e voluptuosos que Rudolph Valentino 
criou a alguns anos atraz: logo no começo de uma película, 
envolvia a pálida e tremula donzela em seus braços ávidos e 
de tal maneira dominava com seus lábios ardentes, sensuais e 
insaciáveis que a pobrezinha não podia resistir, entregando-se-
lhe, enquanto solteironas desmaiavam na platéa e mães 
zelosas tapeavam os olhos de suas filhas52 

 

A revista construía socialmente o Galã, como um objeto de desejo para as 

leitoras logo para o sexo oposto. Se falava do ator, mas a sua imagem na revista 
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também era vinculada ao seu personagem no filme, uma tentativa de identificar o 

ator com seu personagem retratando-o como um homem belo, romântico e amoroso 

como em seus filmes, com forte apelo erótico.     

A revista servia como instrumento da construção desse fascínio. É mostrado 

para a leitora tanto um atrativo estético através de fotos dos “galãs”, quanto a 

descrição da atuação desses atores  “envolvia a pálida e tremula donzela em seus 

braços ávidos e de tal maneira dominava com seus lábios ardentes, sensuais e 

insaciáveis”.  

O escritor paraense e observador do cotidiano da cidade, Osvaldo Orico, ao 

externar na matéria “A mulher e o cigarro” publicada na revista Pará Ilustrado em 

1940, a sua opinião sobre a influência do cinema com relação  às mulheres que 

adquiriam o hábito de fumar na cidade de Belém, na realidade, trás à tona a questão 

dos direitos da mulher: 

 

A pergunta é arriscada, a mulher do século vinte adquiriu vários 
direitos, não se devendo esquecer os políticos. Era natural, 
perfeitamente natural, que também viesse a conquistar mais 
este – O de fumar. De mim para mim não vejo razão para se 
condenar a novidade. O fumo, antes de ser um vicio, é um 
prazer, como qualquer outro. Os antigos a respeito têm 
conclusões bem sérias. Afirmam, por exemplo, que o cigarro é 
o meio mais fácil de se despertar a imaginação humana. E as 
mulheres, como se sabe, pensam e escrevem. Sendo assim é 
lógico que também queiram acordar os pensamentos com 
relativos e elegantes, como seja o fumo. Creio que elas 
possuam toda a razão.  Em verdade, ainda existem os que 
acham o cigarro nos lábios femininos um verdadeiro atentado.  
Atentado ao bom gosto e aos direitos do homem, tolice. Os 
direitos são nitidamente eguales. Entretanto, o 
convencionalismo é ainda estreito. E os dogmas creados pelos 
defensores perpétuos dos costumes procuram ser de difícil 
afastamento. Nota-se que a mulher, se fuma, costuma ainda 
faze-lo com receio nos salões [...] Mas a mulher elegante póde 
estar convencida que o que faz os costumes é a civilisação. O 
paíz acompanha os surtos do progresso que vai pelo mundo. 
Segue-os a risca. O cinema tem sido um espelho de Brigantium 
em que ellas aprendem o que há de novo na crosta da Terra 
[...].53 
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A rejeição social ao ato feminino de fumar é vista pelo articulista como uma 

atitude retrógrada e, portanto, contrária ao progresso. Assim o autor da matéria 

assume publicamente a defesa a esse ato feminino, transgressor,  construindo uma 

ideia positiva dessa mulher que não apenas fuma, mas que durante o século XX, 

adquiriu vários direitos, inclusive políticos. O Fumo é apenas mais uma conquista de 

direitos, fruto do surto de “progresso” mundo afora que o país acompanha. Essa 

ideia de progresso, também é trabalhada no texto como algo positivo. A mulher que 

fuma está partilhando com outras mulheres do mundo todo um comportamento 

considerado novo, ao quebrar valores tradicionais, ao incorporar aos seus hábitos 

um comportamento que, até pouco tempo atrás, era tipicamente masculino. Trata-se 

de uma mulher transgressora, ativa, autônoma em suas escolhas. 

Tanto a revista “A Semana” quanto a revista “Pará Ilustrado”  construíam 

para seus leitores uma ideia dos hábitos propagados pelo cinema como algo 

“moderno”, vinculado ao “progresso” e à cidade. As revistas se utilizavam dos signos 

vinculados ao cinema para construir a sua ideia de “moderno”,  tanto espacial quanto 

socialmente. Independentemente de suas intencionalidades contribuíram para 

ampliar o debate sobre vida afetiva, sexualidade, moda e direitos femininos.  

Havia também outros grupos sociais que se utilizavam de veículos de 

imprensa para expor suas ideias contra o cinema, criticando\advertindo as pessoas 

que frequentavam as salas cinematográficas, considerando-as presas fáceis dos 

malefícios que o cinema significava.  

A revista “Quero” que circulava pela cidade no início dos anos 40, era um 

órgão representativo da Juventude feminina católica de Belém que publicava 

matérias voltadas aos vários grupos de moças católicas em Belém filiadas ao 

movimento “Ação católica”. 54  Apesar disso, muitas matérias publicadas na revista 
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eram escritas por homens, muitos deles padres ou outras lideranças masculinas 

vinculadas a igreja católica. 

A matéria “Do nosso programa de férias”, publicada na revista Quero em 

1941, era uma parte de uma palestra proferida pela militante católica Semiramis 

Pedroso em uma festa de natal da juventude feminina católica de Belém, onde 

poucas sócias havia comparecido. Então, o editorial da revista resolveu destacar o 

que elegeram como a “parte principal” da palestra. 

Pretendendo falar sobre a criança e o papel da família, a matéria faz 

constantes críticas ao cinema, taxando-o como “inimigo numero 1º da creança”. 

 

Querem saber qual é o inimigo Nº 1 da infância? E o cinema. 
Precisamos fazer intensa campanha contra o mau cinema e 
insistir não só uma, porém muitas vezes, com os pais de 
nossas futuras benjaminas e aspirantes, contra este grande 
mal, fazer-lhes ver claramente as graves consequências de um 
mau filme.55 

 

Falando do cinema como “o inimigo numero 1 da infância”, incentiva seus 

leitores (as) a fazerem uma “campanha contra o mau cinema”. Logo em seguida a 

autora dá exemplos de como o cinema afeta a nossa sociedade, referindo-se a 

casos de garotos brigando uns com os outros e garotos sendo “peritos em roubo”, 

atribui a culpa desses maus hábitos ao cinema.     

A matéria intitulada “O poder do cinema” é bastante extensa, ocupa duas 

páginas e meia da edição do mês, além de ter o seu título  em letras garrafais. A 

matéria não foi escrita por nenhum dos colaboradores da “Quero”, esta,  publicada 

originalmente  no “Correio da manhã”, foi escrita pelo Padre Arlindo Vieira.  

A atribuição de grande espaço à matéria indica a preocupação dos editores 

da revista com relação ao cinema. O autor do texto vê o atual cinema de forma 

negativa, classificando-o como “imoral” e mostrando as campanhas da igreja católica 

para controlar o conteúdo moral transmitido pelo cinema procurando adapta-lo à sua 
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moral conservadora, através da ação enérgica de ligas e legiões criadas para 

controlar o comportamento social e a produção de filmes. 

 

Desde muito, sentiram os católicos da Europa a necessidade 
de premunirem-se contra os estragos do cinema imoral. Com 
este fim, o “Comité Catholique du Cinéma”, na França, e a 
“ligue Catholique du Cinéma”, na Belgica, empreenderam uma 
bela campanha, cujo objetivo era melhorar a escolha, a 
produção e a organização dos programas cinematográficos. 
Nos Estados Unidos, em princípios de 1933, a enérgica reação 
do episcopado americano contra o deplorável estado do 
cinema conseguiu vencer, em parte, a resistência dos 
produtores. Desde então a Legião de Decência, organizada 
entre os católicos americanos e estendida aos membros de 
outras confissões religiosas, continua a exigir um certo nível de 
moral para cada nova produção lançada ao público. 56 

 

A matéria sempre procurava mostrar a força que esses grupos sociais 

adquiriram ao se organizarem e formarem as “ligas” e “legiões” citadas, procurando 

mostrar, ao leitor, os católicos como um grupo social ativo na sociedade e que pode 

alcançar um grande poder ao se unir por um objetivo. 

Essa matéria nos faz refletir sobre a presença política de setores da ultra 

direita nos Estados Unidos e na Europa e o papel que provavelmente jogaram na 

proposição de políticas de controle e repressão às culturas dissidentes. 

 

A humilde datilógrafa atordoada por horas intermináveis de 
teclado, o pobre operário externuado ao cabo de repetir mil 
vezes o mesmo gesto mecânico, não procuram no cinema 
muito mais do que alguns momentos de distracção e de 
esquecimento das preocupações de uma existência penosa. 
Encontram, porém, aí outra coisa. E‟ que toda representação 
cinematográfica constitui, de certo modo, um padrão de vida. 
Estas imagens da vida reflectem uma moral, do mesmo modo 
que a própria vida os contém. Necessáriamente, o filme tráz a 
seu auditório uma formula moral. Essa formula apresenta-se às 
vezes sem rebuços como nos filmes decididamente bons e 
decididamente maus. dos primeiros sai a alma enobrecida e 
como que envergonhada de suas baixezas quotidianas; dos 
segundos, sai conspurcada pelas cenas de poderoso realismo, 
em que tripudiam a fraude, a violência a infidelidade conjugal e 
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outras misérias degradantes. Compreende-se que semelhantes 
padrões de vida mereçam os estigmas do santo padre: “São 
ocasiões de pecado; impelem a juventude nas vias do mal, 
porque são a glorificação das paixões: mostram a vida sob um 
falso aspecto; ofuscam o ideal; destroem o amor puro, o 
respeito do casamento, a afeição para com a família. Podem 
até criar preconceitos entre os indivíduos, desinteligências 
entre as nações, entre as classes sociais, entre raças inteiras.57 

 

O autor classifica os filmes que passam nos cinemas, como “decididamente 

bons” e “decididamente maus”. Segundo o padre, os dois tipos de filme possuem 

uma “formula moral” a qual é exposta aos seus expectadores. Mas do primeiro tipo 

de filme, o autor diz que o conteúdo faz bem à alma,  fazendo-os arrependerem-se 

de suas mazelas sociais. No filme considerado “mau” em razão, de um “poderoso 

realismo” são exibidas cenas de violência, infidelidade conjugal,58 que o autor 

considera “misérias degradantes”. Provavelmente os filmes bons eram aqueles que 

expunham histórias condizentes com a moral católica conservadora ou filmes sobre 

temas católicos. Já os filmes ditos maus são bem mais enfocados e descritos pelo 

autor, com citações do “santo padre”. Segundo ele, obras que “são ocasiões do 

pecado”, “impelem a juventude nas vias do mal”, “glorificam as paixões”, expõem em 

suas cenas o adultério, “destroem a ideia do casamento, o amor puro, da afeição 

para com a família”. Todos esses valores, segundo o padre, eram passados em 

cenas que eram dotadas de um “poderoso realismo”.  Vários filmes norte-

americanos exibidos no Brasil transmitiam histórias com características semelhantes 

às descritas pelo Pe. Vieira. 

O articulista continua o texto considerando o cinema norte-americano como 

um “mal” e de “influência dominadora”, e convoca todos os grupos sociais, não 

apenas os católicos, mas todos os que se preocupam com a “moral pública”  para se 

voltarem a criar um movimento em prol do “bom cinema”. Até a culpa pela 

dissolução da família ele atribui a influência do cinema norte-americano.  Assim, 

direciona a sua mensagem tanto aos católicos como a todos os outros cidadãos que 

procuram manter os valores morais conservadores a se posicionarem contra o 

conteúdo “imoral” do cinema. 
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O interessante nesse texto é perceber o reconhecimento, por parte do autor, 

do “poder” que o cinema possui, taxando-o como uma “força incomparável”. Assim, 

podemos deduzir o quanto se acreditava na força desse cinema que disseminava 

valores, envolvia o público, preocupava a igreja e outros possíveis grupos sociais 

mais conservadores. 

As matérias da revista “Quero” de combate ao cinema faziam parte de um 

projeto mais amplo de evangelização e controle das mulheres. 

Se o cinema fabricava e vendia sonhos, as revistas ilustradas, “A Semana” e 

“Pará Ilustrado”, sem dúvida nenhuma, contribuíram para ampliar o raio de influência 

de Hollywood, criando estratégias próprias para atingir o público feminino de Belém, 

estimulando seu gosto pelo cinema, reforçando mitos e estereótipos, mas também 

trazendo para o debate público os temas abordados pelos filmes.  
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CAPÍTULO II – MULHER E IMPRENSA: OS VALORES FEMININOS E A 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA “MULHER MODERNA” 

 

O espaço que a figura feminina ocupava na imprensa em Belém era claro ao 

analisar os veículos de comunicação selecionados, notamos isso pelas diversas 

imagens e temas sobre a mesma ao se analisar a imprensa na década de 30, 

especialmente nas revistas de variedades, como a revista “Pará Ilustrado” e “A 

Semana”.59 Para além disso, encontramos uma revista católica voltada 

exclusivamente para mulheres, a revista “Quero”.  

Na revista “Pará Ilustrado” nós podemos ver que desde a capa, 

constantemente eram publicadas ilustrações envolvendo a figura feminina como 

destaque.  

É interessante analisar a capa das revistas por ser a primeira área à qual o 

leitor terá acesso e onde através das imagens podemos ter uma ideia do que a 

revista seleciona como importante a ser passado aos seus leitores.  As capas das 

revistas “Pará Ilustrado” apresentavam modelos de mulheres sempre belas, 

sorridentes, jovens e bem vestidas, o que já nos dá um indicativo do ideal feminino 

que a revista pretende propagar. Uma característica das figuras femininas presentes 

nas capas, e que precisam ser interrogadas, são os elementos visuais que elas 

carregam. 

 

 

 
                                                           
59

 Sandra Lucia Lopes Lima trabalha com a “Revista Feminina”, uma revista voltada para a mulher e 
escrita por mulheres, publicada nas primeiras décadas do século XX (1914-1936). Tinha como 
objetivo educar as mulheres para os papeis de esposa e mãe. A partir da análise dessa revista, a 
autora faz uma análise sobre a imprensa feminina no Brasil. Neste artigo, Sandra Lucia analisa o 
aumento de matérias que retratavam sobre mulheres na imprensa brasileira no início do século XX, 
principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo que tais jornais e revistas não 
tivessem a mulher como tema central de seu conteúdo, (como a revista feminina), o espaço das 
mulheres na imprensa cresceu consideravelmente. LIMA, Sandra Lucia Lopes. Imprensa feminina, 
revista feminina: A revista feminina no Brasil. Projeto História. São Paulo, nº 35, PUC-SP,  2007, 
p.221-241. 
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Figura 14 – Capa. Pará Ilustrado, 20/04/1940. 
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Figura 15 – Capa. Pará Ilustrado, 09/03/1940. 
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Figura 16 – Capa. Pará Ilustrado, 08/02/1941. 
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Na primeira capa (Figura 14), a mulher está segurando uma vara de pescar 

e a linha embaraçada forma o nome da revista “Pará Ilustrado”. Na segunda capa 

(Figura 15), vemos a ilustração de uma mulher se abandando com um leque, e a 

ilustração do leque indica a praça do relógio, um conhecido ponto social da cidade. 

A figura da mulher na capa se encontra vinculada fortemente ao nome da revista, ao 

ambiente da cidade, mostrando desde a capa que a revista pretendia articular esse 

modelo de mulher ao lazer, ao entretenimento e aos espaços sociais promovidos 

pela revista. O que também podemos ver na terceira capa (Figura 16), uma edição 

fazendo alusão aos festejos de carnaval da cidade, a ilustração de uma mulher é 

publicada na capa envolta em confetes e serpentinas, propondo ao leitor uma ideia 

de uma mulher, participante ativa dos festejos de carnaval. Ela fazia parte do 

ambiente festivo, sendo um elemento importante para a festa. A capa mostrava o 

estado do Pará, enfatizando principalmente a cidade de Belém, articulada a um ideal 

de mulher participante dessa Belém diferenciada e um modelo feminino específico 

baseado em um grupo social abastado da cidade que fazia parte do cenário de um 

estado Belo e feliz. 

Outra seção da revista Pará Ilustrado direcionada para o público feminino 

era “Contos para nossas leitoras” escritos especialmente para elas por artistas locais 

eram publicados logo na primeira página. As publicações mais comuns eram do 

escritor Osvaldo Orico, mas também pude encontrar crônicas de outros escritores 

locais como Bruno de Meneses, Benjamin Costallat, ou até de escritoras como Julia 

Martins Lopes, mas em sua maioria eram escritores do sexo masculino. 

Nos contos que pude ler, as histórias variavam em seus temas, mas na 

maioria das vezes eram centrados em relacionamentos amorosos entre homens e 

mulheres. Nos contos há recorrentes temáticas sobre flertes, adultérios, 

relacionamentos frívolos, como no conto de Osvaldo Orico, onde um casal discute o 

fato da mulher sempre encontrar um fio de cabelo loiro no paletó do marido quando 

este chega em casa. Ou então o conto “no século do cook-tall” de Benjamin 

Constalat, que nos conta sobre mille, uma moça frequentadora de bailes que prefere 

o “desejo rápido” feito pela prática do flirt  do que os “amores platônicos” dos quais 

ela tomou conhecimento pelos grandes romances, como “Romeu e Julieta”.  Esta 

debocha das histórias que contam amores românticos e duradouros que envolvem 

um único casal.  
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De acordo, Mille: É preciso ser cretino para amar. Que cousa 
horrível a beatitude idiota de Paulo e Virginia, a fidelidade 
revoltante de romeu e julieta, aquela situação grotesca de uma 
castelã em sua torre, com seu coió da idade média encostado - 
naquela época não existiam postes da light. - em um formidável 
raio do castelo, olhando-se açucaradamente [...] amor é esse 
desejo rápido, entretanto esplendido e profundo que se tem as 
vezes... de uma mulher que passa... Entreolha-se, Sente-se o 
acordo tácito, E´um sim longo e voluptuoso, cheio de 
promessas.60 

 

Estes vários flirts, como os da personagem Mile, eram exemplos desta 

pratica comum no período, segundo a historiadora Cristina Donza Cancela. Esta 

conceitua o flirt como um namoro sem sentimentalismos, um namoro fugidio, 

efêmero, curto, no qual se o comprometimento de um parceiro único e duradouro se 

esvai e em seu lugar se enfoca a multiplicidade de parceiros a pouca durabilidade de 

relacionamento conjugal. A autora mostra que muitas mulheres, em Belém, eram 

cortejadas ou até mesmo praticavam este tipo de relacionamento 

descompromissado, de pouca durabilidade. A pratica do flirt passou a ser cada vez 

mais comum na década de 20 e 30, onde se percebia essa prática em vários pontos 

de sociabilidade da cidade como salões, clubes, cinemas61.  O fato de determinadas 

mulheres praticarem o flirt demonstra uma autonomia própria para flertar o homem 

que se deseja, esse comportamento mais ousado é um possível reflexo da presença 

de uma mulher cada vez mais autônoma e menos submissa ao gênero masculino. 

