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 O correr da vida embrulha tudo. 

A vida é assim: esquenta e esfria,  

aperta e daí afrouxa, 

sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem.  

(Guimarães Rosa) 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa os papeis femininos construídos e consolidados pela coluna Da 

Mulher para a Mulher da revista O Cruzeiro na década de 1950. Com o objetivo de verificar 

quais os temas e quais os valores morais divulgados pela coluna, utilizamos a análise de 

conteúdo como metodologia. O referencial teórico aplicado ao corpus conta com as 

contribuições dos Estudos Culturais, registrando seu encontro com o feminismo e os trabalhos 

sobre as questões de gênero resultantes desta fusão, além dos conceitos de cultura e os 

modelos ofertados pela mídia apontados por Kellner (2001). Observamos que os ideais de 

progresso e de modernização presentes neste momento histórico (década de 1950) só podem 

ser percebidos nas inovações gráficas da revista, sendo os discursos relativos aos papeis 

femininos tradicionais. A coluna propaga os valores de uma sociedade baseada na hierarquia 

do masculino sobre o feminino. 

 

Palavras-chave: Revista O Cruzeiro - imprensa feminina - mulher - papeis femininos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Algumas revistas e periódicos atuais, ainda que sutilmente, propagam ideais menos 

progressistas em relação aos papéis sociais desempenhados pelas mulheres. Apesar da 

abundância de publicações voltadas ao público feminino, nota-se uma homogeneidade entre 

os assuntos abordados e, principalmente, nos discursos que se referem à “mulher moderna” e 

sua (s) identidade (s). Mesmo sob a égide da igualdade de direitos, frequentemente as 

representações simbólicas das mulheres ainda propagam valores morais que afastam e 

diferenciam o papel social feminino do masculino.  

Da mesma forma que as publicações atuais, a imprensa do século XX utilizava os 

canais de comunicação com o público feminino para perpetuar os modelos sociais da época. 

Ao disseminar estes valores - quando o papel da mulher ainda era definido pela competência 

em cuidar do lar, da família e da vida doméstica - a mídia dava suporte a formações 

estereotipadas. Para verificar qual o modelo feminino construído pela revista O Cruzeiro, 

analisaremos textos extraídos da coluna Da Mulher para a Mulher, durante a década de 1950. 

Nosso corpus será constituido de 11 colunas publicadas enre 1950 e 1960 – sendo cada uma 

delas referente a um mês de um ano. Acreditamos que estudar a maneira como as mulheres 

eram representadas por veículos de outra época é importante para tornar a leitura dos 

periódicos atuais mais atenta e crítica. 

A escolha da revista O Cruzeiro como objeto de nossa análise baseia-se em critérios 

de relevância e alcance nacional e também na relação da revista com o público alvo do estudo. 

Embora entre os anos 1925 a 1930 circulassem no país 24 revistas nacionais, a maior parte 

delas era de pouca expressão e tiragem (SERPA, 2003). Tendo circulado por 46 anos, O 

Cruzeiro acompanhou a modernização do país, sempre dedicando espaço para o público 

feminino. Desde o seu surgimento, a revista caracterizou-se pelo moderno material gráfico, 

sempre recheado de ilustrações e fotografias. A exploração da figura feminina em festas, 

desfiles e eventos da alta sociedade era, também, uma maneira de atrair este público. Somado 

a isso, a ascensão da classe média nos anos 1950 e a propagação do estilo de vida norte-

americano no Brasil colaboraram para que o periódico alcançasse sucesso, chegando a 

tiragem recorde de mais de 700 mil exemplares em 1954. 

Com papel de boa qualidade, recheada de ilustrações e pioneira no fotojornalismo, a 

publicação tratava de atualizar o público leitor, em especial as mulheres, com novidades 

vindas da França, Estados Unidos e demais países referência. Semanalmente, de 1928 a 1975, 

a revista retratou fatos que marcaram a vida da classe média brasileira. Trazendo informações 
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sobre moda, culinária, dicas de beleza, saúde, comportamento, além de contos e novelas, a 

revista cultivava um amplo público feminino. “Em média, dedicavam-se no semanário 

aproximadamente 50% das páginas para assuntos relativos ao imaginário feminino, que não 

compunha apenas um perfil feminino, mas vários perfis” (SERPA, 2003, p. 12). A partir da 

década de 1950, o estilo de vida norte americano começou a se propagar pela América Latina. 

Com isso, O Cruzeiro, administrada por Assis Chateaubriand, que até então mantinha 

relações próximas a Getúlio Vargas, assumiu a missão de transmitir a modernidade brasileira 

nas páginas da revista. “Os termos: nova, moderna, renova, amanhã e porvir, foram 

amplamente usados pela revista no intuito de criar a imagem de modernidade almejada para o 

Brasil” (MENDES, 2012, p.4. Grifo do autor). A enxurrada de anúncios mostrava 

eletrodomésticos e produtos de beleza que as donas de casa deviam comprar, as seções de 

moda traziam as roupas e os penteados usados pelas celebridades hollywoodianas e colunas, 

como Garotas do Alceu – assinada pelo ilustrador e figurinista Alceu de Paula Penna - 

representavam a mulher moderna e urbana brasileira. Mesmo assim, não se verificava nenhum 

tipo de reivindicação de participação política ou de alteração no status social feminino: a 

“nova” mulher moderna representada nas páginas de O Cruzeiro era apenas a mulher 

consumidora. De acordo com Mendes (2012, p.142): 

 

Além de agir como um veículo de educação e orientação para as leitoras, (O 

Cruzeiro) fomentava um novo mercado consumidor em expansão, o mundo 

feminino. Assim, o projeto político e econômico baseado no modelo capitalista 

industrial estadunidense, preconizado por O Cruzeiro, buscava moldar uma nova 

mulher produzida para ser adequada a essa nova sociedade moderna e industrial. 

Nessa diretriz, a revista “auxiliou” didaticamente a construir essa nova mulher 

através de suas propagandas e colunas. 

 

Percebe-se, em especial ao longo da década de 1950, uma série de contradições no que 

se refere à representação da imagem feminina nas páginas da revista. Ao passo que algumas 

poucas reportagens refletiam as conquistas e as mudanças nos deveres sociais das mulheres, 

os discursos da maior parte das seções consolidavam os padrões de comportamento femininos 

impostos por uma sociedade essencialmente masculina. Publicada de 1940 a 1963, a seção de 

comportamento Da Mulher para a Mulher era assinada pelo pseudônimo Maria Teresa, cuja 

identidade nunca foi conhecida (CUNHA et al.,2008)
 
. A coluna caracterizava-se por ser uma 

espécie de consultório sentimental, alternando entre respostas a cartas de leitoras (e, por 

vezes, de leitores), comentários e crônicas, que orientavam as mulheres a cumprirem as 

normas sociais, desempenhando papéis de boa moça, esposa e mãe, sempre submissa ao 

marido ou aos pais. Da mesma forma, a delimitação temporal foi feita por identificarmos a 
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década de 50 como um período de intensas transformações socioeconômicas no país. Tanto o 

governo de Getúlio Vargas, até 1954, como o de Juscelino Kubitschek, foram marcados pelo 

fomento ao progresso e à industrialização. Com a ascensão da classe média brasileira, a 

adoção do padrão de vida – e de consumo – semelhante ao norte-americano apontava para a 

transformação em uma nação moderna. Neste caminho apontavam também os meios de 

comunicação, disseminando pensamentos nacionalistas e capitalistas (FRANCISCHETT, 

2008). Acreditamos, também, ser importante salientar as contradições nas formas de 

representar a modernidade em O Cruzeiro. O discurso progressista estava presente apenas em 

reportagens relacionadas ao consumo, às referências norte-americanas (fossem elas estrelas de 

Hollywood ou figuras políticas) e às conquistas da nação (SERPA, 2003). 

Adotaremos a Análise de Conteúdo como metodologia, já que os objetivos específicos 

deste trabalho são analisar quantitativamente e qualitativamente as 11 colunas selecionadas da 

seção Da Mulher para a Mulher. Para isso, optamos por utilizar uma edição de cada ano 

durante o período de 1950 a 1960 (exemplo: primeira semana de janeiro de 1950, segunda 

semana de fevereiro de 1951, terceira semana de março de 1952, etc). 

No primeiro capítulo, abordaremos a trajetória da revista O Cruzeiro, contextualizando 

historicamente suas relações com o governo, já que o posicionamento político da publicação 

sempre esteve atrelado aos interesses de seu dono, Assis Chateaubriand. Ainda no mesmo 

capítulo, iremos nos ater às transformações políticas e sociais ocorridas durante a década de 

1950, a fim de contextualizar historicamente o período escolhido para análise das colunas.  

Para discutir a representação da mulher em O Cruzeiro, buscaremos, no capítulo 2, à 

luz de referencial teórico acerca da história da imprensa, os espaços destinados à mulher 

desde o início do século XX. Também mapearemos os lugares destinados ao público feminino 

na revista O Cruzeiro, identificando as seções e reportagens, além de problematizar os 

discursos voltados à mulher, na tentativa de compreender quais os valores morais e sociais 

perpetuados pela publicação. Apropriar-nos-emos, também, das contribuições dos Estudos 

Culturais, registrando seu encontro com o feminismo e os trabalhos sobre as questões de 

gênero resultantes desta fusão. Além disso, os conceitos de cultura e os modelos ofertados 

pela mídia apontados por Kellner (2001) contribuirão para a construção do referencial teórico. 

Por fim, destacaremos o caráter pedagógico da mídia e da imprensa feminina, estudado por 

Morin (1986) e Fischer (2002). 

