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Na virada do século XIX para o XX, período em que surgiram os objetos de estudos 

que iremos aqui abordar, as mulheres viviam uma ambiguidade na sociedade: “elas estavam” 

e, ao mesmo tempo, “não estavam lá”. Se fizermos um levantamento na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações1 sobre a atuação do gênero feminino, durante os primeiros 

anos do século XX, perceberemos que, aos poucos, estão sendo desveladas um arsenal de 

mulheres que que atuaram na sétima arte, que foram escritoras, professoras, médicas, 

engenheiras, advogadas, e que contribuíram para estas profissões e, respectivamente, para a 

sociedade brasileira. Atualmente há uma vasta biografia de mulheres2 não só renomadas, 

como também desconhecidas que agora estão saindo do anonimato e vindo à público. Sendo 

assim, pode-se afirmar que as mulheres sempre estiveram em algum lugar, ainda que atrás das 

coxias e/ou oprimidas pelo patriarcado. Por outro lado, quando afirmamos inicialmente que 

elas “não estavam lá”, estamos nos referindo às representações sociais3 do gênero feminino, 

uma vez que isto responde ao fato de várias mulheres terem demorado tanto para serem 

reconhecidas e entrarem para a história, uma vez que muitas foram, por muito tempo, 

negligenciadas pela sociedade.  

O Almanach Illustrado do Brasil-Portugal (1900-1903) foi um dos impressos que, 

apesar de também estar voltado para o público feminino, destinava pouco espaço em suas 

seções para as mulheres. Produzido e editado em Lisboa pela Tipografia Nacional Editora, o 

Almanach circulou pelo Brasil, através de seu depositário exclusivo denominado Águia 

D’Ouro Netto & Nunes, situado na Rua do Ouvidor, 135, Rio de Janeiro. Entretanto, ainda 

                                                 
1 Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 15 out. 2017. 
2 Recentemente foram lançadas as biografias sobre Hebe Camargo (Hebe, A Biografia; por Artur Xexeo), Maria 
Leopoldina (D. Leopoldina - a história não contada - a mulher que arquitetou a independência do Brasil; por 
Paulo Rezzutti) e Clementina de Jesus (Quele, a voz da cor - biografia de Clementina De Jesus; por Felipe 
Castro).  
3 Fazemos alusão a ideia de representações sociais cunhada por Denise Jodelet ao ressaltar que estas “[...] nos 
guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de 
interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva” 
(JODELET, 2001, p.17). 
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que suas impressões tenham sido realizadas em Lisboa e parte considerável dos colaboradores 

fosse de ascendência portuguesa, havia a presença marcante de intelectuais brasileiros nas 

principais seções dos almanaques, além de correspondentes e colaboradores espalhados por 

determinadas regiões4 do Brasil. Sob a direção de Augusto de Castilho (1841-1912), Jaymer 

Victor (1855-1939) e Lorjó Tavares (1857-1939) e produzido majoritariamente por homens, 

intelectuais de origem portuguesa e brasileira, tais como Olavo Bilac (1865-1918), Raimundo 

Correa (1859-1911), Alfredo da Cunha (1863-1942), Silva Pinto (1848-1911), Barão de 

Marajó (1832-1906), Eça de Queirós (1845-1900), Raul Brandão (1867-1930), João do Rio 

(1881-1921) e Gomes Leal (1848-1921), estes impressos buscavam de alguma forma 

contribuir com os “[...] dois paizes que fallam o idioma de Camões” 5. (ALMANACH..., 

1901, n.p).  

Desta forma, tendo como base três volumes (1900, 1902, 1903)6, que somados 

alcançam em torno de 610 páginas permeadas de ilustrações, crônicas e uma variedade de 

textos destinados ao público luso-brasileiro – com temas ligados à educação, história, 

literatura, arte, ciências, política, etnografia, religião, etc –, sendo predominantes as crônicas e 

as ilustrações que tomavam parte significativa desses impressos. Ilustrado e, por conseguinte, 

rico em imagens, a partir das narrativas formuladas por intelectuais portugueses e brasileiros, 

o Almanach Illustrado do Brasil-Portugal visava educar e civilizar o público leitor na medida 

em que inculcava comportamentos e hábitos, bem como aconselhava sobre as mais diversas 

questões a exemplo da astronomia, dos trabalhos agrícolas, da medicina e da higiene. Aliado 

às ideias de progresso e modernização, estimuladas através de inúmeras comemorações 

cívicas, esse empreendimento editorial era também fomentado por discussões políticas e 

literárias, anedotas, crônicas, poesias, entre outros, no âmbito de “[...] entreter sem massar, o 

de interessar sem enfastiar”. (ALMANACH..., 1903, p. 127). 