Ruy Martins Junior relata em seus estudos sobre moda e mulher em Belém, que 

muitas vezes era a mulher que abordava o homem através de olhares e gestos 

provocantes. Além disso, demonstra a interação dessas mulheres com os 

comportamentos ditos “modernos” pois a pratica do flirt fazia parte do leque de 

práticas consideradas “modernas” na época.  A revista ao publicar um conto que 

debocha de valores tradicionais sobre relacionamentos conjugais, mostra-se 

sintonizada a esse tipo de comportamento feminino e mais do que isto: coloca a 

questão em debate. 62 

                                                           
60

 CONSTALLAT, Benjamim. “No século do Cook Tall”. Pará Ilustrado. Belém, 11 mar. 1939. 
61

 CANCELA, Donza Cristina. Relações familiares em Belém. In: BEZERRA NETO, José Maia; 
GUZMÁN, Décio de Alencar (Orgs.). Terra Matura: Historiografia e História Social na Amazônia. 
Belém: Paka-Tatu, 2002, p.413. 
62

 Vale lembrar que a literatura não reflete a “realidade tal qual” de determinada sociedade, mas esta 
serve como fonte histórica, pois através da obra literária podemos perceber uma trama de conflitos 
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Desses contos emergiam tipos variados de mulheres, como a mãe, a 

esposa, a moça que frequenta bailes e não procurava relacionamentos conjugais 

sérios.  Nos contos que pude analisar, não percebi nas histórias romances 

românticos de casais procurando viver uma relação conjugal de longa duração e 

vivendo amores platônicos, mas relações conflituosas no casamento, adultérios, 

situações em que mulheres casadas ficam “encantadas” por homens que se tornam 

seus amantes63, ou de mulheres, como Mille, que optam por relacionamentos mais 

rápidos e volúveis. Nesses contos, sempre apareciam mulheres que quebravam 

valores tradicionais, como mulheres adúlteras, mulheres dominadoras no 

relacionamento, questionando o valor tradicional de relacionamento conjugal entre 

apenas um homem e uma mulher, geralmente submissa a figura masculina. 

Algumas dessas mulheres eram a personagem principal dos contos, como mille, 

mas havia personagens secundárias, como a amante loira do casal contado por 

Osvaldo Orico, ou a “Maria Ritinha”, “morena moça e viçosa” já  noiva do “feitor 

Firmino” que traiu seu marido ao beijar o “Zeca Preto” no conto “mandinga” do autor 

Bruno de Menezes. 

Para além de procurar divulgar a modernidade, havia o sentimento de 

discutir a vida no interior, ou trabalhar costumes “antigos”, daí percebermos nos 

contos tanto alguns costumes característicos dos “novos” centros urbanos, como em  

indivíduos e situações típicas do campo.  Como diria Sevcenko:  

 

Essa busca pelo popular, o tradicional, o local e o histórico não 
era tido como menos moderna, indicando, muito ao contrário, 
uma nova atitude de desprezo pelo europeísmo embevecido 
convencional e um empenho para forjar uma consciência 
soberana, nutrida de raízes próprias, ciente de sua 
originalidade virente e confiante num destino de expressão 
superior.64  

                                                                                                                                                                                     
sociais que nos permitem analisar a conjuntura do autor a partir de sua história de fantasia. Através 
da literatura, muitos autores procuram expressar suas ideias da realidade que os cerca, transgredir 
ou questionar valores sociais de sua conjuntura, procura criar um modelo social ideal através do 
fantástico em que o historiador poderá entender as estruturas sociais que afetam o escritor em sua 
conjuntura para este criar uma realidade do “vir a ser” para questionar ou enaltecer a sua realidade. 
Para saber mais, ver: SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação 
cultural na primeira república. São Paulo: Brasiliense, 1999.  
63

 MENEZES, Bruno de. Conto “Mandinga”. Pará Ilustrado. Belém, 1939. 
64

 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu estático da metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes 
anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.237. 
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Ainda assim, nesses vários contos, seja em narrações de ambientes 

interioranos ou urbanos, há comportamentos de suas personagens femininas que 

fogem de um modelo tradicional voltado cristão relativo à vida conjugal. Se no 

movimento modernista há um modelo de escrita voltado para o popular, o histórico, 

ou o futurista e o urbano, também na revista a mulher muitas vezes é construída  

como um gênero que quebra valores considerados conservadores ou tradicionais 

nos mais diversos ambientes. A história nos indica que os oprimidos da sociedade: 

mulheres, crianças, trabalhadores, minorias políticas têm, em termos teóricos, maior 

potencia transformadora: Suas transgressões abalam os alicerces sociais de um 

sistema autoritário, excludente e hegemônico. 

Para além desses espaços apontados, havia, nas matérias  nas quais a 

mulher era o tema principal, sem que necessariamente  houvesse uma seção 

especifica voltada para ela. Muitas vezes as matérias da revista se posicionavam 

diante de questões como o papel da mulher na sociedade, na politica, nas relações 

conjugais, e apesar de percebermos constantes matérias da revista promovendo 

hábitos femininos considerados “novos”, “modernos”, contraditoriamente também 

percebemos a defesa de valores femininos conservadores, a supremacia masculina. 

A matéria “A mulher e o mundo” publicada na revista “Pará Ilustrado” (1939) 

nos oferece uma análise da autora “Maria Lucia” que discute a sua visão do papel 

social da mulher naquela conjuntura.    

 

Se o mundo atual, em pleno caos, deseja reestabelecer um 
equilíbrio, é a mulher que vae caber o papel mais importante 
dessa obra de reajustamento, não resta a menor duvida. Ela 
está na primeira linha de trincheiras. Sem sua será possível 
fazer para assegurar a humanidade melhores dias. O problema 
da responsabilidade feminina vem sido debatido há muito 
tempo. Politicos, filósofos e literatos, vem se dedicando a este 
problema com afinco, a partir, principalmente, de 1918, depois 
da grande guerra. A mulher que até 1914 somente havia sido 
dona de casa, aprendeu durante os anos terríveis da guerra a 
fazer muitas coisas que os homens fazem.65  
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A autora afirma o papel social que, segundo ela, a mulher adquiriu após a 

primeira guerra, utilizando o argumento de que com o advento da guerra, muitas 

mulheres deixaram de ser apenas donas de casa e passaram a exercer, com 

competência, funções sociais que, até pouco antes, eram realizadas apenas por 

homens devido ao fato de uma grande parte destes estarem atuando no campo de 

guerra. 

 

Hoje em dia, ninguém mais discute a aptidão da mulher para a 
luta pela vida, no sentido masculino do conceito. Ninguém põe 
em duvida a sua capacidade de trabalho. Mas é preciso que se 
compreenda: essa capacidade não significa, de nenhum modo, 
que a mulher pretenda ser competidora do homem. A 
emancipação da mulher não pretende isso, pelo contrário: 
pretende, justamente, colaborar de maneira mais eficiente, nos 
encargos que cabe ao homem. Na luta pela vida, tão áspera 
em nossos dias, a mulher e o homem só tem um caminho a 
seguir para que, de uma colaboração mutua, resulte uma obra 
que signifique a volta do antigo equilíbrio desfeito. E essa 
harmonia só pode ser conseguida pelo amor, pela afeição, pelo 
querer bem, reciproco. Se isso for compreendido, o mundo 
poderá vir a conhecer melhores dias de paz e concordia 
universal.66 

            

Em muitos estudos históricos a Primeira Guerra é vista como um marco na 

luta pela emancipação feminina e por sua inserção ao mercado de trabalho. 

Segundo Ana Maria Mauad, as primeiras décadas do século XX já se poderia 

perceber nos centros urbanos uma mulher que também adentrava no mercado de 

trabalho e não dependia apenas do marido para sustentar a família, andava 

desacompanhada da figura masculina, transgredindo o habito de tempos anteriores 

de que mulher deveria andar pelos espaços públicos sempre acompanhada de um 

pai, marido ou irmão67.  Sidney Chalhoub, ao investigar o cotidiano do operariado no 

Rio de Janeiro no período da Belle Époque, afirma que o fato de as mulheres 

trabalharem, no Brasil, já existe desde o século XIX. Geralmente as mulheres 

trabalhadeiras realizavam funções em que o trabalho fora de casa era algo 
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 MAUAD, Ana Maria. Através da imagem: Fotografia e história interface. Tempo. Rio de Janeiro, vol. 
1, nº 2, 1996. 
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semelhante às atividades feitas no lar como lavar, cozinhar, engomar.68 Jocilene 

Ferreira, em seus estudos sobre a Moda e Mobilidade na década de 20 em Belém, 

nos diz que na Europa com a primeira guerra mundial os homens passaram a atuar 

em atividades combatentes fazendo com que a mulher ocupasse os setores 

trabalhistas que antes eram designados apenas aos homens. Esta não nega que 

mulheres já lutavam e conquistavam independência desde décadas anteriores, mas 

a guerra favoreceu um significativo aumento dessas conquistas.69 

Mas a historiografia nos aponta outros fatores para essa mudança de papel 

social feminino no Brasil, para além da primeira guerra mundial, principalmente por 

se tratar de um acontecimento ocorrido em outro continente, apesar da situação 

econômico-social da Europa realmente influenciar, de certa forma, aspectos da vida 

da população brasileira e em especial das mulheres. Historiadoras como Susan K. 

Besse em seus estudos sobre a ideologia de gêneros no Brasil de 1914 a 1940, 

considera outros fatores que contribuíam para a inserção feminina no mercado de 

trabalho. 

 

A passagem gradativa da produção domestica para o mercado 
e consequente declínio do valor econômico do trabalho 
domestico das mulheres; (2) a situação econômica precária da 
crescente classe média urbana, esmagada pelas altas taxas de 
inflação e pela pressão para consumir os produtos e serviços 
de economia de mercado que se expandia rapidamente; (3) a 
procura cada vez maior de funcionarias no setor de serviços; 
(4) a adoção pelas próprias mulheres do valor burguês do 
trabalho, o que promovia  seu desejo maior de auto-suficiencia 
econômica e realização profissional.70 

      

Segundo a autora, tendo conquistado independência financeira, muitas 

mulheres procuraram mantê-la, mesmo que, segundo Susan, a mulher casada só 

fosse bem vista perante a sociedade ao buscar um emprego se o motivo desta 

procura fosse alguma crise financeira sofrida pela família, e o seu trabalho ajudasse 
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na renda familiar. O fato de a mulher casada se manter no emprego mesmo depois 

de obter uma renda familiar estável era considerado um egoísmo inadequado e uma 

competitividade desnecessária com os maridos.71 A mulher solteira que estivesse 

focada na manutenção de seu emprego e em sucesso na carreira profissional 

também era mal vista, e de acordo com o ideal conservador de mulher como 

administradora do lar e zeladora da família, a mulher solteira só se sentiria auto-

realizada após passar pela experiência da maternidade72.  A maior ascensão da 

mulher no mercado de trabalho ainda era permeada por Ideais conservadores de 

uma sociedade patriarcal que ainda permaneceram no século XX e podemos 

perceber isso de forma clara, não apenas na historiografia mas principalmente nas 

fontes que analisamos.  

É comum encontrar na revista “Pará Ilustrado”, matérias nas quais os 

autores são favoráveis á participação de mulheres no mercado de trabalho,  á 

mudança de comportamento, à adoção de novos hábitos como vestimentas mais 

ousadas, independência financeira, hábito de fumar, dentre outros.  Mas muitos 

também fazem suas críticas a esses comportamentos, como se eles tivessem que 

ser mais “controlados”, ou que, ainda, os homens devessem exercer um papel de 

liderança na sociedade mais ativo que a mulher.  A revista muitas vezes passa a 

ideia de aprovação com relação aos comportamentos mais independentes da 

mulher, mas reprovam o “exagero” de algumas e a tentativa de uma mulher se por 

em pé de igualdade com o homem. Num suposto paradoxo, a revista demonstrava a 

aprovação desses comportamentos, mas rejeitava a ideia de mulheres exercendo 

papeis sociais iguais ou superiores ao masculino. Percebemos na revista a 

construção de rupturas e permanências, muitas vezes, presentes em uma única 

matéria.  

Uma outra matéria interessante para se  destacar é  “O que as mulheres 

pensam sobre Benito Mussolini”, resposta da presidente da federação de clubes 

feministas dos Estados Unidos, Roberta C. Lawson, a uma declaração de Benito 

Mussolini sobre o papel social da mulher em sua sociedade. A declaração de Benito 

Mussolini também foi publicada na revista Pará Ilustrado, na página anterior a 
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declaração de Roberta C. Lawson, com o titulo “Benito Mussolini, líder fascista 

italiano, escreve= o que eu penso das mulheres”, na qual expressava as seguintes 

ideias. 

 

A famosa resposta de Napoleão á imperatriz: “Senhora, casei-
me convosco para que me desseis filhos..;e não conselhos” 
pareceu-me sempre uma resposta sábia. Estou de acordo até 
certo ponto com Napoleão. As mulheres modernas estão 
propensas a esquecer as responsabilidades preliminares que 
devem a civilização, e por isso não vejo com simpatia as que 
se ocupam da politica. A mulher pode imitar, mas não originar. 
E a incapacidade creadora da mulher nos e‟ demonstrada até 
pelo fato de que até os grandes cultores da moda feminina 
tenham sido sempre homens, pois as mais conceituadas 
modistas devem recorrer [...] As mulheres não têm vontade 
própria. Deixam-se influir facilmente pelas que se encontram a 
sua volta, e é absurdamente falsa a lenda que diz deverem os 
grandes homens, o seu triunfo ás mulheres. Nenhum homem 
alcançou êxito devido a força impulsiva de uma mulher [...].73 

 

Se formos analisar toda a publicação, Mussolini defende a ideia de que a 

mulher não está preparada para ser uma líder politica, sendo um ser naturalmente 

incapaz de exercer essa liderança, afirmando que esses cargos devem ser 

ocupados apenas por homens. Apesar desta ser a principal ideia do texto, notamos 

que Mussolini faz criticas a outros comportamentos que diz serem executados pelas 

“mulheres modernas”, das quais ele desaprova, como a emancipação das mulheres 

com relação às atividades domesticas.  Comportamento que, segundo ele, “poz em 

perigo a segurança domestica do lar, e a salvaguarda do mundo sob o ponto de 

vista os eugénicos”. No decorrer do texto ele fala dos problemas vividos por países 

onde as mulheres estão ocupando papeis sociais anteriormente executados apenas 

por homens. 

O interessante é perceber que o texto de Roberta C. Lawson vem logo a 

seguir, próxima página, com uma mensagem totalmente contrária os dizeres de 

Benito Mussolini. Ela defende a participação e autonomia de pensamento da mulher 

na politica. 
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Pessoalmente conheço um vasto numero de mulheres que têm 
suas próprias ideias politicas e não estão inscritas nos mesmos 
partidos dos demais membros masculinos de sua família, e 
portanto votam de acordo com suas próprias convicções. A 
intima esperança de toda a mulher de qualquer nacionalidade é 
lutar pela conservação da paz pelo mundo inteiro e só pede 
que a razão saia vitoriosa na eterna luta humana dos 
preconceitos e da intolerância, sendo seu maior desejo por fim 
nas diferenças de opinião, esse traiçoeiro inimigo que 
incansavelmente trabalha para distanciar os povos e semear a 
discórdia no universo.74  

        

Ao ver a resposta de Roberta Lawson logo em seguida ao texto de Benito 

Mussolini, nota-se que a revista procura mostrar uma posição discordante das ideias 

de Mussolini. As duas matérias ocupam o mesmo espaço e possuem o mesmo 

destaque, mas pelo fato de a resposta de Roberta Lawson vir por último, a revista da 

a entender ao leitor que esta é a apresentação de um contraponto às afirmações do 

líder fascista  Mussolini o que pode ser um indicativo que a revista concordava com 

a mulher adquirir participação politica na sociedade.      

Percebemos a revista se posicionando a favor de uma participação ativa da 

mulher na sociedade, tanto na política, quanto no mercado de trabalho  e o seu 

direito à livre circulação no espaço público.  As revistas Pará Ilustrado e A Semana, 

nesse sentido, procuravam trabalhar rupturas com valores e concepções tradicionais 

de mulheres até então vistas apenas como administradoras do lar. Como assinalado 

antes, uma boa parte de suas matérias também defendia ideias de um 

conservadorismo pertinente.  A ideia da mulher enquanto reparadora da casa e 

submissa ao marido não havia sido abandonada pela revista, mas agora se 

procurava construir um ideal de mulher que saia do “recôndito do lar”,  invadia o 

espaço público,  adentrava no mercado de trabalho, possuía maior autonomia 

financeira e agora poderia, frequentar os vários espaços de lazer presentes na urbe 

e consumir os diversos produtos feitos especialmente para ela. 

Não há uma seção de nome especifico voltada para a estética feminina na 

revista Pará Ilustrado, mas em todas as edições acompanhei matérias que tinham 
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como tema a moda feminina do período, seja através de conselhos de beleza ou 

comentários de autores sobre a própria moda. Na matéria “Os segredos da 

maquillage” encontramos dicas de como as mulheres podem utilizar maquiagem que 

combine com as suas roupas, “quando o tom do vestido harmoniza com a pintura 

dos lábios, da face ou dos olhos, a beleza da mulher se valoriza”75, ou a matéria 

“Conselhos de beleza”, onde se falava sobre a novidade do banho de sol artificial e 

de como este deixava a pele bronzeada, além de dar dicas de como se usar 

sabonetes para deixar a pele mais macia.  

Na revista “A Semana”, havia matérias direcionadas exclusivamente ao 

público feminino, como a matéria “vida feminina que publicava dicas de beleza para 

a mulher. No interior do texto havia ilustrações de mulheres bem produzidas, 

utilizando cosméticos, belos vestidos, batons, chapéus. Também havia dicas de 

como as leitoras poderiam cuidar da sobrancelha, das unhas, da pele: “Não pinte 

com um traço seguido as suas sobrancelhas, mas retoque-as com pequenos traços 

como estes - - - repetidas vezes.”76 A revista constrói uma ideia de mulher que 

deveria ter uma preocupação com sua estética, as ilustrações que apareciam no 

texto e no titulo reforçam essa ideia. Ao publicar imagens de mulheres belas e 

jovens, a revista retrata um ideal de mulher o qual a leitora poderia alcançar  caso  

seguisse os conselhos de beleza ali publicados. 