Por fim, o terceiro capítulo irá examinar a mulher na seção Da Mulher para a Mulher, 

objeto deste trabalho. Por meio da Análise de Conteúdo, iremos classificar quantitativamente 

e qualitativamente o material com a intenção de identificar quais os valores morais presentes 
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na coluna, além de compreender qual(is) o(s) modelo(s) feminino(s) construído(s) ou 

consolidado(s) pela revista.  

 A problematização acerca da representação do gênero feminino pela mídia é 

fundamental para o presente estudo, considerando-se o papel da imprensa na construção do 

imaginário social e na transmissão de valores. Mesmo que o discurso utilizado pela mídia do 

século XXI não seja o mesmo encontrado na revista O Cruzeiro da década de 1950, ainda é 

possível observar a predominância da doutrina da beleza e do consumo nas publicações 

voltadas ao público feminino. Tais representações simbólicas contribuem intrinsicamente para 

a formação de estereótipos e para a perpetuação de sistemas patriarcais.  

Além de acreditar no poder da revista sobre o imaginário feminino e, especificamente, 

no papel propagador dos costumes morais da coluna Da Mulher para a Mulher, O Cruzeiro 

foi uma das primeiras publicações a mostrar o universo feminino e a dar destaque ao gênero. 

Pioneira nas seções voltadas às mulheres, semelhantes às que circulam nas revistas e jornais 

atuais, ajudou a reforçar os ideais de modernização feminina, ainda que a distinção entre os 

papéis das mulheres e dos homens fosse muito nítida (BASSANEZI, 1997). Por estes e por 

outros motivos já citados, acreditamos na relevância da pesquisa para identificar mecanismos 

de reprodução de estereótipos pela mídia. 
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2 O CRUZEIRO: A REVISTA CONTEMPORÂNEA DOS ARRANHA-CÉUS 

 

2.1 O INÍCIO DE TUDO 

 

A história da revista O Cruzeiro confunde-se com a história da vida de Assis 

Chateaubriand Bandeira de Mello, conhecido como Chatô e dono de um dos maiores 

conglomerados de comunicação que o Brasil já abrigou, os Diários Associados 

(ROMANELLO, 2009). E foi fruto das relações de Chateaubriand com o governo que surgiu, 

em 1928, a revista O Cruzeiro. A compra do título do periódico, que já existia, de Edmundo 

Mirando Jordão e a posterior aquisição das unidades de seu parque gráfico só puderam ser 

viabilizadas por meio de um empréstimo feito junto ao Banco da Província – o qual foi 

intermediado pelo então ministro da Fazenda, Getúlio Vargas. O ministro via ali um meio de, 

além de reforçar seus laços de amizade com Chatô, divulgar seu projeto político (MORAIS, 

2001). E, de fato, o seria. A conduta e a linha editorial adotadas pelos veículos de 

comunicação comandados por Assis Chateaubriand sempre foram francamente alinhadas aos 

seus interesses ideológicos e políticos. Durante os 46 anos em que circulou, O Cruzeiro 

colaborou com a ascensão e com a derrubada de figuras importantes, a exemplo do próprio 

Getúlio Vargas, contra quem Chatô iniciou campanha ferrenha durante o Estado Novo. 

Lançada em 6 de dezembro de 1928, surgiria para revolucionar a maneira de se fazer 

revista no país. O evento de lançamento da primeira edição foi minuciosamente planejado:  

 

Na tarde quente do dia 5 de dezembro de 1928, à hora em que as repartições 

públicas encerravam o expediente e pouco antes de o comércio fechar as portas, a 

Avenida Rio Branco foi inundada por uma chuva de papel picado. Parecia que de 

repente, por um espantoso milagre metereológico, estava nevando na mais 

importante via pública da Cidade Maravilhosa, com 40 graus à sombra. [...] os 

pedaços de papel, que nada mais eram do que pequenos folhetos impressos, atirados 

dos andares mais altos dos edifícios, e que diziam: Compre amanhã O Cruzeiro, em 

todas as bancas, a revista contemporânea dos arranha-céus (NETTO, 1998. p. 36.). 
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Figura 1 - Capa da primeira edição da Revista O Cruzeiro 

 

Fonte: site agenciageracaoy 

 

Estampando o rosto de uma linda mulher, em impressão a quatro cores sobre fundo 

prata, com a constelação do Cruzeiro do Sul, as estrelas abertas em branco e o título em 

vermelho, com letras do tipo clássico, a primeira edição da revista esgotou em poucas horas 

no Rio de Janeiro. “Em sua fase inicial, caracterizada por um luxo editorial jamais visto no 

Brasil, O Cruzeiro era impresso em cores sobre papel couche de primeira classe. [...] Também 

no conteúdo trazia trabalhos de colaboradores do porte de Gustavo Barroso, Menotti del 

Pichia, Manuel Bandeira [...] (NETTO, 1998, p. 37). No editorial da edição de lançamento, a 

direção prometia que a revista seria um instrumento de educação e de cultura (MORAIS, 

1994). “ O texto de autoria de Carlos Malheiros Dias mais parecia uma declaração de 

intenções a respeito da modernidade e associava a imagem da revista aos arranha céus, à 

radiotelefonia e ao correio aéreo” (ROMANELLO, 2009, p. 59). Outra novidade que estava 

presente apenas no primeiro número era um preciso registro sobre o tempo necessário para ler 

cada um dos artigos publicados. Para realizar a leitura da reportagem sobre a realização do 

filme Helena de Tróia, o leitor gastaria dez minutos, por exemplo, enquanto que com a 

entrevista com Luiz Seel, pioneiro na produção de desenhos animados no Brasil, seriam 
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gastos 38 minutos e dezessete segundos. Publicada semanalmente, O Cruzeiro trazia farta 

documentação fotográfica do Brasil e do Exterior, ilustrações, acontecimentos da semana e 

matérias sobre a fauna e a flora. Desde o início a revista caracterizou-se pelas seções fixas, 

como a coluna Modas, com correspondência enviada de Paris, mostrando, com exclusividade, 

os principais desfiles dos melhores costureiros franceses. Além das novidades gráficas, o 

semanário inovava também editorialmente, abrangendo uma diversidade de assuntos. 

Priorizando a abordagem superficial dos acontecimentos, de maneira geral O Cruzeiro 

deixava de lado o conteúdo mais informativo e explorava amplamente a figura feminina e 

assuntos que despertassem o interesse deste público, como festas, desfiles e dicas de moda e 

beleza. "Eram figuras que escondiam, por trás do colorido, dos belos traços desenhados pelos 

melhores ilustradores e artistas plásticos do país, uma carga de signos e representações não 

apenas do imaginário feminino do período, mas de toda uma época" (SERPA, 2003).  

Em 1931, a redação, que inicialmente ficava em um prédio na Rua Buenos Aires, de 

propriedade de Peixoto Serra, mudou-se para o edifício dos Diários Associados, na Rua 13 de 

Maio. Com oito andares e mais dois pavimentos subterrâneos, para o prédio, que fora 

construído com financiamento da Caixa Econômica Federal, foram transferidos também 

outros jornais cariocas dos Diários Associados: o matutino O Jornal e o vespertino Diário da 

Noite. “O primeiro, sóbrio e noticioso, continuava a ser dirigido por Assis Chateaubriand e o 

segundo, ágil e combativo, estava sob as ordens de Mário Magalhães“ (NETTO, 1998, p. 38). 

A nova sede também trazia inovações tecnológicas, como a veloz rotativa importada dos 

Estados Unidos, que permitiria aumentar consideravelmente a tiragem. O andar térreo, onde 

se localizavam as impressoras, ficava sempre aberto ao público, que circulava livremente pelo 

local para apreciar a enorme rotativa. Maior que ela no mundo, apenas a rotativa do jornal 

argentino La Nación.  

Apesar do alarde feito à época do lançamento de O Cruzeiro, a revista não tinha 

muitos recursos financeiros, muito menos a atenção de Chateaubriand, que não apostava em 

seu sucesso (NETTO, 1998). Com pouquíssimo espaço destinado à publicidade – sendo a 

maioria de seus anunciantes produtos de laboratórios pertencentes ao próprio Chatô, como 

Licor de Cacau Xavier –, em meados dos anos 1930 a revista começava a entrar em declínio. 

Além dos problemas de ordem econômica, a linha editorial adotada já estava superada, e a 

reprodução de pinturas e os textos poéticos já não impressionavam os leitores como outrora. 

A partir daí, a revista tomou outro rumo editorial, como conta Netto (1998, p.48), então 

secretário de redação de O Cruzeiro: “Na certeza de que não poderia contar com qualquer 

recurso extra e apesar das dificuldades aparentemente invencíveis, decidi que a saída era dar 
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outro rumo editorial [...] ao estilo da revista norte-americana Life ou da VU francesa, que 

evoluíra para a excelente Paris Match.” A estratégia seria explorar as atualidades fotográficas 

do noticiário nacional e internacional. Neste sentido, a proximidade com O Jornal e o Diário 

da Noite eram fundamentais para o sucesso do novo projeto: muitas das histórias a serem 

contadas eram tiradas dos instantâneos da vida política, social e artística produzidos pelos 

jornais, que tinham mais estrutura e recursos. Mais do que nunca, a exploração da figura 

feminina, por meio dos desfiles de moda no Golden Room do Copacabana Palace, como o 

Miss Elegante e Glamour Girl, servia para obtenção de material e fotografias de mulheres 

famosas. A revista, que dedicava muitas páginas para uma espécie de coluna social, atraía 

cada vez mais o público feminino. Além disso, as agências de publicidade de Hollywood 

forneciam gratuitamente fotos de suas estrelas e galãs, material que estampava, muitas vezes, 

as famosas capas da revista O Cruzeiro.   