 

                                                 
4 Mas, embora os representantes da empresa Brasil-Portugal atuassem em diversos estados do país, a exemplo do 
Maranhão, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Pará e Bahia, o Rio de Janeiro é retratado nos impressos com maior 
predominância como pauta de suas matérias e como principal local na veiculação de eventos cívico-históricos, 
tanto na esfera político-econômica, quanto na esfera sociocultural. Esses indícios recaem na hipótese de que 
além do Rio de Janeiro ser, durante a circulação das revistas e dos almanaques, a capital federal do país, havia 
um fluxo intenso de imigrantes nessa localidade. Dessa forma, como os periódicos estavam também voltados 
para as comunidades portuguesas que viviam no Brasil e, parte considerável dessas habitava naquele momento 
no Rio de Janeiro, talvez se justifique o fato de se abordar mais sobre essa região.   
5 Optou-se por manter a ortografia referente à época transcrita (e assim será feito nas subsequentes citações). 
Todas as citações estão transcritas igualmente como constam nas fontes.  
6 Fizemos uso dos três volumes (1900, 1901, 1903) disponibilizados pela Biblioteca Nacional de Portugal, tendo 
em vista que, diferentemente dos almanaques encontrados nos acervos da Brasiliana Digital – os quais estão, em 
sua maior parte, em preto e branco –, estes estão digitalizados em suas cores e definições originais. 
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Os almanaques ilustrados do Brasil-Portugal (1900-1903) 

 

O Almanach Illustrado do Brasil-Portugal surgiu, a priori, como um brinde anual aos 

assinantes da Brasil-Portugal: revista quinzenal illustrada 7. Contudo, tão logo desistiu-se da 

ideia do almanaque ilustrado e resolveu-se publicar “Número Extraordinario”– assim 

intitulado pelos diretores do periódico–, de modo que a empresa Brasil-Portugal decidiu 

distribuir gratuitamente uma edição especial ao IV Centenário de descobrimento do Brasil, 

lançada em abril de 1900, para todos os assinantes de Portugal, do Brasil e das colônias 

ultramarinas, em formato de Revista:  

 
 [...] Assim, pôz de parte a primitiva ideia que consistia em offerecer como 
brinde. O Almanach Illustrado do Brasil-Portugal, que por estes dias sae dos 
prélos da Companhia Nacional Editora. Apesar de ser este almanach unico 
no seu genero, uma novidade no nosso mercado litterario impresso em papel 
de luxo, com o calendario de Portugal e do Brasil, cerca de 500 gravuras, 
intercalladas no texto sempre interessante e variado, resolveu a impresa pôr á 
venda as duas edições já anunciadas d’este precioso volume e preferiu dar 
para brinde o Numero Extraordinario. Esta preferencia representa, como é 
facil de vêr, um verdadeiro sacrificio para a empresa, que a nenhum deseja 
poupar-se para mostrar a todos os seus assignantes o reconhecimento que 
lhes deve pelo exito cada vez maior d’esta ilustração. (BRASIL-
PORTUGAL..., 1900, p. 1-2, grifos no original).  

  

Não obstante, na mesma época prosseguiu-se com a produção do Almanach, que 

posteriormente também passou a ser oferecido aos assinantes da Revista Brasil-Portugal como 

brinde, sem custo adicional. Produzido na redação do Brasil-Portugal, dirigido pelo mesmo 

corpo diretivo inicial da Revista e impresso pela Tipografia Nacional Editora, em papel de 

luxo com dimensões de 16,5x23, 5cm, com cerca de 150 páginas composta por textos, 

ilustrações e fotogravuras produzidas nas oficinas de Pires Marinho & Cia., o primeiro 

volume do Almanach Illustrado do Brasil-Portugal foi lançado em janeiro de 1900.   

Sob a mesma direção do primeiro volume, os outros dois almanaques para os anos de 

1901 e 19038 foram impressos nas oficinas da Companhia Nacional Editora, sob compilação 

                                                 
7 As Revistas Brasil-Portugal eram publicadas quinzenalmente, tendo seu primeiro número lançado no ano de 
1899, estendendo suas publicações até o ano de 1914. O corpo diretivo formado por Augusto de Castilho, Jaymer 
Victor e Lorjó Tavares era o mesmo do Almanach e tinha como centro de sua atenção as relações luso-brasileiras 
idealizando “tornar o Brasil conhecido em Portugal, tornar Portugal conhecido no Brasil” (ALMANACH, 1900, 
p. 2). 
8
 Embora tenha sido divulgada a preparação para o Almanach Illustrado Brasil-Portugal para o ano de 1902, na 