Na matéria “sua majestade, A MODA”, da revista Pará Ilustrado, a autora 

“Marthey Morey” dá dicas às suas leitoras sobre como elas devem fazer para 

usufruir seus modismos no verão.  Ela é uma autora do Rio de Janeiro, falando 

especificamente para as mulheres desta cidade.  Assim notamos o interesse da 

revista em publicar este tipo de matéria, pois no texto, a autora dava dicas de beleza 

tanto para as mulheres que frequentariam as praias, quanto para as que 

permaneciam na cidade. Nos períodos de férias em Belém, a revista procurava 

publicar fotos e comentários de mulheres que viajavam para os municípios mais 

afastados do Estado que possuíam um ambiente praiano, como Mosqueiro, Salinas. 

Além, é claro, de famílias provavelmente abastadas, que viajavam para o Rio de 

Janeiro, cuja viagem era documentada em fotos que a revista publicava. 
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Vejamos como a autora se dirige as suas leitoras. Marthey Morey, nos 

primeiros parágrafos da matéria, começa a dar dicas para as mulheres que ficariam 

no Rio e as que sairiam do Rio para viajar aos interiores  no verão, mostrando que 

ambas pegariam sol, seja nas praias do Rio ou pelas estradas do interior.  

 

Verão, esta é a porta do verão, e com ele os banhos de mar, as 
estações nas montanhas, as roupas leves e de cores claras, os 
sorvetes e os refrescos. Para os que não deixam o Rio, o 
recurso contra a canícula são as praias e os banhos de mar, 
especialmente os banhos a tarde, que refrescam o corpo e 
preparam uma noite mais agradável. Para os que podem sair 
da cidade, abrem-se as estradas de ferro e as estradas de 
rodagem, convidando para a viagem. [...] Você, leitora amiga, 
tem na cidade a eterna preocupação de sua pele e não póde 
enfrentar impunemente o sol dos campos que também queima 
e castiga como o das praias.77 

 

O modo como a autora fala com suas leitoras é sempre procurando criar 

uma relação de intimidade, de proximidade, “você leitora amiga”, um modo de 

aproximação e intimidade da autora com as suas leitoras. 

Ao direcionar suas dicas, nos deixa claro que a revista está se dirigindo a 

uma parcela das mulheres com recursos para enfrentar as estradas de ferro. Esta 

também parece direcionar sua fala a mulheres que possuíam uma vida agitada no 

cotidiano da cidade. Pois ao falar das mulheres que iam pro campo a autora diz que 

o “convívio com a natureza, com o povo simples do interior, poderia restituir-nos 

refeitos de um ano de trabalho e desperdício de energias”78. Essas dicas eram 

direcionadas às mulheres dinâmicas em seu dia a dia: mulheres que trabalhavam, 

circulavam constantemente em espaços de lazer e entretenimento, viajavam.     

 

Cabe-lhe, por isso, levar ao interior a sua experiência da 
cidade, seu nariz é a primeira parte do seu corpo a ser 
queimada. Não o exponha portanto ao sol sem garanti-lo com 
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um creme protetor, que você empoará depois. A seguir, passe 
óleo no rosto e enfrente o sol.  A tarde, lave o rosto para tirar o 
óleo e a poeira, passe na pele um leite ou uma água própria 
[...] Depois passe seu pó de arroz , o seu “baton”, o seu 
“Rouge”  e você continuará fiel a vida  do interior sem prejuízo 
do seu ar da cidade. 79 

 

A dica era para a mulher continuar maquiada para manter o seu “ar da 

cidade” mas acrescentando cuidados com a maior exposição ao sol. O campo 

parecia estar sendo valorizado como um local de descanso, mas o modelo estético 

que a mulher deveria seguir não era igual o das pessoas “simples” do interior, mas 

um modelo de estética feminina próprio da cidade, o qual envolvia uma pele bem 

cuidada e o uso constante de cosméticos como “pó de arroz‟, “baton” e o “Rouge”. 

No continuar do texto, a autora retrata a importância das mulheres de 

sempre se preocuparem em cuidar da aparência, pois: 

 

A mulher que não se enfeita quase sempre é a mulher que não 
enfeitiça [...] muitas vezes uma mulher “não sabe” porque esfria 
um afeto que lhe é caro [...] o desleixo é inimigo do amor. E 
como a mulher foi feita para enfeitiçar, é preciso que ela não se 
esqueça de que deve cuidar, antes de tudo, de si mesma, para 
triunfar sempre na sua missão de companheira do homem. 

 

O incentivo dado pela autora para a mulher se enfeitar, se tornar sedutora e 

assim conseguir ou consolidar um “amor”, entendendo-se, aqui, por “amor” um 

relacionamento conjugal. A autora se utilizou desse “desejo por amar” para 

convencer as mulheres a se preocupar com sua beleza para conseguirem esse 

relacionamento amoroso.  A partir daí, percebemos a revista construindo a realidade 

de um relacionamento conjugal como um ideal de felicidade a ser seguido pela 

mulher. Manter sua beleza através de cosméticos seria um meio de sedução. Na 

conquista do amor, o papel de mulher é o de enfeitiçar o homem pelo realce de seus 

atributos femininos, nesse caso o seu papel não é totalmente passivo no jogo da 

conquista, mas é limitado. 
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A revista, por intermédio de seus articulistas, se posiciona como uma 

“aconselhadora” da mulher, como um agente social ativo que procura educar suas 

leitoras a seguirem os ditames da moda conforme sugeridos na revista. Nestas 

sessões era difundido um ideal de mulher que se interessava em absorver as 

ultimas tendências da moda, sempre interessada em melhorar sua estética no 

decorrer de seu cotidiano. Também se passava um estimulo ao consumo feminino, 

tanto pela compra da própria revista que se identificava como um objeto detentor da 

informação para se chegar a um ideal de estética feminina ideal. Também eram 

indicados produtos de beleza que a mulher teria que comprar. Assim a revista,  

estimula o consumo e propaga um ideal de mulher consumidora que deveria 

comprar cosméticos, as roupas das ultimas tendências de moda, viajar, isto é, 

adotar novos padrões de estética e lazer. 

Rui Martins Junior ao falar sobre a moda, sociabilidade e consumo feminino 

no século XX, em Belém, nos diz que a preocupação das revistas não era apenas a 

de ocupar o tempo livre das leitoras, mas de informar sobre os eventos sociais, 

modas, dicas de comportamuscaento, dentre outros temas80. Mas, para além de 

uma informação, havia uma intenção da revista de se portar como um agente ativo 

de transformação social do comportamento de suas leitoras e da cidade. Sabrina 

Gottchlisch possui uma percepção semelhante quando analisa a revista “A cigarra”, 

percebendo que esta “pretende não só participar, mas se colocar como órgão de 

disseminação e construção” ao notar a revista “A cigarra” como fazendo parte de um 

projeto de modernização da cidade de São Paulo.  

Pelas análises feitas até aqui, também se percebe algo semelhante nas 

revistas de variedades em Belém, como citado no capítulo anterior, havia a busca da 

construção social de uma cidade “moderna”.  A revista “Pará Ilustrado” e “A Semana” 

em Belém também procuram tal direcionamento e a mulher serve como um 

elemento de construção da modernização da cidade de Belém, a partir da intenção 

dos grupos sociais por trás da revista, participantes do movimento literário 

modernista, (embora o projeto modernizador de Belém tenha diferenciações 
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significativas com relação ao que se propagava em outras capitais do país) também 

valorizavam o “novo”, o “moderno”.    

Ao analisar o modo como a mulher era retratada nas matérias, fotos, capa, 

ilustrações da revista, notamos algumas características gerais que compunham as 

construções sociais de mulher a partir da qual a revista retratava o seu público. A 

revista mostrava um tipo de mulher bem vestida, sempre disposta a se maquiar, e 

que procurava consumir as últimas tendências da moda. Também procurava mostrar 

um comportamento feminino mais ativo, um papel social mais atuante, uma mulher 

que trabalha, consome, seduz. Diverte-se em locais públicos, é atuante na politica, 

transgrede valores conservadores. Se fizermos uma análise geral, as revistas 

passavam uma mensagem positiva desses comportamentos, publicando matérias de 

autores que apoiavam e estimulavam essas práticas; ilustrações, contos, fotos, que 

quase sempre propagavam esses valores femininos como aceitáveis, ou até 

desejáveis. 

Apesar disso, também havia matérias que faziam criticas negativas a esses 

valores, mesmo que muitas comunicassem isso através de uma mensagem mais 

branda. Alguns autores no meio das criticas, também defendiam essas práticas, 

condenando seus exageros. Podemos ver nas restrições ás mulheres uma forte 

defesa de uma suposta superioridade social masculina, pois a condenação\restrição 

a certos comportamentos “modernos” das mulheres, ditos “exagerados”, tinha como 

base político-ideológica a aceitação da desigualdade entre os gêneros. Note-se que 

no Brasil e nos países considerados democratas, como os Estados Unidos as lutas 

das mulheres por direitos civis, autonomia e liberdade foram sempre árduas e 

duramente reprimidas. Nesses sistemas, comportamento moderno não era sinônimo 

de liberdade ou de igualdade. 

Segundo Nancy F. Cott, havia uma ideia de “mulher moderna” produzida 

pela sociedade norte-americana, difundido, não só entre os norte-americanos mas 

em outras partes do mundo, devido a propagação dos próprios meios de 

comunicação como o rádio, o cinema, a imprensa e o crescimento das áreas 

urbanas. “No século XX, a linguagem do feminismo emancipado tornou-se famíliar.  
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Por volta dos anos 20, empenhados agentes da modernidade tinham de ter em 

conta os anseios e símbolos de liberdade e individualidade das mulheres.”81  

A ideia de mulher moderna retratada em Belém é trabalhada pela 

historiadora Cristina Donza Cancela, que ao falar sobre as relações conjugais em 

Belém, utiliza-se de revistas circulantes na cidade nas primeiras décadas do século 

XX. Havia comportamentos específicos adotados por algumas mulheres os quais 

eram considerados como “modernos”, como beber uísque, fumar, dançar, ter 

movimentos mais sensuais, voluptuosos, ter mais autonomia em suas atitudes, 

fazendo com que diversas mulheres fossem taxadas de “masculinizadas”. Esse 

pensamento é considerado pela autora como fazendo parte da cultura do “yankismo” 

referente a valores norte-americanos que procuraram ser incorporados por muitas 

mulheres belenenses.82 Esse tipo social de mulher retratado por Cancela também 

era retratado pelas revistas, mas estas  não abriam mão de certos valores 

conservadores de cultura patriarcal com relação ao comportamento feminino. 

Esse ideal de mulher moderna construída pela revista Pará Ilustrado se 

baseava em uma mulher que procurava ter  uma certa independência financeira da 

figura masculina, atuava na politica, era consumidora, sedutora, a mulher moderna 

seria aquela que demonstrava instrução, sensualidade, altivez, se mostrava sempre 

interessada em incorporar os novos modismos e práticas de lazer introduzidos com 

cada vez mais rapidez pela dinamicidade de práticas do meio urbano. 

Sandra Lucia Lopes em sua pesquisa sobre imprensa feminina em São 

Paulo, diz que desde o século XIX já se percebiam manifestações de mulheres na 

imprensa, abordando assuntos como a condição social feminina, mas o espaço 

ainda era reduzido. No século XX, com o advento da publicidade, a mulher passou a 

ser um elemento primordial para a mesma 

Havia muitos articulistas homens que discordavam de alguns dos novos 

comportamentos que estes percebiam em algumas mulheres, como uma maior 

ousadia diante dos homens, maior volúpia nas suas vestimentas, mas sua oposição 
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a esses comportamentos vinham associados a alguns elogios a beleza desta própria 

mulher. Havia outros autores, como Osvaldo Orico, que chegam a defender certos 

hábitos femininos ainda julgados por membros da sociedade como “imorais”.  Até 

onde podemos analisar, não se percebe na revista uma construção de ideia 

totalmente contrária aos comportamentos ditos “modernos” de algumas mulheres, 

como ocorriam em outros veículos de comunicação. Considerando o cinema como 

um propagador de uma ideia de mulher semelhante ao modelo de mulher moderna 

que se difundia na cidade, e que esse tipo de mulher construída e divulgada pelo 

cinema encontrava espaço na revista, podemos supor que entre os autores do Pará 

Ilustrado a mensagem sobre essa mulher variava entre uma tolerância a uma total 

aceitação e até uma defesa desses comportamentos. 

Creio ser mostrar uma revista que circulava em Belém defendendo uma 

visão tradicional e conservadora sobre a mulher, baseado na moral católica. Até o 

próprio nome da revista, “Quero”, se mostra coerente com o objetivo da revista, ao 

vermos na capa a imagem de uma mulher com a mão esquerda levantada e 

aparentemente fazendo uma proclamação ao canto direito da capa a frase “Quero 

plasmar a minha personalidade nos moldes do evangelho” (grifo meu), podemos 

perceber o sentido do nome da revista. A construção de uma identidade de mulher 

cristã, que se tornar praticante dos princípios pregados pelo evangelho bastava 

querer, tratando-se, portanto, de uma questão de vontade. 

Esse grupo da Juventude feminina católica de Belém, está vinculado a um 

grupo de maior extensão na igreja, chamado “Ação católica”. A própria revista ao 

definir este grupo social, diz que este não é um movimento politico, econômico, 

desportivo ou cultural, o único objetivo da “Ação católica”  que a a revista deixa 

explicita é “Salvar almas para Jesus em união com a igreja”  ou “dilatar o reino de 

cristo”83. Pelas próprias matérias da revista, percebemos que esse ideal está bem 

presente nas mensagens publicadas aos seus leitores. Mas ao analisar esse 

objetivo mais a fundo, percebemos que a revista procura orientar as leitoras 

militantes dos movimentos da juventude católica feminina de Belém e como abordar 

as outras jovens pertencentes ao seu próprio grupo sociail e ampliar o movimento.   
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O conteúdo das matérias da revista “Quero” são destinadas prontamente as 

mulheres. Mais especificamente as mulheres vinculadas a juventude feminina 

católica de Belém.  Embora muitas matérias falem da alegria em ser uma mulher 

católica.  Também apresenta análises de comportamentos atribuídos, em especial a 

família e os jovens. Em meio a esse processo de expansão do catolicismo e sua 

busca de aproximação com a sociedade, a Igreja elabora projetos de moralização 

social da família, tendo como principal alvo os costumes femininos. A igreja passa a 

se utilizar da imprensa como um dos meios de propagação das suas ideias.84 

Na matéria “Do nosso programa de férias”, o texto começa a falar sobre a 

criança e a família. Nos primeiros parágrafos percebemos a autora diz que pretende 

falar sobre a criança mas percebemos que seu discurso no decorrer do texto se 

torna mais centrado na família, que considera ideal, baseado nos valores cristãos, 

vivendo uma relação conjugal monogâmica  na qual a mulher seria a responsável 

por cuidar da casa e dos filhos. No começo do texto a autora trata a família como um 

“alicerce da sociedade” e o “futuro glorioso da pátria” e passa a direcionar sua 

argumentação para o modelo de família defendido por ela, procurando trabalhar 

constantemente o papel da mãe.  

 

 Para falar-vos da creança, preciso dizer-vos alguma coisa 
sobre a família. Sabes o que é a família? A família é o alicerce 
da sociedade, é em si, o futuro glorioso da pátria. Onde está a 
segurança de um alicerce mal construído? Pois bem; de um 
alicerce mal construído  é que nascem os grandes males que 
arruínam a nossa infância e a mocidade actuais. O problema 
infantil é um dos mais delicados. Dêle depende a segurança 
não só do individuo como da própria nação. A creança é um 
botão de rosa completamente fechado que vai abrindo, 
vagarosamente. Neste período de evolução natural, é preciso 
que mãos maternas ajudem o botão a desabrochar. Agora, se 
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estas mãos maternas não estão habilitadas para auxiliar o 
desabrochar do botão, se esse trabalho é feito de uma maneira 
brusca, então temos uma florzinha imperfeita, mucha, sem 
vida... As mães modernas estão preparadas para desempenhar 
este papel? - A resposta é um tanto desoladora, mas a verdade 
verdadeira é que apenas uma pequena parte está apta a 
desempenha-lo.85 

                  

Nesse trecho a autora fala do cuidado com que uma criança deve ser 

tratada, pois sendo um “botão de rosa” que aos poucos vai se abrindo, um ser que 

precisa de cuidados especiais; Segundo o texto, uma construção sólida de seu 

caráter será essencial para sua formação pessoal e para a segurança da nação. O 

papel social da mulher perante a formação dessa criança necessitaria de uma “mão 

feminina” para ajudar a “desabrochar o broto”. O papel social que a matéria atribui à 

mulher é a de cuidar dos filhos. Por mais que em alguns momentos a autora passe a 

responsabilidade da educação da prole “aos pais”, a crítica com relação ao modo 

como se está conduzindo a educação das crianças é focada na mãe. Nesse caso, a 

revista tece sua critica à “mãe moderna”, consideradas inaptas para desempenhar o 

papel de mãe e educadora.  

 

A principal obrigação dos pais é formar o caracter dos filhos. 
Essa formação é feita na infância e se extende até a 
adolescência. Para este trabalho de formação de caracter, é 
preciso que os pais possuam preparo suficiente, capaz de 
satisfazer os métodos práticos aplicados ao desenvolvimento 
moral, intelectual e religioso da creança. Examinemos agora 
um exemplo: se, em casa, a mãe só se preocupa com vaidades 
e futilidades, que caracter poderá imprimir nos filhos?86 

     

Para a revista Quero, uma característica de “mãe moderna” é a preocupação 

com “futilidades” e “vaidades”. A mulher moderna é a que se preocupa 

excessivamente com sua estética, suas vestimentas, seu divertimento se traduz em 

ir a bailes, cinemas e assim, dedicar-se menos ao lar e aos filhos, afastando-se dos 

preceitos cristãos.   
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No continuar do texto, a autora continua a falar sobre a relação dos filhos 

com os pais, e mais especificamente da mulher. 