Ao passo que a revista contribuiu para a implementação de uma nova forma de fazer 

jornalismo, algumas decisões editoriais se distanciavam muito dos valores éticos atuais. A 

revista publicava contos e crônicas traduzidas de outras revistas estrangeiras, sem qualquer 

autorização. O mesmo acontecia com caricaturas internacionais, coletadas de publicações 

como Simplicissimus, da Alemanha, Le Rire, da França e Carlino, da Itália. As seções de 

moda também eram feitas com recortes de revistas e jornais de Paris e Nova York. 

 

2.2 A PORTA-VOZ DA MODERNIDADE  

 

Surgida durante o governo de Washington Luis, O Cruzeiro acompanhou um período 

de intensa migração do campo para a cidade. Aos poucos, os centros urbanos começavam a se 

modernizar, com a criação de novas fábricas e desenvolvimento de novas tecnologias. A 

modernidade prometida já no editorial de lançamento da revista previa as mudanças que o 

país enfrentaria nos padrões de consumo e na organização da sociedade nos próximos anos. 

De acordo com Ursini (2000, p.20 apud GAWRYSZEWSKI, 2009, p. 60), os elementos 

citados no editorial, como os arranha-céus e radiotelefonia, enunciavam índices de um novo 

estilo de vida: 

 

Os índices do moderno estilo de vida estão relacionados ao que a técnica 

proporcionaria, aos novos espaços conquistados por meio da modelação da cidade e 

aos usos desses espaços. São índices o telefone, a casa com garagem [...], o fogão a 

gás, os aparelhos domésticos movidos a energia elétrica [...] A ideia por trás dessas 

novidades tecnológicas é a de transformação.Transformações que podem ser vistas 

nas grandes cidades que se remodelam sem parar: abertura de vias, construção de 
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eddifícios, de pontes...um mundo novo que podia ser visto ao vivo ou em imagens 

fotográficas. O cenário preferido pela revista O Cruzeiro era a cidade do Rio de 

Janeiro, a capital da República.  

 

A representação da modernização do país também estava presente nas páginas de O 

Cruzeiro, e era visível principalmente nas mudanças nos padrões de comportamento e 

consumo propostos pela revista. “Pelas propagandas podemos perceber uma série de 

elementos importantes na compreensão do cotidiano e da dinâmica da sociedade em 

determinado período histórico [...]” (MOLINA, 2009, p. 14.) Até o início dos anos 1950, os 

anúncios publicitários eram executados em forma de desenho e ofereciam ao leitor uma 

infinidade de produtos e serviços, como produtos farmacêuticos e estéticos, móveis, sapatos, 

mas principalmente os produtos dirigidos às mulheres. Como os anúncios eram inseridos no 

meio dos textos jornalísticos e por apresentarem um discurso muito semelhante ao assunto das 

páginas, era possível confundir o conteúdo publicitário com os textos produzidos pela revista 

(SERPA, 2003). 

Além da publicidade, as reportagens também refletiam as transformações tecnológicas 

pelas quais o país passava. A passagem do Graf Zeppelim pelo Brasil, por exemplo, gerou 

uma série de reportagens em várias edições de O Cruzeiro, onde se abordava a inovação 

tecnológica por diversos ângulos. 

Nos anos 1930, o rádio tornou-se um veículo popular e ao longo da mesma década 

várias emissoras de rádio foram anexadas aos Diários Associados. Com isso, seus artistas 

ganharam notoriedade nacional, fazendo com que o mercado editorial de revistas 

especializadas no assunto crescesse. Para também disputar este público, O Cruzeiro passou a 

dedicar duas ou quatro páginas semanais ao rádio, alcançando sucesso imediato até meados da 

década de 1950, quando começaram a ceder lugar para as coberturas sobre a televisão. 

(ROMANELLO, 2009) 

Quando lançada, ainda com o apoio de Getúlio Vargas, a revista foi projetada para 

servir de porta voz da modernidade. Tendo como referência publicações norte-americanas, 

como Life, Look, Vogue, entre outras, O Cruzeiro se assemelhava cada vez mais aos padrões 

comportamentais estrangeiros. Característica esta perceptível nas publicidades veiculadas, que 

estimulavam, principalmente as mulheres, a consumirem produtos usados pelas celebridades 

hollywoodianas, comportamento que elevaria as brasileiras à condição de “mulher moderna”. 

Ou seja, a modernidade projetada pela revista estava atrelada aos novos padrões de consumo, 

não alterando em nada o papel social feminino, que continuaria a ser a de cuidar do lar e da 

família. Neste sentido, era possível perceber o caráter moralizante presente nas colunas 
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destinas à mulher; em sua fase da Rua do Livramento (a partir de 1946), a diretoria de O 

Cruzeiro tinha a participação de Amélia Whitaker, esposa de Leão Godim – primo de Assis 

Chateaubriand e detentor de 75% das ações da Empresa Gráfica O Cruzeiro. Aos poucos, 

Amélia, que pertencia à alta aristocracia paulista e educada segundo os padrões moralizantes 

da Igreja Católica, começou a colaborar com a coluna Quebra-cabeças. Em pouco tempo, a 

diretora influenciaria o posicionamento de outras seções, como Da Mulher para a Mulher 

(que é objeto de nossa análise), e transformaria o consultório sentimental em um espaço 

dedicado a conselhos moralistas e intransigentes até que as cartas começassem a escassear e 

desaparecessem (NETTO, 1998).  

A diversidade de assuntos e o mix entre realidade e fantasia também faziam com que a 

revista atraísse diversos tipos de leitores, aumentando cada vez mais sua expressão nacional. 

O Carnaval também era o tema principal da publicação por pelo menos dois meses ao ano. Os 

carros alegóricos das Grandes Sociedades desfilavam na Avenida Rio Branco. Aos poucos, 

alguns grupos carnavalescos que desfilavam na mesma rua, mas no domingo, começavam a 

ganhar força: eram as escolas de samba. (NETTO, 1998) Os maiores eventos carnavalescos 

no RJ, no entanto, passariam a ser os bailes, como aponta Netto (1998, p. 60): “ Em 1935, o 

maior acontecimento do Carnaval foi a construção do navio-laranja. [...] A nave cenográfica 

tinha três salões no primeiro andar, com lugar para orquestra e pistas de dança [...] durante 

uma semana inteira o “navio foi frequentado por enorme número de foliões”. Foi também no 

baile do Municipal que começaram os concursos de fantasia, que virariam mania durante os 

anos 1940. Todas as fantasias da competição eram fotografadas e ocupavam muitas das 

páginas semanais de O Cruzeiro. 

 

2.3 O VEÍCULO A SERVIÇO DE CHATEAUBRIAND 

 

Embora a revista, de forma geral, não priorizasse as matérias de cunho informativo e 

político, algumas raras exceções, como a edição especial sobre a Revolução de 1930 

expressavam claramente o posicionamento de seu administrador: o apoio incondicional a 

Getúlio Vargas e à deposição de Washington Luís. Como fez desde o seu lançamento, a 

revista utilizou-se da reprodução fotográfica para documentar e salientar o momento histórico. 

De acordo com Romanello (2009), a foto de Vargas na capa de O Cruzeiro –  e que 

provavelmente teria sido colorizada por processos químicos ou pelo uso de ténicas gráficas, já 

que as fotos coloridas ainda não existiam – consagrava o novo líder da nação:  
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Figura 2 - Capa Revista O Cruzeiro especial sobre a Revolução de 1930 

 

Fonte: site Blog da História 

 

No plano geral destaca-se a baixa estatura característica de Vargas, minimizada na 

edição, embora a foto tenha sido tirada de cima para baixo. Inúmeros civis mas 

principalmente militares cercam Vargas. Enquanto uns simplesmente olham, ao lado 

esquerdo um bate continência, ao passo que outro à direita, indica-lhe o caminho. 

Ao fundo pode-se identificar algumas mulheres – elemento importante que 

demonstra sua participação indireta na vida política uma vez que as mulheres não 

possuíam, ainda, o direito de votar (ROMANELLO, 2009, p.63). 

 

Mesmo com relações próximas a Vargas, Chatô colocava seus interesses particulares e 

econômicos à frente de suas alianças políticas. Com a instabilidade do governo em meados de 

1945, Chateaubriand fez um duplo jogo de poder; de acordo com Serpa (2003, p.153):  

 
[...] (Chatô) fez um acordo com o brigadeiro Eduardo Gomes e garantiu que o 

apoiaria à Presidência da República, concedendo - lhe anúncios gratuitos, além de 

generosos espaços jornalísticos na própria revista, nas rádios e nos jornais de sua 

propriedade. Mas, para não correr riscos, Chatô fez jogo duplo e prometeu também a 

Getúlio espaços em seus meios de comunicação, ainda que torcesse pelo brigadeiro, 

em cuja campanha ele se envolveu pessoalmente. 
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Como o resultado das eleições eram imprevisíveis, Chatô, ao mesmo tempo que 

apoiava Getúlio e o brigadeiro Eduardo Gomes, também não criticava a candidatura de Eurico 

Gaspar Dutra (MORAIS, 2001). Em seguida, com a deposição de Vargas e o fim do Estado 

Novo em em 1945, O Cruzeiro passou a criticar o governo de Getúlio, o que demonstrava o 

jogo de poder e interesses entre Chateaubriand e os governos políticos.  