Revista Brasil-Portugal, o impresso demorou a sair dos prelos, de forma que até o número 76, datado em 16 de 
março de 1902, a Revista ainda aguardava o recebimento de anúncios nos escritórios da empresa – na Rua de S. 
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de Arnaldo Fonseca – que na época era colaborador artístico da Revista Brasil-Portugal–, e 

edição de José Antonio Sanches. Ambos contam com um pouco mais de 250 páginas e cerca 

de 500 gravuras. Vendidos ao preço de $300 réis em Portugal e disponíveis em livrarias e 

agências da empresa, as inscrições e assinaturas do almanaque poderiam ser realizadas na 

sede da Revista, em Lisboa, ou nas suas agências de Portugal, Brasil e Lisboa. Desse modo, o 

Almanach convertia-se também em uma estratégia de venda da Revista Brasil-Portugal, seu 

principal instrumento de publicidade, beneficiando reciprocamente os dois impressos, dado 

que as suas respectivas propagandas estampavam em ambos periódicos.   

O universo gráfico era de suma importância para os impressos ilustrados, tendo 

algumas vezes o ilustrador uma atuação mais relevante que o próprio redator. De acordo com 

Ana Luiza Martins o ilustrador era um “ [...] profissional no momento, a serviço da imagem, 

sua presença era imprescindível, fosse por reproduzir as novas técnicas ou por qualificar a 

publicação com seu traço, garantindo colocação no mercado”. (MARTINS, 2008, p. 184).  

Ainda segundo Ana Luiza Martins, nos periódicos o hábil recurso da imagem seduzia 

o público-leitor, fazendo do ilustrador um profissional imprescindível das revistas do período: 

Numa ordem aproximada de colocação destes profissionais do traço, 
sucedem-se, com forte presença nas páginas revisteiras, o caricaturista, o 
ilustrador artístico, o artista da propaganda e o fotógrafo, responsáveis pelo 
acurado registro crítico de quem viveu e documentou a época com talento e 
sensibilidade. (MARTINS, 2003, p. 71).  

 

Em linhas gerais, os almanaques Brasil-Portugal lidavam com a publicação de textos 

com temáticas diversas, sendo predominantes as crônicas e as ilustrações que tomavam parte 

significativa desses impressos, tornando a leitura mais leve através de várias imagens. Pelo 

recurso de ilustrações e fotografias9, acompanhada de legendas meramente descritivas, seus 

leitores apreciavam produções artísticas-culturais, registros de acontecimentos políticos, 

econômicos e sociais luso-brasileiros e do estrangeiro, figuras de ilustres políticos – dos dois 

lados do Atlântico – e, especialmente, imagens fotográficas de mulheres, relacionadas à moda 

e a arquétipos de beleza feminina padronizados pela sociedade. Assim, pensando em uma 

sociedade tomada pelo alto índice de analfabetismo – como era o caso da população 

portuguesa e brasileira, as imagens poderiam comunicar mais que o texto, cabendo a 

fotografia “[...] fazer da cidade a matriz ideal para a percepção do propalado progresso, 

                                                                                                                                                         
Roque, que na época, era o endereço de sua redação – para o Almanach que agora seria para o ano de 1903, ao 
passo que esses impressos geralmente saíam prontos das oficinas para à venda um ano antes.   
9 Acerca dos usos e funções sociais atribuídas às imagens fotográficas no passado e sua utilização nos diferentes 
campos da análise histórica, conferir: Maria Eliza Linhares Borges (2005).  
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ilustrações que confirmavam graficamente a transformação da cidade [...]”. (MARTINS, 

LUCA, 2008, p. 91).  

Os trabalhos de reprodução por fotogravura, de fotografias e de ilustrações, uma das 

principais atrações da Almanach eram executados nas oficinas de Pires Marinho & Cia, em 

Portugal. Entre os fotógrafos, figuravam profissionais renomados como o português Augusto 

Bobone (1825-1910), o alemão Emílio Biel (1838-1915) e o português radicado no Brasil, 

Felipe Fidanza (1847-1903).  

As representações do gênero feminino nos almanaques Brasil-Portugal 

 

A organização dos almanaques esteve sempre relacionada ao tempo ordenado, ao mês, 

as fases da lua, assim como geralmente se vincula ao horóscopo, aos signos e, sobretudo, aos 

calendários. Estes, por sua vez, representam através da ordem, dos números e do cômputo, o 

desejo dos indivíduos por um melhor controle de seu tempo norteado pela escrita do presente 

e concomitantemente, da produção de memória do passado. Ao folhear as primeiras páginas 

do Almanach Illustrado do Brasil-Portugal, assim como a maioria dos almanaques, a primeira 

parte é composta pela cronologia, acompanhando o calendário de 1900 do Brasil e de 

Portugal, com informações sobre os cômputos eclesiásticos, dias das festas móveis e dias 

santo, eclipses, feriados nos dois países, horário mensal do nascimento e pôr do sol, além de 

outros dados com a tabela de valores dos correios e telégrafos, passagens de companhias de 

navegação e preços por designação dos lugares nos  teatros.  