 

Já sabemos que os filhos são um reflexo dos pais e que para 
aqueles, estes são as criaturas mais perfeitas que existem 
sobre a terra [...] Porque os meninos quando chegam a uma 
certa idade, criticam  algumas verdades de nossa santa 
religião? -E‟ porque não tiveram na infância uma sólida 
formação religiosa. E‟ imprescindível que eles lhes incutam no 
espirito as verdades contidas no catecismo e que estas 
verdades sejam acompanhadas de exemplos práticos. 
Vejamos mais um exemplo: na aula de catecismo, a catequista 
ensina ao menino que este tem obrigação de assistir a santa 
Missa aos domingos e dias santos de guarda; mas se, em 
casa, a mãe lhe diz que só vai à missa quando está disposta, 
que não faz a sua pascoa no tempo obrigatório, onde está o 
bom exemplo? E isto não vem influir na formação de 
consciência do menino?87 

 

Assim notamos a construção negativa da imagem dessa mulher que não 

segue os valores católicos, não dando exemplo em casa aos seus filhos. O autor 

procura mostrar que por mais que as igrejas ensinem os valores católicos aos seus 

filhos, em casa eles também devem ter pais que reforcem esses ensinamentos 

através de suas práticas cristãs, que lhes ensinem esses valores tanto pelo ensino 

como pelo exemplo. A mulher, segundo o texto, deveria adotar a prática cristã em 

sua vida para ser um bom exemplo à seus filhos. A revista trabalha com a ideia de  

“mulher moderna” como uma mulher imoral e  egoísta, que não cumpre com seus 

deveres para com a família e os filhos. Dessa forma, seguindo a tradição cristã, a 

mulher é responsabilizada, culpabilizada pelo insucesso de sua família.  

Na matéria “Alô... Aqui é a JIC” de setembro de 1940, a autora do texto nos 

indica algumas especificidades da organização da JIC. Assim como a JOC 

(Juventude Operária Católica), a JEC (Juventude Estudantil Católica), a JIC 

(Juventude Independente Católica) era o grupo feminino que evangelizava as ditas 

“moças de sociedade. O termo “sociedade” não alude a sociedade em sua plenitude, 

mas a um segmento da sociedade. É um termo restritivo e expressa a ideia de 

seletividade, que denomina os iguais e excluí os demais, os que supostamente 
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estariam abaixo.  Estas  representam as moças que possuem bens materiais acima 

da média da população, acesso ao estudo e as áreas de lazer que exigem um certo 

poder aquisitivo para se frequentar. A matéria trata essas moças como um grupo 

social diferenciado e que devido a isso se fazia necessário mulheres pertencentes a 

esse mesmo grupo social para evangeliza-las, isto é, a JIC.  

 Pelo próprio titulo da matéria “alô! Aqui é a JIC”, tendo como ilustração  uma 

mulher com  cabelo bem penteado, usando baton, utilizando o telefone para 

comunicar-se,  notamos a intenção de se direcionar a um tipo especifico de mulher, 

que possui condições para comprar cosméticos, cuidar dos cabelos, possuindo 

dinheiro, telefone para comunicar-se (nem todos tinham acesso ao aparelho) e 

tempo livre para utilizá-lo. 

 

Militante, estamos organizando a Jic. Até agora, só sabes que 
ela é, porque aprendeste nos círculos de estudo, a secção da 
Juventude Feminina, que visa recristianizar o meio em que 
vivem as moças da nossa sociedade. A Joc e a jec já 
passaram da teoria a prática e obtiveram resultados 
consoladores. E o jocismo que possui maior atracção para uma 
“apóstola”. E admirável a generosidade das dirigentes que se 
dedicam inteiramente ao meio operario, onde encontram um 
campo imenso de apostolado. Mas eis que se nos depara outra 
imensa seara: a sociedade.88 

       

Após alguns parágrafos do texto procurando dirigir sua mensagem às outras 

companheiras do apostolado, a “delegada jicista” passa a falar diretamente à leitora 

de sua própria condição social, as próprias “moças de sociedade”, como ela, que 

poderiam estar lendo esta matéria. 

 

Não te assustes, moça da sociedade, que, acaso, lês estas 
linhas. Não penses que tencionamos arrancar-te às festas, 
praias, bicicletas... Não, o nosso ideal é outro. Queremos 
plasmar a tua personalidade, para não ires arrastada por todas 
as novidades ridículas porque “fulana faz”... Queremos ensinar-
te a distinguir o bem e o mal, para seres uma moça moderna 
perfeita, capaz de, com naturalidade, enfrentar todos os 
perigos. Queremos, enfim, transmitir-te as verdades da vida 
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humana e sobrenatural, guiadas pela doutrina do divino mestre; 
para que, iluminada por uma conciência recta, saibas 
encontrar em toda parte: matinais, soirées, bailes, 
cinemas, bicicletas, praias, etc., a alegria simples de uma 
verdadeira cristã; como tal, serás, então, um exemplo vivo 
que cooperará para o reinado de Jesus na sociedade.89 (grifo 
meu) 

 

O texto indica inicialmente o ideal da JIC para a “moça de sociedade” 

dizendo-lhe que a JIC não se propõe a modificar de forma brusca seu hábitos (mais 

precisamente em suas formas de lazer), mas sim ajuda-las a discernir em suas 

práticas o que seria bom e ruim (segundo os valores da igreja católica), onde elas, 

após instruídas pela igreja do que seria “bom” e “ruim” , adquiririam uma melhor 

consciência de suas atividades. Como diz o próprio texto “não pretendemos 

exterminar o ambiente social, mas transforma-lo, fazê-lo passa novamente de pagão 

a cristão”90  

Para além disso, a autora do texto indiretamente acaba nos informando 

sobre práticas de lazer  que ela observava entre essas mulheres, como a ida aos 

soirées, bailes, cinemas, praias.   

As mulheres que seguiam os hábitos considerados pela igreja como pagãos 

eram alvos constantes de criticas negativas da instituição católica.  Segundo 

Goudinho a igreja preservava uma visão patriarcal em seus ideais. Um exemplo era 

o conceito de família adotado pela por ela. O modelo patriarcal considerado como 

correto, em que o marido era o chefe do lar e sua esposa deveria lhe ser obediente 

e submissa. Além das outras criticas em relação a mulher e aos os novos 

comportamentos considerados “modernos” adquiridos por muitas delas no início do 

século XX. 

O discurso veiculado pela Igreja geralmente era contrário a muitos desses 

novos comportamentos do século XX que iam contra o tradicionalismo católico. Para 

esta, o combate dos costumes do novo século era o caminho para a igreja se 

fortalecer como instituição e se unir novamente ao estado. 
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Notamos claramente o modo como a imprensa construía a ideia de mulher 

do início do século XX. O mercado percebeu o seu novo papel social em sua 

conjuntura, e se utilizou da autonomia financeira conquistada por elas para difundi-

las como um dos principais objetos de publicidades.  

O fato do cinema ter sido citado na matéria juntamente com os outros 

programas do cotidiano da moça de sociedade (que o texto também define como 

“moça de classe”  ou “moça moderna”), nos mostra que a revista se referia a ida ao 

o cinema como parte dos hábitos a mulher.. Mas se confrontarmos a revista Quero 

com outras fontes, podemos perceber o combate ao cinema como fonte de má 

influencia, mas também de público feminino ao cinema, não só como espaço de 

lazer mas como propagador do ideal de “moça moderna”. 

O modo como a mulher era retratada nas revistas laicas de variedades, 

como a revista “A Semana” e “Pará Ilustrado”, fazia jus ao conceito que a Pará 

Ilustrado aplicou a sí própria: “moderna e rebelde”.  A mulher moderna para a revista 

era aquela que possuía uma participação social mais ativa e independente da figura 

masculina, seja na politica, nos relacionamentos conjugais, nos estudos, no trabalho, 

no lazer, no tratar da própria estética corporal. Também era uma mulher glamorosa, 

bem vestida, usuária de cosméticos, que viajava e frequentava locais públicos. 

No decorrer do trabalho podemos perceber que articuladamente do conceito 

de moderno se afirmavam os interesses político-econômicos da elite local e lógica 

de mercado, onde a idéia do “novo” e “moderno” servia para estimular o consumo 

não só de produtos, mas sobretudo de bens simbólicos. 

A influência do cinema na incorporação, pela mulher, de comportamentos e 

ideias rebeldes, autônomos, emancipatórios se devem menos a imprensa e mais à 

atitude indagadora, insubmissa dessa mulher. 
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CAPÍTULO III – O SISTEMA MÁGICO: A IMPRENSA E OS VALORES  

FEMININOS DO CINEMA 

 

Como dissemos em capítulos anteriores, a revistas “A Semana” e “Pará 

Ilustrado” contribuíram para construção social de um “Pará moderno”. Procurando 

retratar um modelo de cidade onde espaços e comportamentos voltados a um grupo 

social abastado eram exaltados como ideais em seu projeto de modernização. Para 

isso, o cinema também era utilizado como elemento dessa construção social da 

cidade, seja como espaço social de lazer de grupos sociais abastados, a partir de 

referências aos seus atores de anúncios dos filmes e de alusão aos 

comportamentos sociais exibidos em obras cinematográficas dos quais muitos deles 

também apontavam comportamentos de uma classe econômica privilegiada.  

Também falamos sobre as constantes abordagens da imprensa à mulher, onde esta 

ocupava grande parte de seu conteúdo. Havia uma forte ênfase na construção social 

de um modelo de mulher retratada nas revistas “A Semana”, “Pará Ilustrado” e 

revista “Quero”, o feminino era constantemente abordado, guardavam entre si 

semelhanças e diferenciações, dependendo do objetivo de cada revista. Nesse 

capitulo, procuraremos abordar através da análise das revistas e jornais em Belém, 

mais especificamente das revistas “A Semana”, “Pará Ilustrado” e o jornal “Folha do 

Norte” como a imprensa articulava o ideal de mulher veiculado pelo cinema para 

falar dos assuntos voltados ao cinema, como os filmes, as salas cinematográficas,  

os atores e atrizes, os anúncios de produtos propagandeados e a construção social 

do feminino feita pela imprensa.  

Os principais atores e atrizes que interpretariam os protagonistas das 

histórias sempre enfocados nas matérias serviam para mostrar a boa qualidade do 

filme, mas a própria matéria também contribuía para reforçar o fascínio em torno 

desses atores e atrizes. A partir dessas abordagens, percebemos como a revista 

retratava os filmes e os ideais que a revista tinha interesse de propagar ao articular 

os valores sociais presentes no cinema em seu conteúdo.  

    

  



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – “Duas vidas”. Pará Ilustrado, 25/01/1941. 
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Na matéria sobre o filme “Duas Vidas”, as imagens do casal de atores 

protagonistas ocupam uma boa parte da página, na estrutura da matéria se nota a 

importância atribuída pelo articulista as cenas do filme em que aparecia o casal, 

desde as fotografias de cenas publicadas no canto  esquerdo da página, quanto na 

fotografia do casal abaixo, podemos perceber essa valorização dos atores principais. 

Suas imagens expressam uma ideia de um casal belo e romântico. O texto nos dá 

um melhor direcionamento sobre o modo como a revista trabalhava estes atores. 

 

Charles Boyer e Irene Dunne, figuras de grande projeção no 
mundo cinematográfico, artistas de valor, inteligentes, versáteis 
e cultos, são os protagonistas! Interpretes brilhantes, 
admiráveis, perfeitos!  Duas vidas recebeu de Charles Boyer e 
Irene Dunne um que de espiritual e puro.91 

 

Não foi citado nenhuma vez no texto a história do filme, nem sabemos o 

nome dos personagens os quais estes atores interpretaram. A revista se utiliza da 

fama dos atores e atrizes como um atrativo a ser posto no anúncio para criar um 

interesse nos seus leitores para assistirem ao filme.  Ela exalta os dois atores, os 

descrevendo, como “artistas de grande valor”, “versáteis”, “cultos”, “interpretes 

brilhantes”, “perfeitos”.  No decorrer da matéria  podemos ver ainda mais o uso da 

figura dos dois enquanto instrumento de fascínio para os  leitores. No canto inferior 

do anúncio, abaixo da figura de Charles Boyer e Irene Dunne juntos, o autor publica 

um pequeno trecho: “Charles Boyer e Irene Dunne, o perfeito amoroso e a dama 

perfeita aparecem juntos, pela primeira vez, em duas vidas” 92. 

Mais interessante que anunciar a própria história do filme, a revista tecia 

comentários sobre os atores protagonistas. Percebemos assim a importância dada a 

eles na construção positiva dos filmes, e o quanto os atores ganhavam uma 

projeção a ponto de serem a principal referencia utilizada pelos anúncios para 

promoverem os filmes.  
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Havia na matéria uma mensagem especial voltada para o público feminino 

em um dos trechos isolados da página.  “Duas vidas, além do seu romance e dos 

seus interpretes, possue ainda uma outra atração para o mundo feminino: as 

importantes toiletes de esportes e de soirée usadas por Irene Dunne.”. O autor do 

texto faz uma referência às indumentárias que Irene Dunne utilizaria no filme.93 

Grande parte das cenas expostas no anúncio são desta parte do filme, há um 

interesse do autor em mostrar esses momentos para o público, em especial ao 

público feminino, se utilizando do luxo e glamour com que Irene Dunne é retratada 

no filme como um atrativo para as leitoras. A vestimenta que Irene Dunne 

apresentará no filme, é sugerida pela revista como um modelo ideal de moda, que 

seria um bom referencial a ser adotado pelas espectadoras. 94 

Irene Dunne na matéria era apresentada como um modelo e referência de 

estética e comportamento femininos, daí a forte projeção na matéria para os atores e 

mais especificamente a ela. Esta atriz sendo projetada como um forte elemento de 

divulgação não só do filme, mas de todo um modelo de beleza e comportamento no 

qual a revista incentivava as leitoras a se espelhassem. 

A matéria do filme “Agente de espionagem” possui uma diagramação mais 

simples que a de “Duas vidas”. Mas ainda assim de grande expressividade na 

revista, por ocupar uma página inteira e trabalhar com imagens. 
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Figura 18 – “Agente de espionagem”. Pará Ilustrado, 11/01/1941. 

 

A matéria revela um pouco da história do filme, que tem como objetivo 

mostrar os bastidores dos “agentes de espionagens, mais especificamente do 

serviço de contraespionagem existentes no departamento de investigações dos 

Estados Unidos”, o anúncio promete mostrar em detalhes como esse serviço 

funciona, e mostra que os G-Mans, homens pertencentes ao serviço de espionagem 

serão os heróis do filme, ao lado de uma G-Woman, interpretada por Brenda 
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Marshall. Informa que dois agentes do governo atuaram como atores, como um 

reforço a esse realismo que o filme irá mostrar. 

 

E assim, tivemos Agente de espionagem, um filme longamente 
proibido tendo a frente de um cast excelente Joel M.crea, 
Jeffrey Lynn, a nova sensacional Brenda Marshall, Martin 
Koteck e Howard Hickman, sendo que esses dois últimos 
cedidos pelo próprio governo norte americano para dar mais 
realismo ao filme.95 

 

O articulista explora bastante esse efeito realista do filme, mas ao falar do 

elenco, sempre destaca  a atriz, tanto na ilustração quanto no texto. Brenda Marshall 

foi a atriz citada que mais recebeu elogios e destaque, desde o anúncio do nome 

dos atores, a atriz foi nomeada como “a nova sensacional Brenda Marshall”. Mais 

para frente, o anúncio dá mais detalhes sobre a sua escolha no filme. 

 

A Warner levou muito tempo procurando uma pequena para o 
principal papel de agente de espionagem. Depois de inúmeros 
“test” foi finalmente escolhida Brenda Marshall, que tem uma 
performasse [sic] notável, Agente de espionagem será de 
certo, uma das maiores atrações cinematográficas da próxima 
semana.96 

 

Brenda Marshall era uma atriz estreante no cinema, talvez por isso o autor 

da matéria fez questão de ressaltar que ela passou por inúmeros testes até ser 

escolhida para o papel, como um cuidado de  conferir credibilidade ao desempenho 

da atriz, por mais que a exigência de testes fosse comum para efetuar a escolha dos 

protagonistas. Não sendo Brenda Marshall uma atriz conhecida era necessário 

valorizar sua participação e atuação, transformando-a em atrativo que despertasse 

nos leitores a curiosidade de ver o filme. Daí citarem (diferentemente de outras 

atrizes em outros filmes comentados pela revista) os inúmeros testes nos quais foi 

aprovada e sua “performance notável”.  
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Percebemos também o peso da figura feminina no anúncio, ela aparece em 

destaque tanto no cartaz, centralizada, ao lado dos dois personagens masculinos, 

como aparece no relato da história do filme, quanto na apresentação da atriz como 

principal personagem, recebendo um destaque maior que os atores masculinos. 

Notando mais uma vez o peso da figura feminina nos anúncios cinematográficos que 

a revista retratava, a figura feminina era utilizada como um valoroso instrumento de 

propaganda para os filmes anunciados no Pará Ilustrado. 

Tanto na história do filme, quanto na imagem mostrada pela matéria, Brenda 

Marshall aparece em pé de igualdade com os dois protagonistas do gênero 

masculino. Apontando o gatilho de uma arma juntamente com eles. Demonstra 

assim a mesma atitude de determinação e força bélica, a ponto de se impor junto 

aos homens como “agente”, assim, a “G-Woman” é descrita como um alguém 

“esperto”, que se “impõe”, mostrando ser uma figura ativa no filme, com uma 

presença marcante, de forte caráter em uma função que não mostra passividade 

diante da figura masculina. 

Ao contrário de Irene Dunne do filme “Duas vidas”, Brenda Marshall não é 

retratada na matéria como um modelo de luxo e glamour, ou como o elemento de 

um romance, mas ainda assim a matéria dá a ela um destaque maior que aos atores 

masculinos. Através dela notamos uma figura feminina sendo retratada como tendo 

um papel social ativo na sociedade, em igualdade com o homem. Independente 

doleitor assistir o filme ou não, esse tipo de valor era retratado pela revista, 

mostrando uma convergência desta com os propósitos do filme. 

Mesmo trajando uma roupa de agente, percebemos na personagem de 

Brenda Marshall os clássicos lábios vermelhos e o penteado curto aos ombros de 

acordo com a moda da época. Sem ver o filme é difícil dar mais detalhes sobre a 

desenvoltura do personagem de Brenda Marshall. Mas se nós voltarmos 

especialmente à matéria, percebemos que ela retrata uma mulher que não apenas 

está se impondo junto com os homens, mas que mantem sua beleza. Até porque em 

muitos filmes, a beleza também era retratada como uma demonstração de poder 

feminino com relação ao homem, principalmente para a “sedução”.  Por mais que o 

anúncio não esteja passando uma imagem da personagem de Brenda Marshall 

como sedutora”, ainda assim mostra aos seus leitores uma imagem dela 
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demonstrando a mesma imposição de poder que os homens ao manusear as armas 

de fogo como eles, e o usufruto de sua beleza e sofisticação, também como um 

elemento denotativo de uma forte personalidade.  

