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Será que Emily Davison, a mártir que em 1913 suicidou-se de maneira espetacular em prol da 
causa do direito de voto para as mulheres no Reino Unido (ao se atirar na frente de um dos 
cavalos de corrida do rei George V), preocupou-se em retocar a maquiagem antes de invadir 
a pista do hipódromo de Epsom? Isso porque, nas páginas de revistas de material subversivo 
que circulavam entre as conspiradoras, anúncios de cosméticos dividiam espaço com os 
manifestos. A curiosa e surpreendente contradição não foi a única com que a historiadora 
Angela Grainger topou durante os dois anos que passou virando páginas em preparação para 
"Between the Covers", a exibição da Women's Library londrina que abrange quase 300 anos 
de história da imprensa feminina. 
 
Mas considerações sobre uma combinação de coragem e plasticidade no salto de Davison são 
meros detalhes diante de um ataque ao preconceito que historicamente ronda o gênero. E 
uma simples espiada no duplo sentido do nome da exposição, que em inglês serve tanto para 
tratar de "conteúdo" quanto das atividades debaixo das cobertas, já é sinal de uma 
abordagem que não se resume à pura documentação. Grainger, especialista em estudos 
femininos da London Metropolitan Uni-versity, a quem pertence a Women's Library, viu 
oportunidades de debate nas entrelinhas da linha do tempo que começa na última década do 
século XVII, com "Ladies's Mercury", a primeira revista feminina publicada Reino Unido, e 
desemboca num 2008 em que a profusão de títulos inclui até um para mulheres praticantes 
de maçonaria. 
 
Pode soar estranho, mas há uma série de similaridades no tipo de conteúdo de material 
disponível há 300 anos e hoje em dia. As variações relacionadas ao lazer e vida pessoal 
sempre fizeram parte de revistas femininas, e o mesmo pode ser dito do esforço em prol de 
causas das mulheres  explica Grainger. 
 
A historiadora não nega a trivialidade, mas chama a atenção para outro ângulo — em termos 
de análise de discurso e não necessariamente um posicionamento mais oportuno do 
papparazzo de plantão que consegue flagrar coisas do tipo "Kate Moss também tem celulite", 
O jeito de mero reflexo a dores de cotovelos também representa um protesto contra a 
opressão. 
 



Peguemos como exemplo as revistas dos anos 50, a era dourada deste tipo de publicação no 
Reino Unido. A capa até podia ter uma moça de avental, sorridente e segurando uma torta 
recém-saída do forno, mas também havia nas páginas discussões relacionadas a experiências 
reais de dificuldades enfrentadas, como crises conjugais. Hoje, expor barriguinhas em 
celebridades também é rebelião contra o fascismo corporal. 
 
Na guerra, nada de homens na capa 
 
Comparar capas das revistas é o grande barato de "Between the covers". Ao mesmo tempo 
em que se descobre que até as primeiras duas décadas do século XX revistas femininas ainda 
não eram vendidas nas bancas britânicas, fica-se sabendo que, durante a Segunda Guerra 
Mundial, o governo criou publicações especializadas para as mulheres numa época de 
mudanças radicais em seu coitidiano, e cujo estado de espírito se vê, por exemplo, no 
desaparecimento de figuras masculinas das capas de revistas. Afinal, eles estavam longe, nos 
campos de batalha. Nos anos 70, as dicas de maquiagem dividiam espaço com campanhas 
por maior investimentos do governo em creches públicas ou por modificações na lei de 
violência sexual. 
 
A exposição tampouco alega que a má fama atribuída às revistas femininas seja apenas uma 
questão de percepção distorcida: 
 
Leitura para entretenimento não é pecado e acho injusto menosprezá-la — diz Angela 
Grainger. 
 
"Between the covers" fica em cartaz até o dia l- de abril. Mais informações no 
www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary.   
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 nov. 2008, ela, p. 7. 
 
 
 
 
 