 Dando sequência ao seu jogo de interesses, Chateaubriand comprou, em 1935, a 

revista A Cigarra, que até então circulava de forma deficiente apenas em São Paulo, com o 

intuito de agradar alguns de seus amigos milionários (NETTO, 1998). Gerando algum 

prejuízo, a nova revista dos Diários Associados passou a circular encartada dentro de O 

Cruzeiro, sendo vendida desta forma apenas em São Paulo. Para que tal modificação fosse 

colocada em prática, todos os meses os exemplares paulistas tinham 16 páginas suprimidas 

para que A Cigarra pudesse ser anexada. A ideia foi um desastre, causando queda nas vendas 

de O Cruzeiro. Em seguida, a revista foi transformada em um periódico independente, em 

formato menor e periodicidade mensal. Accioly Netto, responsável pela edição do novo 

formato de A Cigarra optou por um estilo semelhante à Collier’s dos Estados Unidos. Mais 

uma vez, valia-se de crônicas, histórias curtas e curiosidades traduzidas de outras publicações 

sem qualquer autorização.  

 

2.4 A DÉCADA DE OURO 

 

2.4.1 O Brasil nos anos 1950: 50 anos em 5 

 

Superadas as consequências que os anos 1940 e a 2ª Guerra Mundial causaram na 

década, os anos 1950 foram um período dominado pelo discurso desenvolvimentista. ”Havia 

um consenso entre elites políticas e econômicas, intelectuais e opinião pública de que o país 

vivenciava profundas transformações e, mesmo passando por crises econômicas conjunturais, 

ele estava “em desenvolvimento”, fase intermediária que conduziria a uma estrutura 

capitalista plenamente desenvolvida” (MEYRER,2007,p.14). 

As obras estruturais promovidas durante o governo de JK, principalmente a construção 

de estradas, criavam representações da modernidade e da prosperidade da economia. A 

possibilidade de grandes viagens de carro materializavam os sonhos de liberdade e “esta 

imagem aproximava os brasileiros das classes médias dos modelos propagados nos Estados 

Unidos, ou seja, materializava-se uma aspiração que ajudava a criar no país uma sensação de 

pertencer ao mundo considerado desenvolvido” (ROMANELLO, 2009, p. 82). 
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O clima de desenvolvimento e modernização – processo que já havia sido iniciado 

ainda durante o Estado Novo - preconizado pelo governo de Juscelino Kubitschek, que 

pretendia promover transformações de cinquenta anos em cinco no país, tomou conta também 

da imprensa. Uma série de mudanças introduzidas no processo de produção dos jornais daria 

origem ao que se chamou de “nova imprensa brasileira”. 

 

O que se procura construir naquele momento é a autonomização do campo 

jornalístico em relação ao literário, fundamental para a autoconstrução da 

legitimidade da própria profissão. Assim, as reformas dos jornais da década de 1950 

devem ser lidas como o momento de construção, pelos próprios profissionais, do 

marco fundador de um jornalismo que se fazia moderno e permeado por uma 

neutralidade fundamental para espelhar o mundo. A mítica da objetividade – 

imposta pelos padrões redacionais e editoriais – é fundamental para dar ao campo 

lugar autônomo e reconhecido, construindo jornalismo como a única atividade capaz 

de decifrar o mundo para o leitor (BARBOSA, 2007, p 150). 

 

Inovações no campo jornalístico, como os dogmas da imparcialidade e objetividade, 

além da introdução de técnicas de redação importadas da imprensa norte-americana – a 

exemplo do lide – se configuravam, na verdade, como instrumentos para legitimar o discurso 

jornalístico. Se por um lado a imprensa, ao narrar a “realidade” para os leitores, referenda 

convenções que passam a ser interpretadas significativamente, por outro, a eleição de 

parâmetros que constroem o espaço de neutralidade também cria a imagem de que os 

jornalistas são intérpretes isentos e objetivos do mundo social. Assim, o jornalismo passa a ser 

reconhecido como o local propício para a difusão da informação, mesmo que a carga 

opinativa e, por vezes, ideológica, não tenha sido suprimida das publicações (BARBOSA, 

2007). 

Basicamente, o jornalismo teve que se adaptar às novas aspirações da população e do 

mercado. A influência estrangeira se estendeu, também, às necessidades de consumo da classe 

média brasileira e à maneira como o produto jornalístico era vendido. Assim, “o crescente 

dinamismo da sociedade levava à necessidade de informações rápidas e facilmente digeríveis, 

e o aumento da concorrência estimulava inovações no setor. Assim, as empresas jornalísticas 

transformaram-se em grandes empreendimentos comerciais detentores de poder econômico, 

introduzindo inovações técnicas, gráficas e editoriais” (MEYRER,2007,p. 14). 

 

2.4.2 Período de consolidação 

 

Seria na Rua do Livramento que O Cruzeiro viveria a melhor de suas fases, tornando-

se ao longo da década de 1940 a maior revista da América Latina até então, até alcançar seu 
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apogeu, durante os anos 1950. Nesta época, alguns dos profissionais que lá trabalhavam 

tornaram-se famosos, ajudando a consolidar a fama de O Cruzeiro e contribuindo para uma 

nova forma de fazer jornalismo. A dupla David Nasser e Jean Manzon, responsável pelas 

grandes reportagens – foco editorial adotado desde o início dos anos 40 – integravam o 

chamado “esquadrão de ouro”. O prestígio alcançado por esta elite de repórteres alçou-os à 

condição de estrelas, enobrecendo, por consequência, toda a classe de jornalistas. “Eram 

grandes repórteres, capazes de trajar um smoking com naturalidade [...] Eram jovens, 

dinâmicos e audaciosos, que viviam bem, ganhavam altos salários – e que acima de tudo 

sabiam escrever” (NETTO, 1998, p. 106) As reportagens de Nasser e Manzon, cuja filosofia 

era “a verdade fica mais verdadeira quando exposta com uma razoável dose de fantasia” 

(NETTO, 1998), passaram a ocupar as primeiras páginas da revista e caracterizavam-se por 

abordar assuntos não convencionais, temas que não despertavam o interesse do restante da 

imprensa. Famosos pela dose de fantasia que conferiam às histórias, não tinham medo de 

ousar, retratando a vida dos internos do manicômio de Japarepaguá – em uma reportagem 

chamada “Os Loucos” – ou descobrindo segredos sobre os rituais da maçonaria. A dupla de 

repórteres deu os primeiros passos rumo ao dito jornalismo investigativo no Brasil, mesmo 

que a autoria de algumas de suas façanhas tenha sido questionada. Um exemplo polêmico é a 

reportagem sobre os índios xavantes do Mato Grosso, com fotos creditadas como inéditas da 

tribo que teriam sido tiradas durante um vôo de reconhecimento da região, em 1944. Na 

verdade, segundo Luiz Maklouf (2001), o jornal O Globo já havia publicado matéria sobre o 

tema no dia 13 de agosto de 1943. Além dos repórteres, O Cruzeiro sempre teve a 

colaboração de grandes ilustradores, cronistas e correspondentes ao redor do mundo.  

“Quando O Cruzeiro atingiu sua fase de maior sucesso, era uma revista 

essencialmente eclética, destinada a ser lida por um público diversificado, de todas as classes 

sociais, incluindo homens e mulheres” (NETTO, 1998, p. 123). Embora  representasse, na 

verdade, os valores e o estilo de vida das classes sociais mais elevadas, a revista  atingiu, em 

seu apogeu, uma tiragem de cerca de 850 mil exemplares, em um país com milhões de 

analfabetos. O chamado “milagre editorial” significava que – imaginando que cada exemplar 

passasse pelas mãos de cinco pessoas – a revista seria lida por quatro milhões de leitores. Os 

exemplares de O Cruzeiro eram abertos com um espaço dedicado a um nome da literatura, 

sendo seguido da coluna Sete Dias, de Franklin de Oliveira, onde eram relatados os principais 

acontecimentos da semana. Ainda nesta primeira parte, ficava a grande reportagem da edição. 

Com cerca de 50% das páginas dedicadas ao humor, a revista consagrou algumas de suas 

colunas. Seções como Amigo-da-Onça e Pif-Paf, assinada por Millôr Fernandes, eram 
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algumas dessas. Talvez uma das mais célebres, As Garotas, de Alceu Penna, permaneceu nas 

páginas de O Cruzeiro por 28 anos e foi a expressão mais próxima da mulher moderna 

presente na revista. Também no primeiro bloco ficavam os contos de escritores como Vinicius 

de Moraes e Erico Verissimo, bem como as novelas. A revista trazia, ainda, reportagens de 

atualidades, com espaço dedicado à estreia de filmes e peças de teatro, além das matérias 

encomendadas por Assis Chateaubriand. O segundo bloco era dominado por assuntos 

femininos – obedecendo à pesquisa segundo a qual as mulheres lêem revistas de trás para 

frente – (NETTO, 1998). Nesta segunda parte, assuntos como Beleza e Elegância, seção 

escrita por Elza Marzullo, o famoso consultório sentimental, Da Mulher para a Mulher 

(nosso objeto de estudo), Lar, doce lar, que expunha os problemas domésticos e trazia 

receitas culinárias de Helena Sangirardi. A seção Spot-light era assinada por Accioly Netto, 

sob o pseudônimo de Grock, e trazia uma crítica teatral. 