Na matéria “Deuses de barro” esta se mostra mais como uma notícia 

envolvendo a Atriz “Dorothy Lamour”, que um direcionamento ao próprio filme. Em 

“Dorothy Lamour abandona o „sarong‟... A artista sobrepujará a mulher?”, o autor 

Jerry Flagg nos fala sobre o abandono de Dorothy Lamour com relação a um tipo 

especifico de filme. A matéria se centraliza mais na atriz e na sua mudança no tipo 

de personagem do que no filme em si. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – “Dorothy Lamour abandona o „sarong‟”. Pará Ilustrado, 06/03/1941. 
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Os técnicos de cinema afirmam que para um astro vencer, é 
necessário que ele encarne um tipo diferente, apresente-se 
sobre uma personalidade nova e original. O sucesso de um 
astro consiste, portanto, no agrado que seu tipo granjea e é por 
esse motivo, explicam ainda os entendidos, que certos artistas 
decaem a passar seu tipo de moda.[...] Mas o caso de Dorothy 
Lamour é diferente! Doroty é a pequena que venceu com um 
Sarong e uma canção. Como resultado lógico, apareceu 
sempre de sarong, em ambientes selvagens, falando mal o 
inglêz e namorando um branco que para ela, era sempre um 
Deus...Mas um dia Dorothy protestou, queria mudar de 
ambiente, provar aos fãns que ela era uma artista de fato, que 
sabia agradar mesmo completamente vestida. Os produtores 
não acreditaram, o publico não acreditou, os jornalistas fizeram 
troça, dizendo que o sarong era o fantasma da moreníssima 
estrela, e houve até quem apostasse que haveria um nome a 
menos na constelação de hollywood.     Firme, porém com seus 
propósitos, Dorothy encarou os comentários com 
superioridade, até que, finalmente surgiu “Deuses de Barro”, 
um filme que a Paramount tratava com cuidados especiais e 
que possuía todos os elementos de sucesso: um bom 
argumento, um bom diretor, e um bom elenco. O enredo tinha a 
China como BackGround, a interprete deveria representar bem. 
Dorothy Lamour fez um test e ganhou um papel: Resultado, os 
críticos aplaudiram-na com entusiasmo, o público convenceu-
se da sua arte e os produtores passaram a olhar com mais 
respeito a beldade que até então era considerada um modelo 
de ingenuidade perfeita.97 

 

Uma atriz que costumava fazer filmes nos quais atuava sempre em 

“ambiente selvagem” vestida de “sarong”, agora passou em um teste para  estrelar o 

filme “Deuses de barro”, um romance dramático. Estilo de filme totalmente diferente 

do que Lamour costumava interpretar. 

A matéria gira em torno da mudança do tipo de filme que  Dorothy Lamour 

iria atuar.  O enredo do filme “Deuses de barro” ganha apenas uma pequena 

descrição com letras menores, bem ao lado de uma foto com uma das cenas do 

filme, mostrando Dorothy Lamour com mais dois personagens. A atriz é destaque na 

matéria do começo ao fim, tanto no título, quanto nas ilustrações filme se torna 

apenas mais um adicional de informação diante da discussão sobre Lamour.  

 

                                                           
97

 “Dorothy Lamour Abandona o “Sarong”. Pará Ilustrado. Belém, 06 mar. 1941. 



101 

 

Há uma outra matéria sobre Dorothy Lamour na revista Pará Ilustrado, onde 

se falava sobre sua vida, seus filmes, a história de sua carreira artística, seus 

relacionamentos conjugais, dentre outras informações sobre a atriz.  Matérias que 

falam sobre a atuação de Lamour no cinema ressaltando que esta atriz  costumava 

representar filmes com uma temática mais leve, no gênero romance\comédia. 

Geralmente representando uma garota “selvagem” (daí também a pele morena 

ajudaria na escolha da atriz para esse tipo de papel) que se apaixona por algum 

homem “branco”. Suas personagens geralmente passam uma ideia de “inocência”, 

ainda segundo aquele conceito intrínseco do “bom selvagem”. Mas as personagens 

de Lamour transmitiam sensualidade, apesar de ingênua e não conhecer as 

“malicias” da sociedade do “homem branco”.  O fato de Dorothy Lamour mudar 

desse tipo de personagem, para outro, interpretando um tipo de mulher sensual e 

voluptuosa em um filme dramático, segundo a matéria, foi um choque para muitos, 

mas ainda assim a atriz se saiu muito bem no papel. Lamour é representada como 

uma mulher forte, capaz de vencer desafios postos por sua atividade profissional. 

O cinema criava mundos ficcionais diferenciados que lhe permitia contar 

vários tipos de histórias. Na maioria das quais percebemos a mulher atuando quase 

sempre como a principal personagem do filme, no qual geralmente se envolvia em 

um romance com alguém do sexo oposto. Havia uma preocupação da revista em 

destacar mais a estrela de cinema do que falar sobre o filme o que está anunciando. 

Assim é perceptível a força da estrela de cinema, a ponto de ser utilizada fortemente 

pela revista como elemento central de construção do fascínio pelo filme, para criar 

no leitor o interesse de assisti-lo, e apresentar a própria estrela de cinema, como um 

modelo de mulher dos sonhos, que as mulheres queriam copiar e os homens 

desejavam. 

Percebemos tanto nesse, quanto nos outros cartazes, que a figura feminina 

ganhava um forte destaque nas matérias, Mas não era qualquer mulher que a 

revista Pará Ilustrado retratava. Eram atrizes cujos personagens demonstravam 

glamour, luxo, beleza, sofisticação, sensualidade, muitas vezes representando papel 

ativo diante da figura masculina. As ilustrações escolhidas para representa-las 

indicam o papel da revista no processo de exaltação da estrela de cinema, na 

popularização do cinema e na promoção de certas salas de projeção. 



102 

 

Tanto o fascínio por Hollywood construído ao redor das estrelas de cinema 

era utilizado pela revista para difundir os filmes, como a própria revista servia como 

instrumento de construção desse fascínio.  

Há diversos trabalhos nas ciências humanas e sociais, e mais 

especificamente na área de história, que estudam esse fascínio que as estrelas de 

cinema exerciam sobre o seu público. Discutindo o quanto elas são centrais para o 

funcionamento de um sistema de propaganda e consumo envolvendo o cinema.  

Edgar Morin, na sua obra “As estrelas: mito e sedução no cinema”, aponta que 

“desde 1919, o conteúdo, a direção e a publicidade dos filmes gravitavam ao redor 

da estrela”98. Esta estratégia de mercado da indústria cinematográfica ele denomina 

como star system. O integrante daquela realidade exibida pelo cinema e 

propagandeada pelos meios de comunicação de massa.   A revista Pará Ilustrado 

em Belém se utilizava da estrela de cinema para construir sua imagem positiva dos 

filmes, e também o fascínio diante da própria estrela, como um ideal de estética, 

moda e comportamento a ser seguido. As atrizes são visivelmente mais destacadas 

na revista do que os atores, tanto nos textos quanto nas imagens, muitas vezes a 

ênfase recai sobre a mulher e não sobre a personagem como no caso de Irene 

Dunne nas matérias sobre Duas vidas.   

O modelo de romance dos filmes também era bem enfatizado pela revista, 

com ênfase no amor vivido pelas protagonistas. Quando se fala de Dorothy Lamour, 

os articulistas contam sobre as histórias de amor que esta vivia nos filmes como 

“selvagem inocente” até a sua drástica mudança para um romance voltado para o 

drama em “Deuses de barro”, esse amor intenso que as personagens principais 

viviam nos filmes eram valorizados pelas revistas, como em  “Duas vidas” da revista 

Pará Ilustrado que dedicava uma boa parte da matéria a enfocar o romance. Ao 

começar pelo próprio subtítulo do texto destacado em negrito “O mais perfeito 

romance amoroso que o cinema já apresentou”.  No primeiro e maior paragrafo do 

texto o autor faz alguns comentários dizendo que este é uma “grande lição de amor”, 

“É, sem dúvida, o mais belo romance de amor já apresentado na tela”.  Esse apelo é 

dirigido principalmente ao público feminino, no qual se busca estimular o desejo de 

viver um grande, perfeito e verdadeiro amor, que, mesmo não sendo platônico, 
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expressa sentimentos puros e um “fluido espiritual”. Na vida real, a sociedade 

burguesa utilizava-se de várias estratégias para oferecer às mulheres o casamento 

monogâmico e duradouro (até que a morte os separe) como horizonte de vida. 

 

Duas vidas é uma demonstração de amor em sua pura 
essência. Melhor, uma grande lição de amor. Desse amor que 
sem ser platônico, é revestido de um fluido espiritual, desse 
amor que nasce dos sentimentos mais puros, desse amor que 
faz vibrar intensamente, e que transforma irrequietos Don 
Juans e cabecinhas volúveis... quanta finura e quanta 
distinção, quanto encanto existe nesse romance subtil e 
encantador! Poucas vezes o cinema nos terá apresentado 
páginas a própria vida se afigurem revestidas de tanto encanto. 
A gente chega a ficar extasiado deante da sugestiva e intensa 
beleza dessa história humaníssima de duas vidas que 
encontram afinal o verdadeiro amor. E‟ sem duvida, o mais belo 
romance de amor já apresentado a tela. Romance que fará 
brotar lágrimas de emoção.99  

          

O autor do texto se coloca no papel de expectador e procura mostrar aos 

seus leitores o quanto “ficou extasiado deante da sugestiva beleza dessa história 

humaníssima de duas vidas que encontram afinal o verdadeiro amor”, sendo uma 

história que “fará brotar lagrimas de emoção”. Sempre mostrando como positivas as 

fortes emoções que o filme causa em seus expectadores. 

A revista se utiliza da relação amorosa que será transmitida no filme para 

chamar a atenção do público, há uma valorização do amor romantico entre homem e 

mulher muito clara na matéria. Até mesmo com relação ao sucesso do filme, a 

matéria indica a intensidade do romance como característica responsável pelo seu 

sucesso.   

Muitos filmes hollywoodianos tinham como foco central as relações 

amorosas entre homens e mulheres, cujo ideal de amor era utilizado para divulgar 

valores que correspondessem aos apelos da propaganda. Segundo Sevcenko, o 

cinema é uma “maquina de simbolização e difusão do amor a sua maneira” e fala 

sobre essa construção social do casal nos filmes, principalmente os musicais: 
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Outro dos efeitos que essa construção ficcional tem é o de 
compor o casal como uma unidade básica de percepção do 
mundo ao seu redor, como se eles conformassem uma única 
individualidade bipolarizada. O casal se torna assim o único 
esteio solidário num meio que não se constitui mais numa 
sociedade propriamente, mas muito mais numa miríade de 
individualidades em competição agressiva e constante. Isso 
poderia ser assustador e fonte de angústia, mas, hélas!, eles 
danças, cantam sapateiam, se abraçam, pulam, flutuam no ar e 
os problemas se desvanecem, o público assiste, chora, ri 
sapateia discretamente no assoalho do cinema, canta junto, 
depois sai, compra o disco e ouve aquela música mais milhares 
de vezes, afinal, ao cinema ou se vai sozinho, ou se vai em 
casal. Quando a luz se apaga e nada mais se vê além da tela 
prateada, ou se fica isolado na poltrona, ou, se se tem a 
suprema felicidade, há um corpo ao lado para afagar.100 

 

Como percebido claramente na colocação do autor, este direciona a sua 

análise aos musicais. Essa característica da centralidade do casal na história, onde 

todo o universo narrado nos filmes gira em torno deles e na concretização de seu 

relacionamento amoroso é bem clara em muitas obras cinematográficas dos mais 

diversos gêneros. Nota-se pelas revistas, que essa era uma característica valorizada 

pela imprensa, para a qual era importante divulgar a intensidade do romance que 

seria transmitido no filme. 

A pesquisadora paraense Scarleth O‟Hara,  ao fazer uma análise dos 

valores femininos expressos nos cartazes de cinema em Belém, afirma que a 

indústria cultural,  ao contrário de outros modelos de indústria, cujos artefatos  são 

fabricados de forma padronizada, oferece  produtos que precisam ser feitos com 

elementos que os individualizem. Por mais que exibam características comuns, tais 

produtos precisam sempre buscar sua originalidade. Paradoxalmente, as produções 

cinematográficas, enquanto produções da indústria cultural seguem um padrão, não 

sendo, portanto, totalmente originais. Os filmes poderiam apresentar temáticas e 

narrativas diferentes uns dos outros, mas, em síntese passam sempre a adotar 

“receitas-padrão” em sua produção como o relacionamento amoroso, o happy 
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end101. A questão do “happy end” se relaciona com a “imagem do sosia” descrita por 

Scarleth O‟ hara. Essa relação se manifesta entre a produção cinematográfica e 

público, pois através do personagem principal e de todo o seu universo retratado na 

obra, o espectador ao assistir um filme cria um elo sentimental e pessoal entre ele e 

o personagem tido como “herói”. Assim, ao adentrar no “universo” apresentado pela 

narrativa no filme, o espectador torce pelo sucesso e o êxito daquele personagem 

que passa por inúmeros obstáculos (intrigas amorosas) para se chegar ao Happy 

end. Segundo O‟hara, o final feliz existente em cada filme, muitas vezes 

representado pelo beijo seguindo de forte trilha musical, oferece uma nova salvação 

que substitui a salvação religiosa, passando uma mensagem de felicidade eterna 

diferente daquela.   

Apesar do que diz O‟Hara, havia filmes nesse período que não envolviam 

casais, mas ainda assim este modelo do casal enquanto característica das histórias 

ocupava a grande maioria das produções cinematográficas. O cinema através do 

“romance amoroso” promovia um ideal de amor que transmitia ao expectador uma 

ideia de felicidade eterna  que este sonhava encontrar e viver mesmo passando por 

tantas adversidades como es protagonistas dos filmes. Assim o cinema construía a 

ideia do relacionamento amoroso como um meio para se chegar a um ideal de 

felicidade e a revista Pará Ilustrado articulava essa ideia em suas matérias, 

valorizando o romance como uma característica positiva dos filmes.     

O cinema sempre teve espaço na revista “A Semana” desde a primeira 

publicação em que tive acesso (1921). Sempre na ultima página da revista eram 

publicados cartazes anunciando os filmes que passariam na próxima semana em 

Belém. Tratava-se de um espaço dedicado a promover o cine Olympia e, portanto, a 

tornar rentável um tipo específico de empreendimento comercial voltado para o 

entretenimento: o cinema.  

A revista “A Semana” desenvolve estratégias para aguçar a curiosidade do 

público e assim criar expectativas em torno dos filmes a serem exibidos, cujos 

efeitos, ultrapassam de muito os objetivos comerciais dessas publicações.  
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Figura 20 – “Olympia - Francesca Bertini”. A Semana, 1921. 
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Figura 21 – “Olympia- Pola Negri”. A Semana, 1921. 
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Figura 22 – “Charles Boyer -  Argelia”. A Semana, 1939.102 
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 Dos cartazes apresentados, os dois primeiros são da década de 20 e o 

último é de uma publicação da década de 30, publicado na revista “A Semana” em 

1939, mostrando assim que este espaço reservado ao cinema continua a ser 

preservado mesmo durante o longo tempo de publicação da revista.  

Os filmes eram variados, e com isso, os ideais de mulher retratados no 

cinema também. Havia imagens de mulheres com uma forte personalidade, assim 

como de homens fortes. Se formos analisar o cartaz de Pola Negri, o seu ato de 

fumar nos passa a ideia de rebeldia pois no Brasil e no Pará esse ato era visto como 

uma ação predominantemente masculina. A mulher que fumava quebrava um tabu 

de submissão e inferioridade feminina perante o homem, impondo-se como alguém 

com o mesmo direito a igualdade.  A imagem da atriz nos passa uma ideia positiva 

com relação ao hábito de fumar, pois A figura de Pola Negri fumando está associada 

a uma imagem de beleza, sofisticação, e felicidade. A legenda abaixo da imagem 

consolidava essa informação ao classificar Pola Negri como “Atriz soberana da 

scena muda alemã”, e “estrela fascinante, cujos sorrisos embriagam e olhares 

empolgam”. O ato de fumar, associado às estrelas, era cercado de glamour, mistério 

e sensualidade procurava estimular o imaginário feminino e o desejo de tornar-se 

igualmente sedutoras. 

No cartaz que anuncia o filme Negligência Funesta da Fox Film-m, o 

destaque é a atriz Francesca Bertini, sempre retratada com elogios: “a formosa e 

genial estrela da scena muda”. Na maioria dos cartazes, a mulher sempre aparece 

como figura central, como nos cartazes alusivos a Dorothy Lamour e Pola Negri, 

dentre outras. A cada uma era atribuída uma característica específica de atuação, 

mas todas sempre retratadas como belas, sedutoras e joviais. Até mesmo em 

“Argélia” no qual o título aparece em destaque, o cartaz chama atenção sobre duas 

figuras femininas rivais em disputa pelo amor do mesmo homem, Charles Boyer. O 

foco do cartaz percebido pelo uso das fotografias, articulado aos subtítulos das 

matérias, enfatiza as figuras femininas bem representadas por Sigrid Gurie e Hedy 

Lamarr que o disputam. 

Se analisarmos as expressões faciais de cada uma, veremos uma mais 

recatada, enquanto a outra nos parece ser mais extravagante com sua maquiagem e 
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joias.  O ângulo, a partir do qual a foto é feita, põe a atriz Eddy Lamarr em maior 

destaque, pois está em primeiro plano e portanto, em destaque em relação a Sigrid 

Gurrie.  

Era comum encontrar matérias enfatizando acontecimentos e curiosidades 

relativos às estrelas de cinema, geralmente vinculados aos filmes, como no texto 

“Marta Eggeth dançando rumba” mostrando a atriz de hollywood mudando seu estilo 

de atuação, assim como fez Dorothy Lamour,  esta que geralmente fazia filmes 

dramáticos, agora faria  filmes mais alegres e animados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – “Marta Eggerth dansando rumba”. A Semana, 1939. 