Para acompanhar o calendário é apresentada a astrologia do referido mês, seguido do 

signo, este separado por gênero feminino e masculino. No entanto, observando as previsões 

astrológicas é perceptível a mentalidade patriarcalista descrita através dos signos do 

horóscopo, ao demarcar papéis de gênero e lançar definições que estereotipavam a 

personalidade de homens e mulheres, conforme destaco em alguns trechos abaixo: 

 
[...] Taurus (de 22 d’abril a 21 de maio). – Ousadia e força de caracter. O 
homem nascido sob este signo é cheio d’audacia, brusco, colérico, e 
triumphará dos inimigos. Sorri-lhe a felicidade, e a fortuna parece correr ao 
seu encontro. Viajará em terras extrangeiras, mas nunca por lá será feliz. 
Terá a alma pouco poetica. Será rico na segunda metade da vida mas tornar-
se-ha então taciturno, pouco sociável, e logo os seus melhores amigos o 
abandonarão. A mulher será enérgica e ajuisada. Por natureza violenta será 
comtudo esposa submissa e fiel a não ser que o seu genio seja incompativel 
com o do marido. Antes de casar, as suas maneiras independentes e a sua 
inconstancia darão azo aos murmurios das más linguas... e sem rasão... ou 
com ella. Enviuvará muitas vezes. [...] (ALMANACH..., 1900, p. 12, grifos 
meus). 
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[...] Sagitario (de 21 de Novembro a 20 de Dezembro). – VIAGENS, 
EXPLORAÇÕES, CONFIANÇA. Os homens nascidos sob este signo farão 
fortuna em viagens maritimas. Serão dotados de temperamento vigoroso, 
de grande agilidade e espirito activo, terão facilmente amigos de que 
dissiparão a fortuna. Serão também amadores intrépidos de todos os gêneros 
de sport: caça, pesca, rowing, equitação, cyclismo, esgrima, tiro, lucta, 
socco, etc, etc. Serão justos, constantes, muito dados, trabalhadores, e com 
amor proprio e boas qualidades. As mulheres têm o espirito inquieto e 
irrequieto. Gostam de trabalhar e de viajar. Serão dedicadas, piedosas e 
com bom coração. O seu principal defeito será a presumpção. Casam, e 
muito bem, por volta dos 19 annos e tornam-se excelentes mães de familia. 
[...] (ALMANACH..., 1900, p. 26, grifos meus). 
 

Como se pode perceber aos homens são dados os atributos da fortuna e das viagens, 

além de um temperamento “brusco”, “vigoroso” e de “espírito ativo”. Nos esportes retratados 

ao signo de sagitário as atividades físicas eram, em sua maioria, praticadas na época pelo 

gênero masculino, bem como estavam atreladas a força. Já em relação as mulheres, tanto no 

signo de touro, quanto o de sagitário, o casamento aparece como uma forma de evitar que 

sejam mal faladas, melhorarem o caráter e se tornarem “excelentes mães de família”. Logo, o 

casamento passa a ser considerado uma espécie de “salvação” e, ao mesmo tempo, uma 

transição para conduzir o gênero feminino à maternidade. Suas descrições estão associadas ao 

sexo masculino quando se fala, por exemplo, em “esposa submissa e fiel” e ou o próprio fato 

de “enviuvarem” – porque o fato de se tornarem viúvas supõe que existiu um casamento – 

embora isso representasse uma libertação para algumas mulheres de elite, tendo em vista que 

elas poderiam se engajar nos negócios e/ou administrar suas propriedades sem a permissão de 

um marido.  Ademais, as características femininas carregam também o estigma de dedicadas, 

piedosas e do “bom coração”, validações das virtudes cristãs do amor e que atuam também 

como um predicado sobre as expectativas construídas em torno da mulher, sobretudo, no 

período em questão. 

 Um outro quesito importante a se considerar é: quem são mulheres que ilustram os 

almanaques Brasil-Portugal? É de se ressaltar que, dentre várias ilustrações e fotografias, 

algumas das mulheres retratadas pelos impressos não apresentam ao leitor qualquer 

identificação a respeito delas, ainda que estejam figuradas em trajes nobres e, 

hipoteticamente, estejam representadas como arquétipos de beleza feminina para o público-

leitor. Nesse período eram enfatizados os atributos da mulher, especialmente, os segmentos 

mais abastados, que eram “identificados com as ideias de delicadeza, de sensualidade e de 

uma certa dose de mistério” (BORGES, 2005, p. 45). Há também imagens de mulheres que 

são casadas com artistas, políticos e/ou que pertenciam a classe mais abastada – julgando 
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pelas suas vestimentas e penteados glamorosos–, bem como fotografias de cantoras líricas, no 

entanto, o foco principal era dado as atrizes da época. De acordo com Michelle Perrot (2006, 

p. 130), era melhor ser cantora lírica a ser atriz, atriz dramática a ser comediante, primeira 

bailarina a ser figurante. Embora esta profissão fosse uma forma de independência, a 

concorrência era muito forte e o meio, muito hierarquizado (PERROT, 2006, p. 130).  