As inovações gráficas e editoriais propostas por O Cruzeiro durante a década de 1950 

eram, na verdade, realizadas com o intuito de refletir as transformações pelas quais o país 

passava. Como aponta Buitoni (2009, p. 97), “a década de 1950 marca o início de um 

desenvolvimento maior na industrialização da imprensa brasileira, que se refletiu com mais 

intensidade nas revistas, pois estas entravam em fase de produção industrial, principalmente 

as femininas e as chamas ilustradas.” Foi também durante a década de 1950 que O Cruzeiro 

Internacional, lançada em língua espanhola com cerca de 300 mil exemplares, circulou no 

Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Venezuela, chegando, em alguns países, a ser a mais 

vendida do que revistas nacionais (NETTO, 2008). Neste mesmo período, as fotos coloridas 

passaram a tomar conta da revista, ocupando cerca de sete por cento das cerca de 200 fotos 

publicadas em cada edição (ROMANELLO, 2009). 

Em 1954, o suicídio de Getúlio Vargas, contra quem Chateaubriand investiu durante o 

Estado Novo, instaura uma crise política. Um repórter de O Cruzeiro conseguiu fotos 

exclusivas do presidente morto, aumentando a tiragem da revista para espantosos 700.000 

exemplares. A repercussão da morte de Getúlio, porém, gerou investidas contra os veículos 

comandados por Chatô, sob a acusação de que ele, juntamente a Carlos Lacerda, teriam sido 

os responsáveis pelo suicídio de Vargas, devido à campanha jornalíslitca deflagrada contra o 

presidente. No mesmo ano, uma série de reportagens exibia a biografia do presidente e 

dezenas de fotos mostravam sua trajetória, como uma espécie de retratação velada, na 

tentativa de desfazer a imagem negativa contra os veículos de Chatô. (ROMANELLO, 2009) 
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2.5 O DECLÍNIO DO IMPÉRIO 

 

Nos anos 1960, no entanto, a revista O Cruzeiro começou a entrar em declínio. Depois 

de uma tentativa frustrada de criar uma edição totalmente internacional, a ser editada em 

castelhano, com o apoio do governo brasileiro e de publicidade norte-americana, a direção dos 

Diários Associados passou para as mãos de outro grupo, que se chamaria Condomínio 

Associado. Já com a saúde debilitada em razão de um derrame, Assis Chateaubriand assinou 

um documento que poria fim ao seu conglomerado de comunicação. Somado a isso, as 

mudanças no cenário cultural, com a ascenção da televisão, enfraqueciam a hegemonia das 

revistas ilustradas pelo mundo. Depois da morte de Chatô, O Cruzeiro ainda conservava uma 

vendagem boa, embora suas contas fossem pagas com grande atraso. Soterrada em dívidas, a  

revista foi cedida a Helio Lo Bianco em 1974, em pagamento por suas comissões atrasadas. 

Em seguida, as máquinas de seu parque gráfico foram vendidas a preço de ferro-velho e os 

arquivos da revista entregues à guarda do Estado de Minas, único jornal do grupo dos Diários 

Associados com dinheiro suficiente para arrematá-los.  
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3 GÊNERO, MÍDIA E ESTUDOS CULTURAIS 

 

Para discutir os papeis da mulher na revista O Cruzeiro, analisar os temas principais 

ligados ao público feminino nos textos da coluna Da Mulher para a Mulher na década de 

1950 e compreender como estes elementos influenciam a formação da consciência feminina, 

inseriremos nossa discussão no campo dos Estudos Culturais. Neste sentido, iremos situar o 

tema desta pesquisa dentro dos discursos de gênero e mídia, a fim de identificar as ideologias 

e as contradições presentes na revista com relação aos progressos nos direitos sociais 

adquiridos pela mulher e ao contexto social da época. Antes disso, no entanto, é necessário 

traçar a origem deste campo interdisciplinar de estudos até alcançar as contribuições do 

feminismo para a discussão das representações femininas. 

 

3.1 OS ESTUDOS CULTURAIS 

 

Embora atualmente os Estudos Culturais já sejam considerados um fenômeno 

internacional (ESCOSTEGUY, 1998), a configuração deste campo de estudo tem origem na 

Grã-Bretanha, em um contexto de alteração dos valores tradicionais da classe operária da 

Inglaterra pós-guerra. Seu surgimento de forma organizada é marcado pela criação do Centre 

for Contemporary Cultural Studies (CCCS), por Richard Hoggart, em 1964. “As relações 

entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e 

práticas [...], assim como suas relações com a sociedade [...] vão compor o eixo principal de 

observação dos CCCS” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 21). Antes disso, porém, textos publicados 

no final dos anos 1950 estabeleceram as bases deste movimento: Richard Hoggart com The 

Use of Literacy (1957), Raymond Williams com Culture and Society (1958) e E. P. 

Thompson com The Making of the English Workin-class (1963). O estudo de Hoggart 

inaugura a noção de que no âmbito popular não existe apenas submissão na transmissão de 

uma mensagem, mas também resistência – conceito que seria retomado pelos estudos de 

audiência dos meios de comunicação de massa. Já Williams mostra que cultura conecta a 

literatura com a investigação social, enquanto Thompson “influencia o desenvolvimento da 

história social britânica, de dentro da tradição marxista” (ESCOSTEGUY, 1998, p. 89). 

Embora não seja citado entre os fundadores dos Estudos Culturais, a atuação de Stuart 

Hall no CCCS teve importância destacada. Tendo substituído Hoggart na direção do Centro, 

de 1968 a 1979, comandou diversos projetos coletivos, além de ter incentivado o 

desenvolvimento de estudos sobre a resistência de subculturas e a análise de meios de 
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comunicação de massa. "Devido à abrangência do termo "cultura", os Estudos Culturais são 

uma disciplina que se define mais pela sua postura engagé relativamente às políticas  

identitárias da contemporaneidade do que pela especificidade de um objeto de estudo com 

fronteiras rigidamente demarcadas" (ÁLVARES & SILVEIRINHA, 2005, p.2). 

 

3.2 O ENCONTRO COM O FEMINISMO 

 

A partir dos anos 1970, os trabalhos mais importantes dos Estudos Culturais eram 

referentes a subculturas em emergência, que apresentavam resistência a aspectos da cultura 

dominante. Na segunda metade da mesma década, as atenções voltaram-se para os meios de 

comunicação de massa, vistos pelo CCCS não apenas como entretenimento, mas como 

aparelhos ideológicos do Estado (ESCOSTEGUY, 2001, p. 36). Nesta fase, denominada por 

Hall (1982) de “redescoberta da ideologia”, os estudos sobre os meios de comunicação 

focavam-se na análise da estrutura ideológica - em especial da cobertura jornalística - 

inaugurando a noção de que os efeitos provocados por tais produtos culturais poderiam ser 

obtidos através da análise da mensagem emitida pelos próprios meios.   

Ainda nos anos 1970, o feminismo irrompe em cena, tratando das diferenças de gênero 

e também abordando a ideia de resistência. Hall (1996a) aponta o movimento como uma das 

rupturas decisivas para reorganizar a agenda dos Estudos Culturais. As questões apontadas 

pelas feministas influenciaram “[...] a expansão da noção de poder, que, embora bastante 

desenvolvida, tinha sido apenas trabalhada no espaço da esfera pública; a centralidade das 

questões de gênero e sexualidade para a compreensão da própria categoria “poder”; a inclusão 

de questões em torno do subjetivo e do sujeito e, por último, a “reabertura” da fronteira entre 

teoria social e teoria do inconsciente – psicanálise” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 37). Para 

descrever a entrada do feminismo nos Estudos Culturais, Hall (1996a, p.269) usa a seguinte 

metáfora: “ Não se sabe, de uma maneira geral, onde e como o feminismo arrombou a casa. 

[...] Como um ladrão no meio da noite, ele entrou, perturbou, fez um ruído inconveniente, 

tomou a vez, estourou na mesa dos estudos culturais”. Embora esta versão seja criticada pelas 

feministas e haja divergências sobre a entrada do movimento nos CCCS, o foco introduzido 

pelos estudos feministas propiciou novos questionamentos em relação às questões de 

identidade - deixando de lado a análise dos processos unicamente sob o viés da cultura de 

classe e de sua transmissão geracional – (ESCOSTEGUY, 2001, p. 41). 
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Sob a influência de Althusser, o feminismo da década de 1970 debruçou-se sobre os 

textos mediáticos como “aparelhos ideológicos” que construíam o sujeito feminino, 

interpelando, neste processo, as leitoras no sentido de se identificarem com as 

narrativas apresentadas. As leitoras estariam imersas numa “falsa consciência”, 

necessitando de ser alertadas para a sua manipulação mediática por feministas mais 

elucidadas, à maneira do filósofo que ilumina as trevas da caverna platónica. 

(ÁLVARES, SILVEIRINHA, 2005, p.3) 

 

Em 1976, as mulheres do CCCS questionaram sua posição dentro do centro de 

pesquisa e propõem a criação de um grupo composto somente por mulheres. Apesar da 

resistência dos outros membros, a solicitação é atendida. É em 1978, então, com a publicação 

do volume Women Take Issue que o Women’s Studies Group do centro de pesquisa tem seu 

primeiro trabalho reconhecido. A publicação do estudo deu visibilidade não apenas ao projeto 

feminista, mas também apontou diferenças e fragilidades do grupo. Mesmo assim, serviu para 

delinear uma nova área de atuação e inaugurou oficialmente os estudos de gênero nos meios 

de comunicação.  

Apesar de suas diferenças ideológicas, os Estudos Culturais e o feminismo foram 

movimentos que nasceram fora da academia, tendo dificuldades para serem aceitos neste 

meio. Além disso, segundo Gray (1997, apud MESSA, 2006, p.5) ambos dedicaram-se a 

grupos oprimidos e marginalizados e foram alvo de críticas sobre a existência de conceitos e 

teorias que dessem conta de seus objetos. 