 

A matéria procura sempre demonstrar o modo como a atriz conhecida como 

o “Rouxinol da Hungria” está “cansada de papeis trágicos” e irá “Emprestar sua voz 

aos themas alegres e estuantes de mocidade”. Como nas outras matérias, é à partir 

da figura das atrizes que a revista constrói a propaganda do filme. Dessa vez, a 
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revista retrata Marta Eggerth passando um ideal de beleza atrelada a sensualidade, 

“pondo em evidência a sua plástica perfeita, dança a rumba como a mesma ardência 

sensual das nativas de cuba”. Mas para além de uma figura central do filme, a 

revista constrói a sua imagem como uma “referência” para as expectadoras,  onde 

“Elegante como sempre. Marta Eggerth offerece à visão encantada das mulheres de 

todo o mundo, innumeras suggestões em modelos atrevidos e deslumbrantes no 

sem numero de toilletes que veste durante o film”.103 

Edgar Morin ao refletir sobre o mito das estrelas no cinema, quebra o 

conceito de estrela relacionada a função única de alienar as massas, estabelecendo 

uma analogia ao misticismo, em que as estrelas eram supervalorizadas pelo público 

das salas cinematográficas a ponto de serem adoradas como seres divinos.104  Em 

1920 o star system passou a ser o motor da indústria de cinema, as obras 

cinematográficas giravam em torno da estrela, desde a história narrada nos filmes 

até a propaganda feita onde envolvia a personagem/atriz principal.105  

 

Certamente o expectador sabe que a estrela é humana e, mais 
exatamente, uma atriz que faz cinema. Certamente as 
instituições que promovem o culto as estrelas, apesar de seu 
caráter mítico evidente, permanecem profanas: fãs clubes, 
revistas, seções de cartas, presentes- e não templos, bíblias, 
liturgias e oferendas. Mas em todos os processos de 
divinização permanecem em marcha sob essas formas laicas e 
são justamente elas que caracterizam a estrela.106  

 

Sem ter a pretensão de entrar da discussão da estrela de cinema como um 

objeto de culto, o interessante é perceber a constatação do autor com relação ao 

papel central ocupado pela estrela ser um ideal construido não apenas pelo cinema 

mas por diversos meios de comunicação de massa, como as próprias revistas. A 

estrela de cinema aparece nas telas de cinema, mas a imprensa também serve 

como instrumento para fomentar todo fascínio existente em torno dela.  Uma boa 

parte do conteúdo das revistas procurava destacar a imagem da estrela sempre de 
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maneira positiva, trabalhando tanto a imagem das personagens dos filmes, 

expressando ideias de beleza, jovialidade e sedução, quanto da  vida pessoal das 

atrizes. Sempre realçando características positivas das atrizes. No caso dos atores, 

a imprensa mesclava a ideia do ator\personagem, procurando retrata-los como se 

estes fossem pessoas “fora do comum”, com atributos e vivências que os 

diferenciassem das pessoas normais, e de certa forma, lembrassem os próprios 

personagens que viviam.  As revistas sempre publicavam boas noticias das atrizes,  

contribuindo para a construção  de um universo de felicidade no qual não só a 

personagem mas a própria atriz vivia na vida real.  

Walter Benjamin, ao falar da reprodutibilidade técnica da obra de arte, afirma 

que as cópias reproduzidas da arte original através da fotografia possibilitaria o 

acesso de muitos a elas e criaria nas massas a sensação de proximidade com o 

desejado. Segundo Benjamim, o cinema trás em si a lógica da reprodutibilidade. Ele 

só se realiza plenamente quando cada filme é multiplicado, distribuído e visto 

simultaneamente por milhares de pessoas.107 

Jesus Martim-Barbeiro em sua obra “Dos meios as mediações” compara os 

estudos de Adorno e Horkheimer com os de Walter Benjamin sobre indústria cultural 

e concorda com este último quando argumenta que a morte da “aura” que a obra 

original faz com que as obras de arte que antes se encontravam distantes das 

massas, agora tornaram-se mais “próximas” de um grande número de pessoas 

através da experiência da reprodução. 108 

Em séculos anteriores, o imaginário era estimulado através da magia e da 

religião: Os ritos, os deuses, os templos, as catedrais, a simbologia através dos 

monumentos construídos. Na sociedade moderna, além desses fatores, o mundo 

imaginário também é constituído através do espetáculo proporcionado pela cultura 

do lazer. As imagens reproduzidas nas salas cinematográficas, os cartazes e todo o 

material de imagem e textos relacionados ao cinema, do qual a imprensa era eficaz 
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elemento de propaganda, constituíram elementos significativos na construção do 

imaginário social do século XX.109  

   Não só o cinema, como também os meios de comunicação de massa 

procuram construir um sentimento de admiração e desejo em relação à estrela de 

cinema, a sua imagem é projetada como um ideal de consumo, o que a transforma 

em mais uma mercadoria elaborada para ser consumida. As revistas reproduzem 

imagens e textos que exaltavam essas atrizes, procuravam fazer com que seus 

leitores se sentissem próximos da estrela de cinema, da mulher real, a qual, nos 

filmes, se mostrava inalcançável e tão distante daquela realidade vivida na cidade de 

Belém, mas que os meios de comunicação, de certo modo, aproximavam e 

tornavam consumível.  

    

A estrela também é como esses produtos manufaturados que 
tem sua multiplicação maciça assegurada pelo capitalismo 
quanto este se torna industrial. Depois das matérias-primas e 
das mercadorias de consumo material, era natural que as 
técnicas industriais se apoderassem dos sonhos e dos 
sentimentos humanos, a grande imprensa, o rádio e o cinema 
os revelam e, por conseguinte, a considerável rentabilidade do 
sonho, matéria prima livre e etérea como o vento, que basta 
formar e uniformizar para que atenda aos arquétipos 
fundamentais do imaginário.110  

 

O objeto de estudo desta pesquisa não se baseia na recepção das pessoas 

a essa realidade utópica criada pela indústria cinematográfica, na qual a estrela de 

cinema se mostra como elemento essencial nesse período, mas mostrar que, assim 

como os filmes, a imprensa também servia como construtora ativa desse fascínio 

pela estrela de cinema, onde a própria imprensa articulava os valores femininos do 

cinema a partir de seus próprios interesses para divulgar seu próprio modelo ideal 

de mulher, para o qual muitas vezes as estrelas de cinema serviam como 

instrumento de construção. Para além desse atrelamento das estrelas aos anúncios 
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dos filmes, as revistas que circulavam em Belém também se utilizaram de outros 

artifícios para promover o fascínio dessas atrizes de cinema a seu público. 

Na seção “A arte do silencio” de 1921 da revista “A Semana”, se nota  essa 

mesma centralidade das imagens em cima das atrizes de cinema na construção da 

reportagem\propaganda. Mas dessa vez a abordagem feita a ela é diferente da dos 

cartazes. Logo nos primeiros parágrafos, a matéria anuncia  os novos filmes 

adquiridos da produtora Realart pelo cinema Olympia para serem exibidos na 

cidade.   O tom adotado é o de expectativa em torno da beleza das novas películas 

e das magníficas estrelas que as protagonizarão.  

 

Agora que o Olympia nos anuncia a sua beleza de novas 
produções, com a acquisição dos brilhanes “films” da “Realart”, 
a fabrica productora por excellencia , que vem marcando época 
com as suas películas, torna-se oportuno dizer algo sobre as 
famosas “estrellas”, que dentro de breve tempo, em cine 
romances magníficos, abrilhantarão a tela branca do nosso 
primeiro cine-salão.111 

 

O texto procura divulgar os novos filmes da Realart que seriam exibidos no 

cine Olympia. As estrelas retratadas no decorrer da matéria seriam as que 

futuramente os expectadores veriam nas telas do cinema em Belém. A matéria trata 

as atrizes como um atrativo para os seus leitores irem ao cinema ver os novos filmes 

do Olympia. 

A revista passa a publicar trechos de entrevistas com as falas das atrizes 

discorrendo sobre as atividades de lazer que executam em seu tempo livre.  

         

bebe deniels- Muita gente diz que a minha predileção é 
passear de automóvel, mas isso é um grande engano. Do que 
eu gosto mesmo neste mundo é andar a cavalo [...] Mary Miles 
Minter- A minha predilecção é maravilhosa, sabem porque? 
Porque é uma especie de fructo proibido. Gosto de voar, e já 
estava aprendendo a pilotar um aeroplano quando ordens 
superiores me proibiram essa predilecção. [...] May Mac Avoy- 
A minha predilecção é optima porque é a de toda a gente, 
Advinhem qual é? Quem não gosta de ouvir o suave 
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movimento de rotação transmitido de um eixo ao outro por um 
motor de 16 valvulas e 4 cylindros e com a força de 50 
cavalos? Agora já sabem o que me refiro. E‟ isso mesmo... é 
guiar um automóvel.  Wanda Hawley – O que antigamente era 
o meu único ofício é agora a minha predileção. Há alguns 
annos passados cantava em concertos. Foi o único Officio que 
aprendi. Um bello dia, porém, perdi a voz [...] para mim foi um 
dia tormentoso. Ainda gosto muito de cantar, o que só faço 
entre pessoas amigas.  E‟ essa a predileção que realmente me 
destrae.112 

 

A matéria retrata as atividades das atrizes com um tom de humor. Nas 

práticas de lazer narradas por elas há uma mescla de simplicidade e snobismo. As 

atrizes pareciam ter personalidades diferentes, ao combinar a rotina das gravações 

com os hábitos de lazer. A revista parecia trabalhar essas imagens das estrelas 

promovendo um sentimento de fascínio pelos estilos de vida das atrizes, retratando-

as em atitudes que iam da simplicidade à excentricidade. O texto era construído de 

modo a produzir no leitor o efeito de admiração e fascínio pelo estilo de vida de sua 

estrela proferida, mas também de proximidade ao trazer o seu lado mais humano e 

tornar conhecido aspectos de sua vida privada. Assim, paradoxalmente, ao mesmo 

tempo que as diferenciava de seus personagens, buscava dar-lhes um “efeito 

personagem”, ao retrata-las em práticas de lazer que não faziam parte do cotidiano 

comum da maioria das pessoas (como praticar voo, andar de automóvel). Essa 

construção de distanciamento e aproximação das estrelas servia como um modo de 

criar uma admiração e fascínio em torno delas. Até mesmo das que pareciam ser 

mais simples e modestas. Essa era a estratégia das revistas: mostrar justamente o 

quanto estas eram simples apesar de cercadas de uma vida de fama, glamour e 

excentricidade.     

Se formos analisar o ideal estético de mulher construído pelas revistas 

ilustradas “A Semana” e “Pará Ilustrado” na década de 30 e começo de 40, 

constataremos tratar-se de um padrão de beleza baseado na mulher branca, 

europeia ou norte-americana. Tratando-se de uma sociedade mestiça como a de 

Belém, a exaltação da beleza e juventude veiculada pelo cinema reforçava os 

padrões culturais da elite brasileira e a exclusão ou desqualificação das mulheres 

fora daqueles padrões. 
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Sabrina Gottschlisch do Prado, em seus estudos sobre as imagens 

femininas na revista “A cigarra” em São Paulo, nos informa sobre a imagem feminina 

aparecer ligada a um projeto burguês para a cidade de São Paulo. Ao analisar o 

modo como a mulher é retratada na revista “a cigarra” esta diz que: 

 
As mulheres nas páginas das revistas, são os exemplos 
máximos de uma elite vitoriosa, que deve ser respeitada e 
imitada por outros sujeitos que tomam conta do periódico. As 
mulheres belas, vestidas com trajes da moda, inspirados nos 
modelos europeus, ou vindos diretamente da Europa, que 
circulam pela cidade, estão contribuindo com o projeto da 
cidade que se quer construir: bonita, “moderna”, “europeia” em 
um primeiro momento, depois se americanizando.113 

 

A partir de 1941 a revista Pará Ilustrado passa a publicar seções voltadas 

especialmente para o público que apreciava o cinema era denominado de “fãns” 

como a seção “Cine Miss”, publicada quinzenalmente na Pará Ilustrado com o 

objetivo de falar sobre os “astros” do cinema, seja a vida pessoal dos atores e 

atrizes ou a descrição de seus personagens; a “páginas dos fãns”  também seguia o 

mesmo intuito, mas com uma diagramação diferente e com mais ilustrações,  

publicando matérias sobre as estrelas de forma mais individual. O titulo e o tema das 

matérias indicava assuntos voltados ao cinema, mas a maior abordagem dos textos  

eram  sobre os atores e atrizes mais famosos do período.  

Havia matérias especificas falando sobre algumas estrelas de cinema 

famosas, como Dorothy Lamour, Greta Garbo, Betty Davis, dentre outras. É 

perceptível que há mais matérias falando sobre atrizes cinematográficas do que de 

atores. A importância dada pelas revistas para à figura feminina vinculada ao cinema 

era clara. A revista também falava sobre as estrelas de cinema, e encontrei mais 

matérias e fotos de atrizes cinematográficas do que sobre os atores. 

Na seção “a página dos fãns” percebemos um destaque voltado a grandes 

atrizes de cinema. 
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Figura 24 – “Pagina dos fans”. Pará Ilustrado, 18/05/1940. 
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Na matéria “Páginas dos fãns”, a revista retrata as estrelas de cinema da 

“Paramount”, como na foto de Isa Miranda e Ray Milland, ilustrando o recorte de 

uma cena do filme “Hotel imperial”.  Logo ao lado direito da página, no alto, 

aparecem informações referentes a Jeánnete Mac Donnald. O leitor é remetido a 

outras temporalidades que aludem a outros filmes já realizados pela estrela. O novo 

filme “Canção do amor”, segundo a reportagem, está na linha ascendente dos 

sucessos da atriz, mas representa um novo patamar na sua carreira. Tanto pela foto 

como no decorrer do texto, Jeannete sempre é descrita com boas características, 

como beleza, belas vestimentas, talento de interpretação. 

 

Como vocês vão gostar em “a canção do amor”. Tal e qual 
como esta, trajando em elegante modelo, ela vai reaparecer, 
para matar as saudades de “Oh Marieta”, “Rose Marie” , “O 
vagalume” e “Primavera”.  E‟ Ela quem está ai ao lado, no 
cliché. E, se o colorido no cinema foi creado para intensificar as 
cousas da natureza, em Jeannete Mac Donnald vai realçar 
ainda mais a beleza do Techinicolor, pois a Metro filmes filmou 
“a canção do amor em cores vivificantes” dando mais uma vez 
ao seu galã, o barítono Nelson Eddy, que já creou uma legião 
de fãns. O maquillage de Jeannete, em tom diferente dos 
outros, transformou-a n‟ ua maravilhosa Deusa, onde o 
esplendor e a graça do seu porte gentil e delicado, a sua voz 
sonora e cantante de uma vibração admirável a par das 
“toilletes” criadas por Adrian, tudo ocorreu para o bom 
andamento do filme. E note-se que aí anda o dedo do famoso 
diretor W. S. Van Dike, o mais entendido dos diretores, sobre 
os filmes de Miss Mac Donald. Estão feitas as apresentações 
de Adrian, Van Dike e Jeannete.114 

 

Por mais que houvesse uma preocupação na divulgação do filme e das 

novas tecnologias utilizadas, como o “Techinicolor”, que atribuía cor aos filmes, 

essas novas tecnologias estão a serviço do brilho da beleza das atrizes, no caso de 

Jeannete Mac Donnald, com destaque para o efeito produzido em sua maquiagem 

que com a nova tecnologia de cores, transformou a atriz em uma “maravilhosa 

Deusa” que junto com seu “porte gentil e delicado”, a “vibração admirável” de sua 

voz, e a par de “toilletes” que esta usaria no filme seriam elementos que ocorreram 

para o “bom andamento do filme”.  A atuação e o brilho de Jeannete são descritos 
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como fatores decisivos no sucesso do filme, juntamente com o diretor e o 

maquiador.  A valorização da performance das atrizes é fundamental na divulgação 

dos filmes. Popularizar as atrizes é popularizar os filmes focados e o próprio cinema. 

A revista enfoca e centraliza as atrizes de forma que estas se destacavam mais que 

outros atributos do filmes por elas estrelados,  construindo um fascínio pelas atrizes 

pela publicação de matérias, exaltando suas características como  “beleza, 

personalidade e talento”. Além disso, nas fotos a atriz sempre está retratando um 

ideal estético seja de sensualidade mais selvagem (como Dorothy Lamour em 

Princesa das Selvas) ou de uma beleza mais doce e comportada (como Jeannete 

Mac. Donald) ou mais voluptuosa (como Isa Miranda, Bette Davis, Irenne Dunne). 

Independente de como a estrela de cinema era apresentada, na maioria dos casos, 

ela também era retratada na revista como um ideal de moda e comportamento 

levado ao conhecimento das leitoras. Evidentemente que esta, a leitora, não é 

considerada por nós como consumidora passiva das informações, valores estéticos 

e morais divulgados pelo cinema ou pelas revistas. Essa mulher concreta, de carne 

e osso, pensa, compara e faz suas próprias escolhas a partir de seu modo próprio 

de inserção social.  

As estrelas de cinema eram um grande referencial de mulher que a revista 

construía, indicado tanto pelo grande espaço que elas tinham quanto pela própria 

construção positiva que se faziam delas. Por mais que as estrelas interpretassem 

diferentes tipos de papéis (umas voltadas para o humor, outras para o drama, 

algumas eram mais recatadas, outras mais sensuais), no geral se exigia sempre da 

estrela beleza e jovialidade.  

A sensualidade é uma expectativa em relação as figuras femininas 

cinematográficas e, naturalmente, as revistas “A Semana” e “Pará Ilustrado” passam 

isso, mesmo que esta sensualidade varie entre a de um “selvagem inocente” 

interpretada por Dorothy Lamour em “a princesa das selvas” ou uma sensualidade 

mais voluntariosa como a de Greta Garbo.   

O luxo e o glamour também eram valores femininos propagados pelo cinema 

que a revista reforçava em suas publicações, com exceção dos filmes de fantasia 

como “Robin wood” e os filmes de Dorothy Lamour  em que esta se apresentava 

como uma “selvagem nativa”, no geral, tanto os filmes de drama quanto os de 
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comédia, apresentavam  mulheres que aparentavam levar uma vida luxuosa, 

sempre usando belas vestimentas, joias e cosméticos. 

Para além da divulgação dos filmes e das estrelas de cinema, também eram 

publicadas matérias sobre as influências do cinema sobre o comportamento 

feminino. A revista não só trabalhava as estrelas de cinema como um modelo ideal 

de mulher, como procurava passar a mensagem de que o público já as seguia 

enquanto padrão estético e comportamental. Nesse período, “Hollywood se 

consolidava como “império de celulose” exibindo um grande número de astros e 

estrelas que disseminavam novos comportamentos e modas de vestir por todo o 

Ocidente”115  

Vejamos a matéria “O Tipo de moda”, publicado na Pará Ilustrado em 1941. 