Burilando os três almanaques, pode-se também visualizar diferentes atrizes e de 

nacionalidades distintas figurando os anuários. Há fotografias e/ou ilustrações de atrizes e 

teatrólogas, tais como: Lucília Simões (Rio de Janeiro/BR, 1879-1962), Maria Guerrero 

(Madrid/ES, 1867-1928), de Sarah Bernhardt (Paris/FR, 1844-1923), de Rosa Damasceno 

(Gondomar/PT 1845-1904), de Adelina Lopes (Lisboa/PT, 1850-?), Eleonora Duse 

(Vigévano/IT, 1858-1924), Angela Pinto (Lisboa/PT,1869-?), Cinira Polonio (Rio de 

Janeiro/BR, 1857-1938) e Lucinda do Carmo (Lisboa/PT, 1861-1922). Destas, há apenas três 

textos relacionados à Lucília Simões e Sarah Bernhardt, ambos produzidos por homens, e um 

trecho de uma peça teatral de Adelina Lopes, escrita por ela. Sobre as outras atrizes 

anteriormente mencionadas há apenas legendas com a indicação de seus respectivos nomes, 

acompanhando as fotografias que foram distribuídas aleatoriamente nas páginas do Almanach, 

sem haver nenhum diálogo entre as imagens e o texto publicado na seção.   

A primeira mulher a ser destacada no Almanach Illustrado do Brasil-Portugal é a atriz 

portuguesa Lucília Simões10, que tem sua fotografia alinhada a um pequeno texto de Abel 

Botelho11, responsável por abordar o trabalho da atriz em “A Casa de Bonecas”, uma peça de 

Henrik Ibsen, e que foi dirigida por sua mãe, Lucinda Simões (1850-1928). Sobre a sua 

atuação, Botelho salienta que Lucília Simões era dotada de recursos cênicos excepcionais, 

preparada por uma “educação e uma illustração realmente raras n’uma mulher” 

(ALMANACH..., 1900, p. 7). Com exceção de algumas informações sobre a sua personagem, 

chamada de Nora, nada mais se fala a respeito da atriz. Entre as páginas posteriores do 

Almanach há apenas uma fotografia posicionada no canto esquerdo do impresso, junto a 

tabela de preços dos telégrafos no Brasil, com a legenda de “Scena da Casa da Boneca”, 

                                                 
10 Lucília Cândido Simões Furtado Coelho (1879-1962) nasceu no Rio de Janeiro e fez carreira como atriz, 
contracenando em peças teatrais como “Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garret; “Madame Sans-Gêne”, 
de Victorien Sardou e Émile Moreau, e “Casa de Bonecas”, de Henrik Ibsen. Lucília Simões, ao longo da sua 
vida, recebeu prêmios como a Comenda da Ordem de Santiago, em Portugal, e as Palmas de Ouro, da Academia 
Francesa. Faleceu no dia 8 de Junho de 1962, em Lisboa, Portugal.  
11 Abel Acácio de Almeida Botelho (1856-1917) nasceu em Tabuaço/PT e atuou como escritor, político e 
diplomata português. Escreveu diversas peças de teatro - algumas até causaram polêmicas - como Vencidos da 
Vida (1892) e A Imaculável (1897) e colaborou em periódicos, a exemplo da Revista Brasil-Portugal, Serões e 
Século. 
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figurando a atriz e mais três crianças. Por conseguinte, não há mais nenhuma referência a 

atriz, nem no almanaque de 1900 e tampouco nos outros dois volumes. 

 Na página do pequeno artigo composto por Silva Pinto12, em referência a Sarah 

Bernhardt, há dois cartazes com a ilustração da atriz produzidos pelo pintor checo, Alphonse 

Mucha (Ivančice/CZ, 1860-1939), que foram lançados especialmente para os seus 

espetáculos, realizados França, entre os anos de 1894 a 1900. Os cartazes colaboraram para a 

popularização da Art Nouveau – em que Mucha foi figura central deste movimento – além de 

alavancar a carreira de Bernhardt como atriz. Contudo, apesar do texto de Silva Sinto trazer 

em seu título o nome de “Sarah Bernhardt”, era a partir de Sousa Martins (Alhandra/PT, 

1843-1897) que o autor revalidava com ironia o potencial da atriz: 

 [...] Um dos nossos homens eminentes que a adorava: Sousa Martins. Nunca 
me falou d’ella, sem se mostrar succumbido. – “Esta mulher é um abuso do 
creador!”, dizia-me ele, ao regressarmos da gare, aonde foramos despedir-
nos d’ella. A’ minha vista, depois de ouvir uma tirada brilhante e um tanto 
paradoxal de Sousa Martins, disse-lhe Sarah Bernhardt: – o sr. Professor é 
outro Julio Verne13. – Como phantasista?! – Não: como profeta. Eu creio que 
Julio Verne prevê: não fantasia. [...] (ALMANACH..., 1900, p. 93). 