 

3.3 FOCO NA MULHER  

 

Com a publicação de estudos feministas, aos poucos a identidade e os papéis 

atribuídos à mulher pela mídia começam a ser questionados. Carol Lopate (1977), com 

Daytime television: you’ll never want to leave the home, é a autora do primeiro texto sobre 

soap opera e introduz a discussão acerca do papel feminino no espaço doméstico e na família 

– que vinha sendo legitimado até então pela mídia e pela sociedade. Em seguida, na primeira 

coletânea de Women Take Issue, o texto de Janice Winship (1978), A Woman’s World: 

Woman – An ideology of Femininity, analisa a contradição das ideologias de feminilidade e 

argumenta que os prazeres femininos e as revistas são construídos de acordo com as fantasias 

e desejos masculinos. De acordo com Winship, o homem, mesmo quando não está presente, 

impõe sua dominação (MESSA, 2006, p. 6).  

A década de 1980 é o período em que os Estudos Culturais expandem-se e afirmam-

se. Muitos dos estudiosos que se formaram no CCCS deslocam-se para outros países, 

internacionalizando a problemática restrita, até então, ao âmbito de Birmingham. 
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Primeiramente focada no emissor e nas mensagens emitidas pelos meios de comunicação, 

nesta década as pesquisas de recepção tomam forma. 

 

Na América Latina, [...] teve início uma corrente de pesquisa que objetivava 

conhecer o receptor [...] Era o momento de entender a comunicação como um 

processo de interação, em que o receptor não só aceitava o que lhe era imposto, mas 

também o modificava quando dava ao produto midiático novos sentidos, de acordo 

com seu universo cultural (ESCOSTEGUY, 2008, p. 19). 

 

 Nesta segunda fase, o receptor e o contexto passam a ser o foco dos estudos (MESSA, 

2006, p. 7). Sexuality for Sale, de Janice Winship (1980), é o primeiro trabalho de destaque 

sob este viés. Para a autora, ao comprar a revista ofertada, por exemplo, a leitora adquire 

também a posição representada pelo veículo (mãe exemplar, mulher atraente, etc.). De acordo 

com Douglas Kellner (2001), a cultura veiculada pela mídia fornece modelos de como ser e 

agir, onde as imagens e espetáculos nela veiculados ajudam a construir o cotidiano, 

padronizar comportamentos sociais e forjar identidades.   

Ao longo do século XX, além dos exemplos citados, muitos foram os textos que 

abordaram a identidade feminina em diversos produtos midiáticos (fotonovela, soap operas, 

revistas, publicidade, cinema, seriados, etc.). Embora a mídia transmita representações de 

gênero que operam como controladores do sistema social, Liesbet van Zoonen (1996) indica 

que a mídia e seus produtos não devem, entretanto, ser vistos como transmissores de valores 

do patriarcado e do capitalismo, mas sim como “fruto de uma tensão entre indivíduos com 

diferentes backgrounds, valores e opiniões” ( MESSA, 2006, p. 15). Neste sentido, as 

premissas dos Estudos Culturais, que consideram a “cultura” como ponto de partida para o 

entendimento das subjetividades das relações sociais, se fazem presentes ao analisarmos a 

produção de sentidos pelos media. Ainda, segundo Johnson (1999, p. 27), a subjetividade 

“não é dada, mas produzida”: ou seja, alguns elementos podem nos mobilizar sem que 

tenhamos consciência deles. O que se defende, então, é que os meios de comunicação não são 

os únicos responsáveis pela manutenção dos sentidos e identidades veiculados pela mídia; os 

veículos de massa seriam, junto a outras instituições, como família e Estado, uma das formas 

de construção da identidade e sociabilização na manutenção – ou rejeição – da cultura de 

determinado momento histórico (ESCOSTEGUY, 2008, p. 130). 

Dois conceitos, das várias abordagens da teoria feminista sobre a mídia, são 

destacados por van Zoonen (1996, p.30 apud MESSA, 2006, p.15): “distorção” e 

“socialização”, sendo, o primeiro, o modo como a mídia nos faz acreditar em algo que não é 

real (como, neste caso, as mulheres “irreais” representadas nas capas das revistas), e, o 
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segundo, o processo pelo qual assimilamos valores simbólicos da nossa sociedade, que nos 

permitem, assim, que nos posicionemos de acordo com o status conferido por este papel. De 

acordo com França (2004 apud ESCOSTEGUY, 2008, p. 23): “as representações são sentidos 

que damos às coisas, posições muito fortes que compartilhamos no coletivo e que nos afetam 

reciprocamente”. 

Nos anos 1990, os Estudos Culturais já se configuravam como um campo de estudo 

institucionalizado, tendo o debate de seus temas já se inserido no meio acadêmico. Embora a 

estruturação do campo intelectual fosse permeada de críticas quanto ao seu  formato, os 

trabalhos seguiram a tendência de estudo da audiência e a noção de experiência. De acordo 

com ESCOSTEGUY (2001, p. 37): 

 

Questões como raça e etnia, o uso e a integração de novas tecnologias como o vídeo 

e a TV, assim como seus produtos na constituição de identidades de gênero, de 

classe, bem como as geracionais e culturais, e as relações de poder nos contextos 

domésticos de recepção, continuam na agenda, principalmente das análises de 

recepção.  

 

3.4 O ESTATUTO PEDAGÓGICO DA IMPRENSA FEMININA 

 

A noção de que os meios de comunicação poderiam ser não apenas entretenimento, 

mas aparelhos ideológicos do Estado - apontada pelos CCCS - e os estudos de gênero na 

mídia (iniciados pelo movimento feminista) inauguraram a noção de desigualdade feminina 

no âmbito das práticas sociais. Em especial em um setor da mídia, na imprensa voltada às 

mulheres, é desenvolvido um "modelo conselheiro", que visa tutorizar e monitorar as 

dimensões do corpo e do comportamento feminino (BRAGA, 2003).   

Tal caráter da mídia, estudado por Morin (1986) e Fischer (2002), produz significados 

nos diferentes espaços da cultura (rádios, televisão, cinema, jornais e revistas), que trazem, 

"além das informações, conselhos e incitamentos de toda ordem" (Morin, 1986, p. 111). O 

fato de os temas abordados pela imprensa feminina serem aparentemente mais neutros e não 

terem o compromisso da atualidade atrelado ao seu conteúdo - ao menos não nos mesmos 

formatos dos textos informativos da imprensa diária - (Buitoni, 2009), favorece a difusão de 

valores que influenciam a formação da identidade e da consciência da mulher.  

 

Uma mídia (a imprensa feminina) que recorre a uma espécie de sabedoria leiga 

acerca do corpo que associa bom senso a outros campos do saber - científico, 

estético, médico - na tentativa de se constituir em autoridade para falar sobre a 

mulher e, nessa fala, pode-se notar uma pedagogia, modos de dizer, de convencer, 
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que visam indicar sobre o corpo, condutas, comportamentos e técnicas próprias de 

seus discursos, através de suas enunciações (BRAGA, 2003, p. 17). 

 

O conceito de "dispositivo pedagógico da mídia", desenvolvido por Fischer (2002), 

baseado em pesquisas sobre televisão e educação, introduz o conceito de que a maneira como 

a mídia opera ajuda a produzir imagens, significações e modos de viver. Ou seja, os meios de 

comunicação são parte integrante dos processos de educação e formação dos indivíduos. 

Tendo isso em vista, para compreendermos a representação da mulher pela mídia ao longo do 

século XX, é importante analisarmos as mudanças operadas na imprensa destinada a este 

público ao longo dos anos. Segundo Buitoni (2009, p. 21), “a relação entre a imprensa 

feminina e a mulher implica questões mais abrangentes, como o papel social da mulher ou sua 

participação política”. A autora aponta, ainda, a existência de ideologias mais facilmente 

identificáveis nos textos direcionados ao público feminino do que na imprensa para o público 

geral. 

 Portanto, tentaremos identificar as representações femininas na grande imprensa até 

os anos 1960 (anos limite de nosso estudo) construindo, assim, a fundamentação teórica para 

nossa análise. 

Para analisar como a imprensa feminina, enquanto fator cultural, contribuiu para a 

difusão de conteúdos que influíram na formação do imaginário sobre a mulher brasileira nos 

utilizaremos de textos da imprensa do século XX. 

 

3.5 A MULHER BRASILEIRA NA IMPRENSA DO SÉCULO XX 

 

O início do século XX assiste ao crescimento da população nas cidades e à 

modernização e à popularização dos meios de comunicação. Os jornais já eram considerados 

empresas industriais e, com isso, ocorre a popularização das revistas ilustradas. No Rio de 

Janeiro, já havia jornais vespertinos; com o crescimento da cidade, surgem os jornais de 

bairro e já havia público para revistas de quase todos os segmentos (BUITONI, 2009). O 

século também é marcado pela inserção da fotografia na imprensa brasileira, o que contribui 

para a ascensão das revistas ilustradas. Algumas destes periódicos, como as revistas Kosmos e 

Renascença, ambas surgidas em 1904, contavam com a colaboração de literatos. Assim, os 

jornais passam a acentuar o caráter informativo, enquanto as revistas são quase sempre 

literárias, algumas mundanas e críticas.  

Fundado em 1900, por três moças de família tradicional de Diamantina, o jornal Voz 

Feminina lança, em 1901, campanha pelo voto da mulher. Durante a primeira década do 
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século continuam a surgir pequenos jornais femininos, todos de curta duração. Nesta época, 

também, o jornalismo ainda era muito atrelado à literatura, e a representação da mulher – ou, 

ao menos o espaço dedicado a ela na grande imprensa – era sempre permeado de poesias e 

linguagem delicada, frágil. “A mulher é a parte boa (ou melhor) da natureza, da arte, de 

virtudes. No entanto, não se fala em ser humano. O texto conclui para as qualidades morais da 

mulher, reforçadas numa linha de passividade, suavidade, falta de ação.[...]” (BUITONI, 

2009, p. 55). 