 

O cinema creou um novo tipo de mulher: um tipo estranho, 
inquietante, mas de uma sedução particular. O novo tipo se 
reduz a um martiz de cabelos louros desconhecidos até então: 
O louro platino, que faz furor na américa do norte, e que está 
se vulgarizando na Europa. A qualidade fotogênica das 
cabeleiras claras deu origem ao louro platinado. E sabido que, 
nos studios as mulheres passam um baton muito escuro sobre 
os lábios, em lugar de baton vermelho, porque no cinema, as 
cores tem que ser bem acentuadas: é preciso ter os lábios 
negros e os cabelos quase brancos. Dai resolveram as estrelas 
alourar-se, creando deste modo, sem querer, uma estética 
nova. 116 

    

A matéria fala sobre uma nova moda que o cinema lançou entre as 

mulheres, a dos cabelos louro platinos. Pelo que diz a matéria, devido a imagem em 

preto e branco, era necessário que as atrizes de cinema se utilizassem de artifícios 

como batons escuros no lugar dos batons vermelhos para deixar as cores mais 

acentuadas, e da mesma forma estas fizeram com os cabelos. Segundo o texto, 

muitas clareavam seus cabelos para estes terem uma cor mais acentuada na tela 

branca. Com a divulgação desse novo tratamento capilar feito pelas atrizes, essa 
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nova moda lançada pelas estrelas de cinema acabou caindo nas graças do público 

como nos mostra a matéria. 

         

O novo sistema de descoloração permitiu igualmente obter 
uma cousa impossível e sonhada desde muito tempo: Os 
cabelos totalmente brancos.  As mulheres que tinham 
cabeleiras absolutamente brancas eram muito raras e 
aborreciam-se com os reflexos amarelados e feios de suas 
cabeleiras. Hoje em dia pode-se tornar absolutamente branca 
uma cabeleira de um branco-amarelado. Chegamos a 
conclusão de que os cabelos brancos, presentemente, 
rejuvenescem.117 

 

A matéria “A influencia do cinema na moda”, escrita por Miss Hayda Marcon, 

e publicada na revista Pará Ilustrado, nos mostra que os modelos parisienses feitos 

por Edith Head, estilista francesa que cria as vestimentas de estrelas de cinema na 

França, relata a influência dos modelitos de 1900 e 1904 na vestimenta de Claudette 

Coubert, que irá estrear no filme “Zaza”.  No decorrer do texto, a autora cita a 

influência de artistas sobre a moda do período. 

 

A influencia do cinema na moda faz-se sentir cada vez mais 
intensidade. Quando Greta Garbo apresentou Mme. Waleska 
os seus boleros diminutos, o seu penteado diferente, os 
vestidos a antiga, influenciaram grandemente a tendência da 
moda. Quem não diria Gary Cooper por exemplo, ao saber que 
seus trajes de Marco Polo foram adaptados para uso feminino? 
E agora a deliciosa francesinha nos vae mostrar que neste 
mundo nada é novidade e que mesmo seus trajes no grande 
drama de 1900 são tão modernos quanto o ultimo automóvel 
de linhas aerodinâmicas e o ultimo perfume comprado em 
Paris.118 

 

A revista, ao noticiar que o cinema atual estava influenciando a moda, passa 

a ideia de as estrelas de cinema serem referenciais de moda e comportamento.  
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Rui Martins Junior também nos mostra que o desejo de muitas mulheres 

belenenses em imitar as atrizes as levava a consumir produtos e seguir tendências 

de moda usadas pelas estrelas nos filmes e revistas.119 Em Belém, Eva Felix 

Carneiro também discute essa relação entre as espectadoras e as obras 

cinematográficas, na qual as estrelas além de “amadas” também adentravam no 

cotidiano da moça que assistia seus filmes, que, ao voltar para casa, projetava em 

sua mente diversos sonhos e desejos construídos nas salas de projeção.120 A 

imprensa nos parecia ser um elemento na construção desse fascínio e adoração 

intensificando todo o encanto já construído nas salas cinematográficas.  Na sala de 

espetáculo a expectadora está diante de uma história que tem enredo, trama, 

personagens, trilha sonora, representada por atrizes que os meios de comunicação 

podem tornar mais próximos, ora tornando-as mais humanas, ora mais misteriosas e 

mitificadas. 

Percebemos que na matéria “Embaixatriz da arte e da beleza feminina de 

hollywood”, Genú Junior chama bastante atenção, pois ocupa uma página inteira. 

Outra característica da matéria, bem perceptível, é a sua diagramação, 

principalmente pela foto da atriz “Janel Gaynor” sendo maquiada. A legenda da foto 

indica que ela está passando por uma “transformação dos olhos até os lábios pelo 

processo Max Factor”. 

A revista “Pará Ilustrado” publica a entrevista feita a “Miss Elizabeth 

Mulqueen”, representante de Max Factor, o maquiador das atrizes de hollywood. 

 

Confortavelmente instalado em uma das poltronas do salão de 
leitura do Grande Hotel, esperei pacientemente por Miss 
Elizabeth. Tinhamos hora e meia marcada para uma entrevista. 
Precisamente uma hora da tarde, após o almoço foi a atenção 
do repórter voltada para o insinuante vulto feminino, 
graciosamente ostentado por um vestido branco e chapéo 
também branco que ingressava no salão de recepção para a 
entrevista almejada. Era Mle Elizabeth C. Mulqueen. Chegará 
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portanto o momento oportuno. A encantadora representante de 
Max Factor estava disposta a fornecer algo de importante que 
pudesse satisfazer ao “carnet” feminino de Pará Ilustrado.121  

 

Logo no início da matéria percebemos elogios do autor à entrevistada, se 

referindo a Malqueen como “a encantadora representante de Max Factor”, dizendo 

que a atenção do repórter foi roubada por um “insinuante vulto feminino, 

graciosamente ostentado por um vestido branco”. O texto atribui à entrevistada 

beleza e glamour. Na verdade, percebemos que a revista, através de sua forma de 

descrever a cena, procurava atribuir-lhe o papel de representante de todo aquele 

ideal glamoroso de estética cinematográfica o qual simbolizava o nome “Max 

Factor”. 

O modelo de mulher moderna norte-americana não parecia ser propagado 

apenas pelos filmes hollywoodianos agora exibidos com frequência nas salas 

cinematográficas, mas também pelas revistas, que queriam passar esse modelo de 

mulher para as suas leitoras.  O ideal de mulher vinculado ao cinema definia-a como 

“mulher moderna”, por ser antenada com as ultimas novidades de moda e 

consumo.122   

Como já dissemos, era constante a exaltação feita as atrizes de cinema, 

retratando-as como um referencial de beleza e comportamento para as suas leitoras. 

A publicidade do período também articulou esses valores femininos propagados pelo 

cinema para vender seus produtos. 

   Esse maior espaço da mulher na mídia poderia vir dos valores sociais 

construídos no meio urbano do século XX, a mulher já havia adquirido um papel 

social que se diferenciava da mulher do século XIX. Luiza Passerini123 ao falar sobre 

as mulheres e o consumo de massas nos mostra que a maior emancipação da 

mulher no século XX, seja no trabalho, na politica, na vida pública, permitiu-lhe 

exercer um novo papel na sociedade, que seria tanto de consumidora quanto de 

administradora da casa. As diferentes representações de mulher pela cultura de 
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massas nos mostrava um ideal inspirado nesse novo tipo de mulher do século XX, 

uma mulher mais independente da figura masculina, que adquiria um maior controle 

da economia do lar e maior participação no mercado de trabalho. O mercado 

percebeu o seu poder de consumo e passou a fabricar produtos voltados 

exclusivamente para a mulher. Sandra Lucia124 também nos fala sobre essa visão do 

mercado com relação a mulher consumidora, onde havia produtos destinados 

exclusivamente para o consumo feminino os quais a imprensa apresentava através 

da publicidade.  O tipo de mulher que era retratada na revista estava em harmonia 

com esses valores urbanos, uma mulher que possuía dinamismo nas atividades 

diárias, consumidora, vaidosa, especialmente com relação a moda e aos produtos 

de beleza. A imprensa nesse período parecia estar bem ligada a publicidade.  

 

A mulher burguesa e mesmo operária seria soberana, 
decidindo as compras, a difusão do gosto, o sucesso da moda, 
motor da indústria essencial, o têxtil, reinando sobre o 
consumo. Símbolo desse poderio: a linguagem publicitária que 
se dirige primeiramente a ela; os Grandes magazines, espaço 
feminino por excelência, seu reinado.125  

         

 Podemos refletir sobre essa relação da propaganda com os periódicos a 

partir dos estudos de Heloisa Cruz onde segundo a historiadora, o mercado 

articulou-se a este novo tipo de imprensa, “sendo absorvida pelas diferentes 

publicações, passando também a moldar os conteúdos e formas de dizer dessa 

imprensa”126.  

Nas edições do jornal “Folha do Norte”, além dos filmes, temos uma coluna 

especial sobre dicas de beleza  “Segredos de Hollywood por Max Factor, jr”. 

A empresa Max Factor127 era uma poderosa marca de cosméticos no 

período, por ser maquiador das atrizes de cinema e pelo fato de seu nome estar 
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ligado a indústria cinematográfica, o jornal se utilizava dessas informações não só 

para conferir à sua matéria maior credibilidade junto ao público, demonstrando, 

assim, o quanto a  estética feminina mostrada nos filmes era utilizada como um 

atrativo para as matérias de beleza, mas porque Max Factor era um grande 

empresário envolvido com o universo hollywoodiano. 

No decorrer da matéria, Max Factor constantemente faz referencia as 

estrelas de cinema, relatando que estas sempre seguem as suas dicas. 

 

Como exemplo, desejo pedir às minhas leitoras que analysem 
as mais encantadoras estrelas de cinema. Ellas provam que 
estes conselhos podem causar resultados benéficos , afim de 
evita a aproximação de vestígios da velhice. Frances Dee, 
Sonja Henie, Loreta Young, Danielle Darrileux, Rosalind 
Russel, Ginger Rogers, - apenas para apontar os nomes de 
algumas – seguem fielmente a estes conselhos geraes de 
como evitar labeos cálidos,  olheos cansados e faces flácidas. 
Não resta a menos duvida que a maquillagem pode muito bem 
esconder, evitar e remedear taes condições.128  

      

O autor pede para suas leitoras analisarem as estrelas de cinema citadas e 

perceberem nelas o resultado de seus conselhos de beleza. E de como reparar os 

sinais de idade. No trecho destacado já podemos perceber objetivo de convencer as 

moças que se elas seguirem essas dicas poderão obter o mesmo resultado das 

atrizes de cinema. A estrela de cinema passa a ser construída como um  modelo 

estético feminino ideal, assim como em outros veículos de comunicação nesse 

período.  

A aproximação da coluna de beleza do jornal às pessoas concretas ligadas 

ao cinema também parecia ser utilizada como um artificio para dar credibilidade às 

dicas de beleza publicadas no jornal. 

João Braga, ao falar sobre a história da moda no Brasil, trata sobre os 

cosméticos criados por Max Factor. 

                                                                                                                                                                                     
Antisséptica para atender os artistas que rodavam filmes curtos, ao criar em 1918 o principio 
harmonia de cores, melhor adequando a maquiagem  ao cinema hollywoodiano. Seu trabalho ganhou 
fama pelo mundo todo. 
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 Folha do Norte. Belém, 1941. 
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Percebendo a necessidade dos artistas, Max fator criou, em 
1918, o princípio harmonia das cores, com maquiagens mais 
adequadas ao cinema da nascente hollywood: cremes de 
consistência fina, flexíveis na pele e em vários tons de 
gradação, além de perucas, barbas e bigodes postiços, feitos 
com cabelos humanos amarrados fio a fio. Ele também era 
distribuidor de duas marcas de cosméticos já famosas na 
Europa, a Leichener e a Miner. Logo, os rostos maquiados das 
telas saltaram para as plateias: mulheres de todo o mundo 
queriam se parecer com Pola Negri, Jean Harlow, Bette Davis, 
Norma Shearer, Joan Crawford, Greta Garbo ou Claudette 
Colbert.129 

     

Esse fascínio pelas estrelas de cinema construído pelo Star system encontra 

na imprensa um instrumento de promoção, o que contribui para que o modelo 

comportamental e estético dessas atrizes seja valorizado. A publicidade se apropria 

disso para divulgar produtos voltados para a mulher. 

Essa construção de um modelo estético ideal feminino é fortemente utilizado 

nas propagandas de produtos e nas colunas de dicas de beleza. Os tipos de mulher 

retratado no cinema se mostram como uma grande referencia estética e 

comportamental construída por muitos segmentos da mídia como um padrão ideal 

de beleza e comportamento.  

A estrela de cinema era fundamental nesse processo, pois ela seria o 

modelo estético referente, a partir do qual boa parte dos veículos de comunicação 

construiria modelos ideais a serem seguidos, tanto por sua beleza quanto por sua 

personalidade.   Boa parte do mercado publicitário vende a ideia e a promessa de 

que o produto comprado seria um meio de a consumidora chegar  nesse ideal de 

beleza e sedução.     
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Figura 25 – Anúncio “Sabonete Lever”. Folha do Norte, 1941. 
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Figura 26 – Anúncio “Kolynos”. Folha do Norte, 1941. 

 

As estrelas de cinema são o principal elemento da construção do fascínio 

desses produtos.  No anúncio do sabonete Leve a leitora\consumidora se depara 

com a ideia de que a beleza lhe pode ser ensinada, portanto adquirida pelo uso do 

sabonete. Quem melhor para ensinar beleza do que uma bela mulher. Em destaque 

a vistosa imagem e mensagem de Danielle Darrieux dizendo “Se você deseja uma 

pele clara e macia faça como eu: Use o sabonete Lever regularmente, ele conserva 
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a minha pele sem macula”130. É notável a valorização que a propaganda faz da 

beleza, pois mesmo quando o anúncio diz que a pasta possuía outras funções como 

“limpar e proteger os dentes”, a mensagem central do anúncio consiste em dizer que 

ao consumir a pasta, a mulher passará a ter o sorriso tão belo quanto o das estrelas 

de cinema. 

Na propaganda de Kolynos a mensagem é direta: “Não inveje os bellos 

dentes das estrelas de cinema” A afirmar um ideal de estética, o anúncio faz supor  

a beleza como um valor universal, importante o suficiente a ponto de estar causando 

inveja\desejo nas mulheres em geral. Se apresenta kollynos uma espécie de poção 

mágica capaz de tornar “real” o que era desejo.   Segundo Cristina Meneguello, os 

produtos estéticos poderiam ser propagados de forma indireta pela revista de 

cinema ou revistas em geral, como propagandas de batons, cremes. Nesse caso, os 

valores estéticos propagados pelo cinema poderiam servir de estimulo na compra 

desses produtos, assim como havia produtos cuja propaganda era vinculada ao 

cinema de forma explicita mesmo. Sabonetes, cosméticos, produtos de beleza 

ligados diretamente as estrelas de cinema.    A mulher que lia a matéria tinha nessas 

dicas um meio de se aproximar da grandiosa beleza da atriz. Na verdade a 

propaganda iria ainda mais longe, pois além da estética, indiretamente prometia-se 

que ao consumir esses produtos, a consumidora adquiria a personalidade da estrela. 

Era como se tais cosméticos fossem produtos “mágicos”, onde a mulher ao consumi-

los, pudesse chegar mais próximo daquele modelo estético-comportamental da 

estrela, propagada pela indústria cinematográfica.131 

Raymond Willams, ao analisar a mídia e a publicidade, argumenta que por 

mais que se diga que vivemos em uma sociedade materialista, para que o individuo 

tenha o desejo de comprar o produto, se faz necessário construir uma gama de 

valores e significados para persuadir o consumidor a comprá-lo. A publicidade seria 

um sistema organizado de persuasão e satisfação que procura seduzir as pessoas a 

comprarem os produtos.132 Sabões, pastas de dentes, roupas, cosméticos, precisam 

ser envoltos em um padrão cultural que incite o desejo do consumidor.  A 

publicidade articula esse ideal em seus anúncios  para promover a “mágica” de seu 

                                                           
130

 Folha do Norte. Belém, 1941. 
131

 MENEGUELLO, Cristina. Poeira de Estrelas: O cinema hollywoodiano na mídia brasileira das 
décadas de 40 e 50. São Paulo: UNICAMP, 1996, p.103. 
132

 WILLIAMS, Raymond. Cultura e materialismo. São Paulo: UNESP, 2011, p.253. 



130 

 

produto. Propagandeando a promessa de que a mulher que usar sabonete Lever 

terá a mesma pele de Danielle Darrileux. 

As propagandas na revista Pará Ilustrado não eram publicadas através 

dessa ligação explicita, com o cinema, como ocorria no jornal folha do norte. Havia 

anúncios de produtos de beleza e cigarros na revista “Pará Ilustrado” que eram 

veiculados  pelas revistas nos quais as imagens da mulher eram fortemente 

utilizadas. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Anúncio “Leite de Cravo”. Pará Ilustrado, 1939. 
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Figura 28 – Anúncio cigarro “Academicos”. Pará Ilustrado, 03/06/1939. 
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Figura 29 – Anúncio cigarro “Continental”. Pará Ilustrado, 06/04/1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Anúncio cigarro “Continental”. Pará Ilustrado, 06/04/1940. 
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Interessante analisar como a mulher era retratada nessas propagandas. No 

anúncio do produto “O leite do cravo”, se promete à consumidora um 

rejuvenescimento dos tecidos, fazendo este retornar a aparência física de quanto 

era jovem,  e com isso  o usuário poderia  “retomar a vida permitindo assim os 

sonhos ternos de amor e felicidade”.   

A figura feminina aparece em grande destaque no anúncio, notamos na 

ilustração uma mulher dormindo, sonhando com um romance.  Creio que este sonho 

seja a projeção do “amor e felicidade” que a mulher sonhadora poderia alcançar ao 

se utilizar do leite de cravo. Na propaganda, é prometido à mulher não só uma 

mudança estética, fazendo-a parecer mais jovem, mas que esta poderia 

usufruir\participar de um universo feito de amores e felicidades exclusivo da mulher 

“jovem”. 