 

 Não se sabe em qual contexto se deu este diálogo, uma vez que não foi encontrada 

nenhuma referência que apresentasse pistas sobre alguma ligação entre Sarah Bernhardt e 

Sousa Martins. Entretanto, não é lançada nenhuma nota sobre o trabalho atual da atriz naquele 

período, mesmo sendo ela uma mulher reconhecida na época pela dramaturgia. Segundo 

Michele Pierrot, com o sucesso, Sarah Bernhardt tornou-se uma mulher exigente, não só 

financeiramente, como também na vida cotidiana. Apesar de não se colocar como 

“sufragista”, afirmava-se feminista, preocupada, acima de tudo, “com a igualdade salarial e 

com o direito de investigação da paternidade” (PERROT, 2006, p. 130).  

Nas páginas conseguintes do mesmo volume impresso, o Almanach para o ano de 

1900, havia um texto de Mario Bertaux (?-?), responsável pela biografia da atriz14, 

acompanhado de duas ilustrações de Bernhardt, realizadas por Augusto Pinna (Alçobaça/PT, 

1872 -1938), um dos colaboradores artísticos da Almanach Illustrado do Brasil-Portugal. 

Mas, novamente, não há nenhuma que faça menção as suas peças e nenhuma nota sobre a sua 
                                                 
12 António José da Silva Pinto (1848-1911), nascido em Lisboa/PT, foi crítico literário, ensaísta, dramaturgo e 
romancista português. Colaborou em periódicos como O Ocidente, Jornal da Tarde, A Actualidade, A Voz do 
Povo, Revista do Norte e Revista Literária, além de deixar uma bibliografia vasta de romances, ensaios e críticas 
publicados, entre a segunda metade do século XIX e início do século XX.  
13 Jules Gabriel Verne (Nantes/FR, 1828-1905) formou-se em Direito, mas seguiu  a carreira literária como 
escritor e um dos precursores da moderna literatura de ficção científica. Lançou diversas obras e, por meio delas, 
recebeu prêmios pela Academia Francesa de Letras.  
14 Ver: BERTAUX, Mario.  Sarah Bernhardt.  [S.l.]: A. Quantin, 1895.  
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turnê que fez no Rio de Janeiro, nos anos de 1886 e 1893, que causou bastante frisson durante 

as suas estadias pelos teatros cariocas (ROCHA; LANA, 2016, p. 3). Explora-se apenas a 

imagem da atriz. 

 Em relação a teatróloga Adelina Lopes15, junto a sua ilustração, foi publicado o Ato I e 

a Cena VII da peça “A virgem de Murillo”, drama em 3 atos em verso. Ela foi a única mulher 

que teve publicada uma peça de sua autoria no Almanach Illustrado do Brasil-Portugal. 

Porém, o fato da autora ter recebido esta abertura provavelmente se deve por Adelina e sua 

irmã, a escritora Julia Lopes de Almeida (Rio de Janeiro/RJ, 1862-1934), prestarem 

colaboração à Revista Brasil-Portugal, que era vinculada aos almanaques e que partilhava de 

parte considerável dos mesmos escritores e escritoras do periódico quinzenal. Em linhas 

gerais seus textos, geralmente, faziam defesa ao feminismo e levantavam questões de gênero 

aos moldes da época.  

No transcorrer dos três almanaques, entre charadas, enigmas, poemas e receitas 

culinárias, eram publicadas junto as seções um arsenal de piadas e, muitas delas, relacionadas 

ao gênero feminino. As piadas ora ridicularizavam as mulheres ao ironizar que “Quando uma 

mulher se torna escriptora faz, de uma vez só, dois males: augmenta o numero dos livros e 

diminue o das mulheres” (ALMANACH..., 1903, p. 64), ora tratavam-nas como 

incapacitadas: “É uma inabilidade exigir á mulher respostas cathegoricas e precisas, porque 

isso chama-a á prudencia e a reflexão, e n’esse campo ella só pode responder: não” 

(ALMANACH..., 1903, p. 64). Além disso, havia também piadas sobre o casamento que 

atribuíam ao gênero feminino o estigma de perdulárias: “Reflexão melancholica de um recém-

casado: ‘Antes do meu casamento, minha mulher era-me cara e eu era o seu thesouro. Agora 

ainda me é mais cara e eu sou seu thesoureiro’” (ALMANACH..., 1903, p. 64, grifos no 

original). Não se sabe quem escrevia as piadas, dado que não havia identificação de autoria, 

entretanto, na época era comum as anedotas de cunho machista, misógino e/ou que 

banalizavam a imagem das mulheres. De acordo com Rachel Soihet (2004, p. 15-19) o 

recurso da ironia e da comédia eram utilizados para desmoralizar a luta pela emancipação 

feminina, além de reforçar os padrões de feminilidade considerados atributos naturais, pois o 

discurso conservador dos meios de comunicação fez muitas mulheres rejeitarem o feminismo, 

tido como incompatível com o ideal vigente de beleza, meiguice, paciência e resignação. 