O início da década de 1910 foi marcado pela campanha civilista, em que Rui Barbosa 

e Hermes da Fonseca disputavam a presidência. A imprensa dividiu-se entre os dois 

candidatos, tendo Hermes vencido a campanha. Em 1914, surge em São Paulo um veículo 

direcionado especialmente às mulheres, a Revista Feminina. Fundada por Virgilina de Souza 

Salles, a revista mensal atingiu a tiragem de 30 mil exemplares, sendo distribuída por todo o 

Brasil e resistindo até 1935. Apresentava assuntos tradicionalmente femininos, mas também 

defendia direitos da mulher, como o direito ao voto. Apesar de não ser um veículo 

estritamente comercial, sendo identificados alguns ideários a defender, a revista inovava pelo 

seu material gráfico e formulação mais completa. A Revista Feminina “[...] estava 

antecipando uma tendência que mais tarde predominaria na imprensa feminina: veículos que 

abarcassem uma boa variedade de assuntos (embora não saindo das artes domésticas) dentro 

de uma perspectiva mais voltada para o lado comercial” (BUITONI, 2009, p. 58). 

A Semana de Arte Moderna, em 1922, iria influenciar a publicação de revistas 

literárias, como Klaxon (1922) e a Revista de Antropofagia (1928). A efervescência do 

movimento também se refletiu nos desenhos das revistas ilustradas e na criação de outras 

publicações. Nesta época, a Revista Feminina continuava firme, com algumas reformulações 

gráficas. Em 1929, surge Vida Doméstica; em São Paulo, a revista Fon-Fon, que surgira em 

1907, continuava com sua popularidade, com capas desenhadas e fotos. O lançamento da 

revista O Cruzeiro – nosso objeto de estudo -, em 1928, foi cercado de grande publicidade, 

alcançando sucesso e concorrendo com a Revista da Semana. Em 1924, A Cigarra mantinha 

uma seção sobre moda assinada por um nome francês, mas era a inusitada seção 

“Collaboração das leitoras” que fazia sucesso e caracterizava-se por conter recados de moças 

apaixonadas, fofocas, etc. O surgimento da Ilustração Brasileira, em 1922, supriria a 

necessidade da burguesia paulistana e carioca por produtos editoriais mais sofisticados. A 

publicação trazia artigos históricos, fotos de decoração de interiores, fotos de senhoras da 

sociedade, tudo em papel de excelente qualidade.  
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Ainda em São Paulo, a revista Renascença introduz tonalidades anarquistas na 

imprensa feminina do início do século. De curta duração, a publicação foi fundada por Maria 

Lacerda de Moura, que nutria simpatia pelo anarquismo e defendia uma publicação educativa 

e a igualdade de condições para todos. Nas páginas finais da edição número 1 um texto 

apresenta os objetivos e conteúdos propostos pela revista. Apesar da diversidade de assuntos, 

o enfoque feminino era salientado no texto de apresentação, como mostra BUITONI (2009, 

p.71):  “Como vêdes, Minhas senhoras, RENASCENÇA tratará, cuidadosamente, da mulher e 

da criança, será Revista de Educação, vos dirá cousas novas a respeito dos direitos femininos, 

vos porá em comunicação direto com educadores [...]”.  

Em 1932, as mulheres brasileiras conquistavam o direito ao voto, por decreto do 

presidente Getúlio Vargas. Enquanto isso, a já veterana Revista da Semana mantinha o padrão 

gráfico e a popularidade. No entanto, a revista O Cruzeiro começava a conquistar a 

preferência do público, com suas muitas fotos e ilustrações, colaboradores vindos da França e 

papel de ótima qualidade. Mesmo com os direitos conquistados pelas mulheres e a lenta 

modernização da sociedade, a revista publicava artigos como o de Humberto de Campos, 

onde ele se pronuncia contra a entrada das mulheres na Academia de Letras. Ainda aí, a 

mulher era retratada sob uma visão ufanista e enaltecedora de suas qualidades. Outras 

revistas, como a paulistana A Cigarra mantinham a popularidade entre as mulheres. Embora 

não fosse uma publicação exclusivamente feminina, destinava grande espaço a assuntos como 

contos e novelas, reportagens sobre cinema, moda e realizava concursos literários. Mesmo 

assim, a imprensa feminina ainda não encontrara formas mais jornalísticas de tratar a 

realidade, como aponta Buitoni: 

 

A imprensa feminina se limitara aos assuntos tradicionais: moda, beleza, crianças, 

etc. No mais, os textos eram literários ou pseudoliterários, beletristas (contos, 

crônicas, poesias[..], ou no máximo “artigos”, isto é, editoriais a respeito de algum 

problema atual ou não. [...] Reportagens e entrevistas quase não apareciam. Por isso, 

a relação da imprensa feminina com o fato da atualidade era – e ainda é hoje – pouco 

frequente (2009, p. 85). 

 

A autora ainda destaca o fato de o real não ser revivido nas publicações destinadas às 

mulheres. Uma das únicas maneiras de fatos atuais entrarem nestas revistas era em forma de 

dissertação sobre um tema específico, em forma de artigo ou editorial.  

Na década de 1940, o jornalismo brasileiro começa a sofrer influência do modelo 

americano de imprensa. Não apenas as celebridades hollywoodianas passam a estampar as 

capas e seções de fotos das revistas, como as agências norte-americanas enviavam material 
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que era traduzido e raramente adaptado para a realidade do país. A revista O Cruzeiro, por 

exemplo, que valorizava as reportagens produzidas no Brasil, não escapava da avalanche de 

informações, principalmente sobre cinema (BUITONI, 2009, p. 86). As questões sobre moda 

e beleza também traziam elementos estrangeiros, sendo as capas e as referências em 

vestimentas ilustradas com fotos de artistas de cinema. Ainda neste sentido, A Cigarra 

mensal, em 1948 (já pertencente aos Diários Associados, de Chateaubriand), apresentava um 

suplemento feminino com aspectos de brasilidade no que se refere ao projeto gráfico. As 

páginas, quase todas ilustradas com desenhos específicos para cada assunto, tinham a 

assinatura de artistas brasileiros. Em 1949, este mesmo suplemento aumentou e passou a se 

chamar “A cigarra feminina”. Com o término da Segunda Guerra Mundial e o crescimento no 

consumo de bens não duráveis, alterou-se também a estrutura da revista, que passou a dedicar 

mais espaço para os anúncios, que tinham, em geral, o público feminino como alvo. A 

comunicação da publicidade com as mulheres ajudava a definir, inclusive, o tipo de leitor ao 

qual a revista se dirigia ( a exemplo da revista Carioca, que embora não fosse especificamente 

feminina, tinha quase todos os seus anúncios dirigidos a mulheres). A mesma revista foi a 

precursora das atuais revistas de fofocas, privilegiando flagrantes de celebridades nacionais e 

internacionais.  

Um gênero que se firmou na década de 1940, mas que viria a ser utilizado até o século 

atual nas revistas femininas é o teste. Na época, os testes procuravam traçar o perfil ideal de 

mulher que a leitora deveria buscar, propondo estereótipos por meio da descrição de algumas 

características e sugerindo atitudes que ajudariam a mulher a ser mais feliz (BUITONI, 2009, 

p. 95). Ao analisar o teste “Que mulher é você”, de uma edição da revista feminina Grande 

Hotel, de 1947, Buitoni ainda conclui:  

 

O padrão de beleza apresentado, apesar de subdividido em sete [amorosa, a esposa, 

a inteligente, a camarada, a mulher-criança, a deslumbrante e a maternal], é um 

só: o da mulher branca, de “pele fina” [...], bem-proporcionada, cabelos e olhos 

bonitos. E, dentro da influência predominante do cinema norte-americano, o teste 

está ilustrado com fotografias de artistas que correspondem a cada um dos tipos. ( 

2009, p. 95) 

 

Como aponta a autora, todas as características físicas descritas como ideais, pertencem 

à americana ou europeia clara. Portanto, além dos modelos estrangeiros, nota-se, aí, a 

idealização da beleza. Outro fator apontado por Buitoni é a tendência em associar a aparência 

física ao temperamento. “Se a mulher tem determinado físico, vai agir de tal modo. O corpo 

vai condicionar a personalidade, o que representa uma minimização do contexto familiar e 
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social” (2009, p. 95). A personalidade ligada à beleza está também relacionada a qualidades 

morais femininas, onde se notam os papéis considerados adequados à mulher e que ajudavam 

a construir a imagem feminina – a mulher maternal, amorosa, a esposa, etc. Não há aí 

qualquer referência à vida profissional da mulher; agora que a guerra havia acabado e que não 

havia mais necessidade de mão de obra feminina, as mulheres deveriam voltar ao seu lugar 

inicial, onde seus interesses deveriam se relacionar ao âmbito doméstico. A mulher deveria, 

em suma, se adaptar aos modelos propostos pela sociedade (BUITONI, 2009, p. 96).  

A década de 1950 caracterizou-se por uma maior industrialização da imprensa 

brasileira, que era mais visível nas revistas. Nesta época, os jornais não apresentavam grandes 

inovações gráficas e no conteúdo, de forma que suas seções femininas eram pobres, o que 

revelava que a mulher, como público, não era muito considerada.  Já no início da década, o 

surgimento da fotonovela daria início a um novo segmento no mercado de publicações 

dirigidas às mulheres. Em 1951, a revista Encanto, em São Paulo, seria a primeira revista 

dedicada ao gênero de entretenimento. O lançamento de Capricho, em 1952, iniciou uma 

nova fase no mercado editorial feminino. Paralelamente ao crescimento das revistas ilustradas 

e femininas, a difusão do rádio e da tv ajudou a projetar ídolos nacionais, que tomaram 

progressivamente o espaço antes destinado às celebridades estrangeiras.   