Essa promoção do “par romântico jovem” feita pela publicidade “quebra os 

elos de família e a cadeia de gerações. A ideia é que a vida deve começar do zero 

para cada casal que inicia uma vida comum: Casa nova, hábitos novos, produtos 

novos, mais atualizados e versáteis”133. Agora o “ser jovem” e o “casal jovem” era 

valorizado pela publicidade e pelos meios de comunicação de massa atrelados a 

ela, pois a dinamicidade da jovialidade estimularia a ideia de valorização do “novo” 

advinda da modernidade, tanto pelo vigor dos mais jovens, necessário nessa vida 

dinâmica dos centros urbanos, quanto pelo novo modelo de relacionamento 

estimulado pelas industrias, que, em tese, abre a jovem a possibilidade de romper 

relacionamentos insatisfatórios.  

Nas propagandas de cigarro, se nota um outro tipo de utilização da figura 

feminina. Na primeira marca, “Academicos”, a propaganda dá a mulher um papel de 

igualdade com o homem. Os dois parecem estar saindo do trabalho e estão indo 

atrás de cigarros antes de sair de férias, a mulher é tratada como um grupo 

consumidor tão importante quanto o homem. Além disso a propaganda exibe um tipo 

especifico de mulher, a que trabalha e é bem cuidada. 
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Nos anúncios da marca continental, o uso da figura feminina é sempre 

central. Percebemos que em ambas, a mulher retratada sempre nos passa uma 

ideia de jovialidade, beleza, e glamour. Associando assim o cigarro a essa ideia. Na 

primeira propaganda, é claramente retratado o cigarro associado a um elemento de 

beleza e vaidade, pois percebemos na gravura a mulher se arrumando, passando 

um forte baton, e, a seguir, acendendo um cigarro, o que associa a marca e o hábito 

de fumar a uma estética de beleza e sedução femininas. Na segunda gravura.  A 

propaganda passa a mensagem de que o ato de fumar é um elemento poderoso 

para se chegar a esse ideal de mulher bela, glamorosa e que se põe em pé de 

igualdade com o homem.  

Na revista “Pará Ilustrado” em Belém, o escritor paraense e observador do 

cotidiano da cidade, Osvaldo Orico, mostra na matéria “A mulher e o cigarro” de 

1941 o quanto ele percebia a timidez da mulher em Belém ao fumar devido ao 

julgamento alheio. 

                   

[...] Nota-se que a mulher, se fuma, costuma ainda faze-lo com 
receio nos salões [...] Mas a mulher elegante póde estar 
convencida que o que faz os costumes é a civilisação. O paíz 
acompanha os surtos do progresso que vai pelo mundo. 
Segue-os a risca. O cinema tem sido um espelho de Brigantium 
em que ellas aprendem o que há de novo na crosta da Terra. 
[...]134 

 

Aqui o autor constrói o ato de fumar como algo positivo, os filmes seriam 

como um canal para a propagação desses costumes dos quais vem de outros 

países. Assim, notamos que a revista procurava valorizar alguns comportamentos 

veiculados ao cinema como sendo positivos para a mulher. Procurando mostrar que 

havia uma influencia do cinema no comportamento feminino e tratando isto de forma 

positiva. 

Para Edgar Sousa Santos, o ato de fumar ainda era um tabu entre as 

mulheres no início do século XX. O uso do fumo era um comportamento feminino 

característico de mulheres consideradas “extraordinárias”, como mulheres da elite, 
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cantoras, atrizes.135 Além do que, o autor do artigo “A mulher e o cigarro”136 aponta o 

cinema como um espelho de aprendizagem, onde elas assimilam os modismos 

estrangeiros importados através dos filmes. O autor nos diz que “Na Europa é 

natural que a mulher fume”. Assim, percebemos que a revista e o cinema 

apresentavam esse ato como algo positivo, novo, moderno entre as mulheres.  

Em muitos filmes cenas de mulheres fumando são recorrentes. O fumo  

aparece como um elemento de sua personalidade sensual, glamorosa e altiva. 

O‟Yaha trabalha com a relação da mulher\erotismo\consumo na publicidade dos 

produtos propagandeados na cultura de massa, na qual, cotidianamente, pernas 

levantadas, peitos estufados, cabeleiras escorridas, lábios entreabertos, nos 

convidam a consumir cigarros, dentifrícios, bebidas gasosas, e outras mercadorias 

que não possuem um conteúdo propriamente erótico. Para além disso, Notamos  o 

ato de fumar era associado ao glamour, ao chic. 137 Percebemos assim que a 

propaganda de cigarro que circulava em Belém não fugiu desse padrão. 

Dai se nota que tanto na imprensa quanto no cinema e na  publicidade de 

forma geral, a imagem da mulher se mostra como uma grande apropriação pela 

cultura de massa, sempre destacada como uma das principais figuras da obra 

cinematográfica e da propaganda de diversos produtos. Tanto a mulher  romântica 

que sonha em ter um romance com o homem quanto a mulher que se encontra lado 

a lado com ele em seu dia a dia, e até um modelo de mulher que procura se “impor” 

diante da presença masculina nos são apresentados tanto nas propagandas, quanto 

nas matérias publicadas nas revistas. Essa dinamicidade de construções do 

feminino dentro desses periódicos nos faz refletir sobre as várias mulheres que a 

revista procura atingir, e consequentemente a propaganda que a patrocina.  As 

estrelas de cinema tinham características diversas entre si.  As propagandas que 

envolviam a mulher também apresentavam essa mesma diversidade, indicando as 

várias construções sociais do feminino difundidas pela imprensa e vinculadas ao 

cinema.  

                                                           
135

 SANTOS, Edgar Souza. Elegância e Saúde: As representações da prática de fumar na 
propaganda – 1910-1940. Dissertação (Mestrado em História), PUC-SP, São Paulo, 2001. 
136

 Pará Ilustrado. Belém, 25 jan. 1941.  
137

 Edgar Sousa aborda essa ligação do ato de fumar com o glamour, onde na década de 40 o cigarro 
“popularizou” o fumo. Antes este era restringido a uma elite econômica ao consumo do charuto. Com 
o cigarro, o cidadão comum pode ter acesso ao cigarro por este ter um menor preço, a propaganda 
se utilizava da ideia de luxo do cigarro para propagandeá-lo. 



136 

 

Assim, o comportamento feminino exibido no cinema ia além da obra 

cinematográfica, ele também era retratado em jornais e revistas onde cada meio de 

comunicação fazia suas adequações a este tema de acordo com seus próprios 

interesses.   De qualquer forma, construção da imagem ou a projeção da perspectiva 

de criação de uma mulher moderna por parte do cinema ou da imprensa não podem 

ser confundidos com a busca de emancipação da mulher, embora mulheres reais 

tenha optado por esse caminho. 

E a mulher real? Quais espaços lhes eram reservados nas revistas “A 

Semana” e “Pará Ilustrado”, e como eram retratadas? 

Notamos na revista “A Semana” que desde 1921 a maioria de suas capas 

era composta por imagens de mulheres.     Na primeira capa, a revista publica a foto 

de uma mulher belenense chamada Maria Augusta Barreira, o nome da moça nos é 

revelado duas páginas depois em uma matéria da revista, em um pequeno texto a 

parte  “A nossa capa: o retrato de hoje é de mille Maria Augusta Barreira, graciosa e 

gentil irmã do dr Bolivar Barreira e do sr Francisco Barreira”138. Trata-se de uma 

mulher jovem. Sua foto passa a ideia de luxo, beleza e jovialidade.  Uma moça da 

cidade pertencente a um grupo social abastado cuja identidade é associada a de  

sua família.   

Tivemos acesso a poucos exemplares da capa da revista “A Semana” que 

circulavam na década de 30 e começo da década de 40. Conseguimos achar 

poucos exemplares com uma datação de 1938 a 1941 (sendo que muitas delas 

estão em mal estado, incompletas e faltando partes). A segunda capa, publicada em 

1939, nos apresenta a atriz Dea Silva, do cinema brasileiro.   As figuras femininas 

mais retratadas são senhoritas da chamada sociedade belenense. Carregando o 

mesmo ideal de beleza e glamour de anos atrás (Figura 32). O que se nota nas 

revistas publicadas em 1939 é a maior ênfase ao cinema, do que nas edições da 

década de 20, tanto na capa quanto nas matérias.  
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Figura 31 – Capa. A Semana, 1921. 
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Figura 32 – Capa. A Semana, 1939. 

        

As mulheres, cujas fotos ilustram as capas de “A Semana” ostentam não 

apenas beleza e elegância, mas também o prestígio de suas famílias. . Os critérios 

de sua escolha não são apenas estéticos mas também políticos no sentido amplo do 

termo. Mulheres geralmente belas, mas que diferem muito das atrizes de cinema nas 

suas poses e expressões faciais. 

Assim, as figuras femininas que ilustram as capas da revista “A Semana” 

pertenciam a uma classe abastada, seus nomes eram publicados junto à  indicação 

da família da qual faziam parte,  como, por exemplo, a “Senhorinha Geraldina 

Gomes, filha do dr. Valdomiro Gomes, químico industrial”.  As mulheres que 

pousavam para as fotos, além de receberem o destaque por serem ligadas a 

famílias encabeçadas por homens de prestígio, apareciam bem vestidas, com belos 

penteados e bem maquiadas. Desta forma, podiam ostentar o luxo, a riqueza e o 

poder de suas famílias.   
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Assim, se por um lado a mulher é apresentada como prova do sucesso da 

família a qual pertence, por outro, ela própria poderia se sentir lisonjeada e 

enaltecida por estar presente nas páginas de uma revista, fazendo parte do universo 

valorizado por este periódico e seus leitores”139    

A revista Pará Ilustrado exibia uma coluna intitulada “Graça e encanto da 

mulher paraense”, na qual geralmente trazia, em destaque, a fotografia de uma 

senhora ou senhorita considerada de família importante da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – “Graça e encanto da mulher paraense”. Pará Ilustrado, 25/02/1939. 
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Figura 34 – “Graça e encanto da mulher paraense”. Pará Ilustrado, 11/03/1939. 
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Graça e encanto são atributos conferidos à mulher abastada paraense, bem 

diferentes do glamour e sensualidade atribuídos às atrizes de cinema. As palavras 

graça e encanto remetem a ideia de delicadeza e suavidade. Mulheres belas, mas 

não sedutoras, em nada semelhantes a beleza agressiva ostentada por Edy Lamarr 

ou Dorothy Lamour, por exemplo. Nada nos gestos ou nos olhares e sorrisos que 

pudesse destoar da moral familiar, pelo menos em sua realidade discursiva. 

Contrastando com a imagem da loira platinada que se tornou símbolo de sex-apeeal, 

exibido pelas estrelas de Hollywood por muitas décadas, a mulher paraense exibida 

na revista pode representar o ideal da mulher casadoira. 

Precisamos analisar essas imagens para além de simples descrições de 

seus elementos, indagando sobre os processos de produção desses tipos 

específicos de fotografias sobre as escolhas das pessoas a serem retratadas e 

sobre as construções sociais que objetivam propagar através delas.  

 

A fotografia comunica através de mensagens não verbais, cujo 
signo constitutivo é a imagem. Portanto, sendo a produção da 
imagem um trabalho humano de comunicação, pauta-se, 
enquanto tal, em códigos convencionalizados socialmente, 
possuindo um caráter conotativo que remete às formas de ser 
e agir do contexto no qual estão inseridas como mensagens. 140 

 

Na revista Pará Ilustrado nota-se a apresentação de uma mulher mais 

recatada, com roupas mais discretas, o seu nome sempre vinculado à família tendo 

a figura masculina como um modo de identifica-las. Por essa razão, como 

representante de uma elite social, a mulher sempre se encontrava jovem e bem 

vestida, fazendo parte do projeto modernizador da revista sobre a mulher ideal.  

Apesar disso a revista Pará Ilustrado publicou uma matéria intitulada “Lindas flores 

no jardim dos sonhos” oferecendo aos leitores retratos de uma mulher paraense que 

ostentava, e portanto difundia, outro tipo de beleza. 
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Figura 35 – “Lindas flores do jardim dos sonhos”. Pará Ilustrado, 25/03/1939. 

 

Parece a ronda do deslumbramento! Dir-se-ra que vieram ao 
mundo para colher as [...] de Florença... não se imporá saber 
qual a mais bela ou menos seduzente todas sete receberam da 
natureza o condão [...].141               

 

Aqui, além da revista as tratar como “belas”, também diz que não se sabe 

qual é mais “seduzente”, percebemos aqui, uma diferença em relação a seção “a 

graça e o encanto da mulher paraense”. Agora estas mulheres são apresentadas 

apenas pelo primeiro nome e se encontrarem dissociadas da figura masculina e de 

suas famílias. A revista não informa se são casadas ou solteiras. Apresenta essas 

sete mulheres como personagens centrais da matéria. que além qualifica-las como 

belas, jovens, brancas e glamorosas,  também procurava retrata-las como 

“sedutoras”. 
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O feminino associado ao cinema é um elemento utilizado pela imprensa para 

a valorizar o conteúdo cinematográfico em suas edições, principalmente através da 

valorização e da superexposição da imagem de estrelas de cinema, em jornais 

através de textos, gravuras e ilustrações de anúncios de produtos para consumo 

feminino A estrela de cinema é construída pela imprensa como um referencial de 

estética e comportamento, um modelo de mulher que intenciona provocar fascínio e 

admiração as leitoras, dissemina valores e quebra tabus. Como já dissemos, o 

fascínio que a imprensa construía diante da mulher vinculada ao cinema era 

utilizado pela publicidade, que prometia a mulher “real”, a consumidora, que esta 

poderia ser a mulher “dos sonhos”, fabricada pela indústria cinematográfica ao 

consumir seus produtos. Importa lembrar que as próprias estrelas são transformadas 

em mercadoria para consumo de homens e mulheres.             

As revistas, ao retratarem a mulher da elite paraense, descrita como 

graciosa e encantadora, adjetivos que remetem uma beleza mais recatada, contida. 

Talvez por influência do cinema, há momentos que a mulher paraense é retratada 

como “bela e seduzente”, como “flores no jardim dos sonhos”. A semelhança das 

estrelas de cinema são transformadas em mercadorias claramente direcionadas ao 

público masculino. Se é verdade que o cinema, juntamente com a imprensa criava 

um ideal de mulher “dos sonhos”, não é menos verdade que a mulher paraense 

“real” também era utilizada como elemento de construção desse ideal de feminino. 

Remete-se, no entanto, que homens e mulheres leitores dessas revistas ou 

frequentadores das salas de cinema não eram receptáculos vazios a serem 

preenchidos pelas ideias e concepções que lhes eram oferecidos cotidianamente e 

nem simples imitadores de comportamentos sociais difundidos por tais meios de 

comunicação de massa. Eram sujeitos de suas próprias escolhas.  

Tanto o cinema como os meios de comunicação de massa (revistas, jornais, 

rádios) possibilitaram o debate sobre temas considerados tabus: erotismo, adultério, 

emancipação feminina, entre outros. As salas de cinema se constituíam importantes 

espaços para sonhar, mas também de sociabilidade social, especialmente para as 

mulheres.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, procuramos analisar como parte da imprensa na cidade 

articulava os temas sobre cinema e mulher, trabalhando o cinema como um espaço 

de lazer. Promovendo seus filmes em exibição e suas salas cinematográficas na 

cidade, a imprensa trabalhava o feminino vinculado ao cinema para retratar ideais de 

mulher que seriam utilizados como modelos de sonho e fascínio, através de 

matérias e anúncios publicitários, principalmente pela figura da estrela de cinema. 

As revistas analisadas, além de construir tal figura como um ideal fascinante de 

estética e comportamento, ainda à utilizava para promover o próprio filme e os 

produtos propagandeados nos anúncios. A imprensa retratava a mulher em geral 

como um elemento importante para as suas temáticas, e vemos claramente o 

feminino sendo fortemente atrelado aos assuntos voltados ao cinema. 

Ao refletir como a imprensa construía modelos ideais da cidade de Belém, 

da mulher, do cinema, procuramos mostrar a imprensa como uma interventora 

social, que, longe da passividade atribuída a ela por diversas linhas de pesquisa nas 

ciências humanas, procurava ter participação ativa em seu meio social, contribuindo 

para o processo de transformação social do meio urbano e sendo ela mesma 

também transformada em seu meio. No decorrer da pesquisa a imprensa se 

demonstrou rica não apenas como fonte histórica, mas como objeto de estudo.    

A forma como a pesquisa foi conduzida nos leva a refletir sobre uma cidade 

em transformação, em que novos conceitos, valores, práticas e comportamentos 

eram propagados, e as construções sociais feitas acerca da mulher eram um reflexo 

dessas transformações do viver urbano. É muito claro quando estudamos as revistas 

de variedades e a imprensa católica do período que a mulher era a principal 

temática de várias matérias.  

Procuramos construir um debate sobre o feminino a partir de diferentes 

visões e contribuir para os estudos sobre a mulher e a mídia no século XX. O acervo 

de fontes existentes em Belém disponíveis para análise é grande, ainda há muito o 

que explorar sobre esse tema e incentivo outros historiadores a fazê-lo. 
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Não trabalhamos com a resposta dos leitores a essas construções de 

modelos de mulher veiculadas pelo cinema e pela imprensa, pois nos careciam 

fontes. Por mais que as revistas nos dessem alguns indicativos sobre o efeito que os 

valores femininos vinculados ao cinema tinham em algumas mulheres, eram apenas 

baseados nos contos dos literatos publicados nas revistas – e, ainda assim, 

percebemos que esse tipo de abordagem era mais comum nas revistas da década 

de 20 do que daquelas do final da década de 30. Além disso, por mais que a 

literatura possa ser utilizada como fonte, nossa pesquisa enfraqueceria em sua 

argumentação se não tivéssemos documentos históricos dessa mulher de carne e 

osso, relatando sua relação com o conteúdo cinematográfico apresentado a ela, seja 

através dos filmes ou da imprensa. Não tivemos contato com essas fontes no 

período analisado (década de 30 e início da década de 40), mas conseguimos um 

material para investigar essa perspectiva na década anterior, que serve de incentivo 

para quem se interessar em averiguar esse tema mais a fundo. 

Como já mencionado, optamos por passar todo o período de pesquisa em 

São Paulo, indo a Belém apenas em períodos curtos durante o ano para 

recolhimento das fontes. Isso foi de fundamental importância pela proximidade com 

a orientadora em São Paulo para os constantes ajustes nos textos construídos, o 

que contribuiu muito para o desenvolvimento da pesquisa.  Por outro lado, tivemos 

de ser seletivos na coleta de fontes, o acervo documental na cidade de Belém para o 

tema aqui debatido é vasto. Por esse motivo, acreditamos que um maior tempo de 

pesquisa de fontes pode resultar em um melhor aprofundamento dessa temática. 
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