                                                 
15 

Adelina Amélia Lopes Vieira formou-se como professora pela Escola Normal do Rio de Janeiro, lecionou pela 
2ª cadeira de meninas da freguesia do Espírito Santo, escreveu livros de poemas e contos infantis, além de ter 
sido teatróloga, tradutora e colaboradora em jornais e revistas brasileiras, a exemplo do periódico O Tempo e da 
Revista Brasil-Portugal. (Cf. STANISLAVSKI, 2004). 
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Na Almanach Brasil-Portugal uma das formas de forjar um papel social e normativo 

para as mulheres era instrui-las sobre como deveriam se portar e vestir. Para tanto, recorria-se 

a história para apontar as variações da moda – já que as roupas são também símbolos de 

processos históricos e de cultura de uma determinada sociedade – pautadas na inspiração do 

estilo Vitoriano e pela Belle Époque, influenciada pela Art Nouveau e suas formas curvilíneas, 

o que demonstra que aqueles que escreviam a respeito tinham ao menos uma noção sobre a 

história da moda. Para tanto, havia diversas sugestões de usos de blusas, vestidos, penteados 

femininos, chapéus, espartilhos, sapatos, sombrinhas, entre outros adornos e/ou acessórios de 

moda para diferentes ocasiões que tornassem os indivíduos elegantes, conforme indicavam 

alguns artigos, a exemplo de “O vestuário”, escrito por Sousa Martins. No entanto, um dos 

principais escritores da seção, o português João Pinto Ribeiro de Carvalho (1858-1936), não 

era especialista em moda, muito menos em moda feminina.  Pinto de Carvalho era jornalista e 

olisipógrafo – logo após o seu nome, em parênteses, figurava o título de olisipógrafo em seus 

artigos – o que significava que ele se debruçava em escritos relacionados ao desenvolvimento 

histórico, artístico e urbano da cidade. Dentre as suas obras publicadas destaca-se o livro de 

crônicas “Lisboa D’Outros Tempos” (1898) e a “História do Fado” (1903), o que sugere que 

suas publicações estavam mais voltadas para a área de história e da literatura, do que 

propriamente para a moda.  

Na contramão do conceito heteronormativo e de uma sociedade historicamente 

patriarcal, que cristalizava e ditava o que era “ser mulher” de maneira mais majoritária, foi 

publicado no Almanach para o ano 1901 um texto de autoria de Garcia Redondo16, sob o 

título de “Feminismo” – que aparece entre parênteses como advindo “de um livro inédito”, 

mas que não foi encontrado entre as obras do autor –, escrito em agosto de 1899. No referido 

texto, que tem um formato de uma crônica argumentativa, Garcia Redondo inicia descrevendo 

um diálogo entre um viveur17 e o narrador acerca do propósito do feminismo. Neste diálogo, o 

viveur afirma que o papel da mulher é um só: ela nasceu para fazer o jantar e o homem para 

comê-lo. A partir desta afirmação o narrador, identificando a frase de Grimod de la Reynière 

(Paris/FR, 1758-1837), salienta ser esta “grosseira e apparentemente desdenhosa” e que “ella 

                                                 
16 Manuel Ferreira Garcia Redondo (1854-1916) nasceu em São Paulo e formou-se em engenharia e bacharel em 
ciências físicas e matemática pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Atuou como professor, teatrólogo, 
contista e jornalista, além de colaborar em periódicos portugueses e brasileiros, como o Novo Almanaque Luso-
brasileiro de Lembranças, O Peregrino, Almanach Illustrado do Brasil-Portugal, A República, A Ideia, Jornal 
do Comércio, entre outros folhetins e seminários. É considerado membro fundador da Academia Brasileira de 
Letras, onde fundou a cadeira nº 24, que tem como patrono o escrito e gramático Júlio Ribeiro (1845-1890). 
17 Segundo o narrador um viveur são estes senhores “que mais ousam e os que mais abusam” (ALMANACH..., 
1901, p. 38). 
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[a mulher], ao menos, sabe fazer o jantar e o homem só sabe comel-o” (ALMANACH..., 

1901, p. 38). Segundo o narrador, nessa perspectiva a mulher “representa o cérebro que pensa 

e resolve” e “o braço que trabalha para fazer a janta”, diferentemente do homem, que 

representa o “estomago que devora[...]” (ALMANACH..., 1901, p. 38).  

