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No século XX, as revistas femininas, embora de temática variada, foram responsáveis
pela circulação de ideias e de práticas em matérias diversas, quase todas intrinsecamente
ligadas aos considerados interesses das mulheres, isto é, as preocupações com a casa
(alimentação, higiene, decoração), com a família (educação dos filhos, cuidados com o
marido) e com ela mesma (moda, beleza e mais raramente desporto). Quer estejamos
perante publicações da responsabilidade do Estado, da Igreja, de associações ou de
empreendimentos particulares, torna-se claro que a revista, como outras publicações,
procurava informar e transmitir conhecimentos, difundindo de forma acessível um
conjunto de dados a letrados e iletrados, ensinando e tentando disciplinar os leitores,
formando opiniões e gostos, fornecendo normas de comportamento e incentivando ao
consumo de bens e serviços das mais variadas áreas, através dos artigos e da
publicidade, que constituía, certamente, uma relevante fonte de receita.
A leitura deste tipo de publicações permitia aos leitores, e em especial às mulheres, o
público-alvo, a obtenção de referentes para, desse modo, exercerem mais corretamente
as suas funções sociais. Neste sentido, incentiva-se a escrita de artigos sobre revistas
femininas portuguesas e brasileiras, em especial estudos de caso – relativos a uma

publicação, sob a ótica do jornalismo, da publicidade, etc., ou a um tema dos que foram
abordados na revista, por exemplo género e trabalho, colunas de culinária, pioneiras em
determinadas áreas, ginástica feminina, etc. – para, através destas fontes relevantes e
polivalentes, analisar e interpretar os assuntos em causa sob a ótica da história, sem
excluir as outras ciências sociais.
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