O diálogo continua se desenrolando entre os dois personagens até que, ao ser 

questionado pelo viveur sobre o que as mulheres querem, o narrador responde que é a 

reivindicação de seus diretos. A partir daí são utilizadas várias justificativas, exemplos e 

comparações para se fazer uma defesa das mulheres, ainda que dotada de estereótipos sobre o 

papel da mulher e de pré-concepções pautadas nas ideias de civilização, progresso e 

fisiologia. Neste sentido, ele responde ao viveur que a mulher não é intelectualmente inferior 

ao homem tendo como argumento que sua capacidade intelectual não depende do peso 

absoluto do cérebro, mas exclusivamente da relação entre o peso do cérebro e o da medula, 

relação essa que, segundo ele, é precisamente a mesma no gênero feminino e masculino. Em 

termos morais, o narrador salienta que ela também não é inferior ao homem, uma vez que é a 

mulher a quem se confia a educação dos filhos e o encaminhamento do espírito embrionário 

do homem: 

[...] O papel da mulher é então cheio de responsabilidades e certamente a ella 
não confiariamos a educação de nossos filhos, no periodo melindroso da 
existência, se a não considerassem a educação de nossos filhos, no periodo 
melindroso da existência, se a não considerassemos com a capacidade moral 
precisa para o desempenho d’essa elevada e espinhosa missão. Como 
elementos de civilisação, como instrumento de progresso, a mulher vale 
mais do que o homem, porque nenhum homem dispõe da sua tenacidade, da 
sua extraordinaria acuidade,da sua resistencia ao soffrimento, ás privações e 
á dôr e portanto da sua capacidade para agir sem desfallecimentos, para 
empreender sem receios, para realisar sem vacillações. Moralmente, ellas 
valem mais, muito mais que nós, meu caro. [...]. (ALMANACH..., 1901, p. 
39). 
 

 No que diz respeito ao físico, o narrador prossegue justificando que a mulher é um ser 

mais fraco que o sexo oposto, exclusivamente, devido ao servilismo, a escravidão e a 

vassalagem forçada que o homem a condenou. Dessa forma, ele atribui a educação física dada 

a mulher como influência em sua “inferioridade physica”, resultando em sua fraqueza e, como 

mãe, na fraqueza do seu filho. Sendo assim, ele sugere que a mulher receba a mesma 

educação que é dada ao homem, facultando-lhe os mesmos exercícios físicos, a exemplo da 

ginástica, do remo e da natação, para ser tão forte quanto o gênero masculino.  

Por fim, o diálogo se estende até o viveur interrogar sobre o sexo. Nesta oportunidade 

o narrador aproveita para fazer comparações, a partir de diferentes espécies de animais e para 
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demonstrar que as relações com a resistência e força são semelhantes entre eles, 

independentemente se são machos ou fêmeas, concluindo que: “n’esses animais, a educação, 

o labor e o exercicio tendo sido os mesmos desde que nasceram, os sexos nivelaram-se, e tão 

forte ficou o macho como a femea”. (ALMANACH..., 1901, p. 40).  

 O texto de Garcia Redondo, embora reforce algumas características de personalidade 

em relação aos homens, como a agressividade e a força física, e nas mulheres a afetividade e o 

cuidado com os filhos, possibilita refletir sobre os direitos das mulheres e a sua capacidade de 

fazer o equivalente aos homens, contradizendo os padrões de inferioridade que minimizavam 

as mulheres, em diversos setores da sociedade, no início do século XX. Garcia Redondo, ao 

contrário dos outros colaboradores do Almanach, foi o único que deu espaço e voz às 

mulheres para além do status apregoado de beleza, levantando uma das principais bandeiras 

do feminismo, isto é, a conquista de espaço igual entre homens e mulheres. Não foi à toa que, 

reportando-se a Conferência do Conselho Internacional das Mulheres, em Paris, o autor 

conclamou as ilustradas do Brasil para se agremiarem, a fim de se juntarem com os que lutam 

para nivelar os direitos dos dois sexos (MAGALDI, 1995, n.p).  

 Contudo, ainda que houvessem posições que desconstruíssem a redução das mulheres 

ao papel de “bela, recatada e do lar”, nos almanaques Brasil-Portugal as mulheres não 

representavam a si mesmas. Elas eram representadas. E era, portanto, sob o olhar dos homens, 

a partir de concepções cristalizadas sobre o que deveria ser ou não atribuído ao gênero 

feminino, que se tentava alcançar o olhar das mulheres. Mas elas estavam lá, talvez não da 

maneira que deveriam ou mereciam ser representadas, mas estavam.  
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