A análise de um texto de 1957 da revista Capricho ajuda a identificar alguns dos 

elementos da representação e dos estereótipos que cercavam as publicações femininas. De 

acordo com Buitoni (2009), além da beleza, o culto à juventude é outro elemento que começa 

a ser valorizado nesta década. Ainda na análise, notam-se conotações negativas a tudo que se 

refere a inovações e atitudes de vanguarda. Outra observação da autora é a ausência de 

representações – ou mesmo menções – a mulheres de outras etnias ou raças nos veículos de 

comunicação destinados à mulher. O modelo de beleza presente em todos os textos é a branca 

europeia. Podemos inferir do texto, também, que o objetivo principal da vida de uma mulher, 

de acordo com a imprensa, deve ser a conquista do “amor verdadeiro” (que, aqui, significa 

casamento). A mulher deve obedecer a determinados padrões de comportamento e fazer tudo 

o que for necessário para arranjar um marido. Neste sentido, as revistas femininas estão 

permeadas de conselhos e receitas para conquistar o amado. A fotonovela, apesar de despertar 

para a realidade urbana, só a trata na superfície, utilizando a temática do amor para mitigar as 

contradições da sociedade em que as mulheres vivem. Em suma, a mulher retratada pela 

imprensa da época só se vê refletida desempenhando papéis que servem ao homem ou a 

terceiros. A busca pela identidade e da própria personalidade só tem a finalidade de encontrar 

o grande amor. 
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Os anos 1960 trazem, junto com as colunas de Carmen da Silva, publicadas na revista 

Claudia, a representação  do espírito da década em relação à mulher. Com artigos 

fundamentados em psicologia, a jornalista insistia que a mulher devia protagonizar a própria 

vida, sugerindo comportamentos mais ativos em relação ao seu destino. Aos poucos, ela 

introduz questionamentos quanto à condição de “rainha do lar”, onde o poder e a 

independência feminina estão relacionados apenas ao consumo. A direção do texto das 

colunas A arte de ser mulher, de forte cunho psicológico, calcava-se na busca de identidade 

própria, não se conformando ou adaptando-se aos rótulos preestabelecidos (PASSOS, 2012).   

 

3.6 A MULHER NA REVISTA O CRUZEIRO  

 

Embora não seja considerada uma revista feminina, estima-se que O Cruzeiro 

dedicava mais de 50% de suas páginas para assuntos relativos ao imaginário da mulher, 

considerando colunas especializadas e publicidade. Também foram raras as edições em que a 

figura feminina não estampasse a capa da publicação - mesmo que a chamada principal não 

tivesse qualquer ligação com isso, em uma clara intenção de explorar o universo feminino. 

Em geral, o rosto destacado era de alguma mulher famosa ou que tivesse conquistado algum 

título de beleza (SERPA, 2003). Além de suas habituais seções voltadas à mulher, também 

foram lançadas algumas edições especiais como Moda e bordado, ou o Anuário das 

Senhoras.  

Inicialmente, eram priorizados temas como moda, comportamento e assuntos ligados 

ao âmbito doméstico, sendo poucos os assuntos relativos à realidade política do momento 

(mesmo que alguns acontecimentos políticos fossem protagonizados ou ligados à mulher, 

como o voto, por exemplo). 

 

Manifestações desmerecendo as mulheres e a sua capacidade de voto [...] são apenas 

um dos exemplos das discussões que eram feitas nesse período em O Cruzeiro sobre 

o voto feminino. Apesar de a revista abordar o universo feminino e trazer belas 

mulheres nas capas, não proporcionou muito espaço para este debate, demonstrando 

dessa forma que interessava para o magazine apenas que as mulheres consumissem. 

Nela aparecem apenas manifestações isoladas de alguns colunistas, posição que não 

era apenas da revista, mas da maioria dos veículos de comunicação da época 

(SERPA, 2003, p. 51). 

 

 Como no imaginário social da época o maior sonho das mulheres era casar, formar 

uma família e alcançar estabilidade, O Cruzeiro explorava a figura feminina em diferentes 

dimensões. Primeiramente, as capas e fotos de figuras femininas estrangeiras importavam o 
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ideal de "modernidade". Segundo a revista, as mulheres podiam conciliar consumo - 

considerado um padrão moderno - com os antigos deveres femininos com o marido, a casa e 

os filhos" (FRANCISCHETT, 2008, p. 1-2). Nesse sentido, os artigos de opinião orientavam 

as mulheres a seguirem os valores tradicionais da sociedade, enquanto a publicidade 

divulgava produtos e promovia a imagem feminina atrelada ao mundo do consumo. De 

acordo com Netto (1998), as festas da alta sociedade e os desfiles de moda, em especial os 

concursos de beleza, que ganharam força no início dos anos 1950, protagonizavam esses 

espaços - o que demonstra que a mulher retratada pela revista não refletia em nada as que 

pertenciam às classes menos favorecidas e que já ocupavam espaço no mercado de trabalho
1
.  

Obedecendo a uma pesquisa que indicava que as mulheres liam revistas de trás para 

frente, o segundo bloco de O Cruzeiro era dominado por assuntos femininos (Netto, 1998). 

Seções como Lar, doce Lar, Beleza e Elegância, Dona, Assuntos Femininos, Cinelândia e 

Spot-light abordavam temas considerados de grande interesse feminino, como moda, beleza, 

culinária, cinema e dicas relacionadas à vida doméstica. No quesito relacionamento e 

comportamento, Da Mulher para a Mulher, tradicional consultório sentimental e objeto de 

nosso estudo, foi publicado de 1940 a 1963 (CUNHA et al., 2008). Assinada pelo pseudônimo 

de Maria Teresa (cuja identidade nunca foi conhecida), a coluna orientava as leitoras sobre 

desde a vestimenta adequada para ocasiões ao desejo de ser independente. Era também nestes 

espaços que ficavam os anúncios publicitários voltados às mulheres; tanto o discurso 

engendrado nas seções, quanto os textos que comercializavam produtos, traziam referências 

relacionadas à família e ao lugar da mulher como esposa e indivíduo a ser guiado (MOLINA, 

2009). 

Por outro lado, contrariando a imagem da mulher tradicional presente na maior parte 

da revista, a coluna As Garotas, de Alceu Penna, era considerada o espaço mais moderno, 

pois mostrava mulheres mais ousadas. Além de lançar moda, já que as garotas eram 

desenhadas sempre vestindo roupas mais liberais, a seção contava pequenas histórias sobre 

paquera e dava dicas de novas formas de sedução, utilizando expressões americanizadas, 

como girls (garotas) e footing (bater perna). Outros colaboradores, como Millôr Fernandes, 

                                                 
1
 As mulheres integravam a força de trabalho no país desde o Brasil Colônia. Mesmo com o fim do 

regime escravocrata, o governo brasileiro atraiu milhares de imigrantes europeus e registros indicam a 

participação de moças jovens e brancas trabalhando nas fábricas. No recenseamento de 1920, das 247 indústrias 

inspecionadas, 17.747 (50,96%) empregados eram do sexo feminino. Além disso, muitas mulheres eram 

costureiras ou complementavam sua renda com outras formas de trabalho (RAGO, 1997). No entanto, a operária, 

a agricultora ou a dona de casa pobre não eram o público alvo da revista, nem eram representadas em O 

Cruzeiro.  
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também contribuíam com a coluna, que ocupava duas páginas semanais da revista (SERPA, 

2003). 
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4 A MULHER NA REVISTA O CRUZEIRO: UM ESTUDO DA COLUNA “DA   

MULHER PARA A MULHER” 

 

4.1 SOBRE A METODOLOGIA 

 

Sendo o objetivo geral desta pesquisa a análise de 11 colunas da seção Da Mulher 

para a Mulher da revista O Cruzeiro, no período compreendido entre 1950 e 1960, 

adotaremos a Análise de Conteúdo (AC) como metodologia do trabalho. A escolha se deu por 

acreditarmos que o método permite identificar quantitativamente e qualitativamente os temas 

mais frequentes neste espaço dedicado à mulher e analisar, consequentemente, de que modo 

ela é apresentada e qual (is) o(s) perfil(is) construídos pela revista. Acreditamos, também, que 

a utilização da AC no estudo de produtos midiáticos é especialmente adequada por facilitar a 

inferência de significados e parâmetros culturais implícitos nas mensagens (SHOEMAKER & 

REESE, 1996, apud Herscovitz, 2007, p. 124).  

Ressaltamos, entretanto, os limites desta pesquisa, que consiste em uma leitura 

possível dentre as inúmeras possibilidades de análise deste objeto. Embora nosso corpus 

tenha sido construído com base em uma amostra que consideramos representativa, nosso 

recorte poderia ser considerado arbitrário por outros observadores. A criação de categorias, 

parte importante da análise de conteúdo aqui apresentada, embora realizada com critério, tem, 

muitas vezes, um caráter impositivo, além estar marcada pela subjetividade do pesquisador. 

Embora, no curso de sua história, a Análise de Conteúdo tenha oscilado entre o rigor 

da objetividade e a fecundidade da subjetividade, as abordagens qualitativas vem sendo cada 

vez mais valorizadas.  

 

A tendência atual da análise de conteúdo desfavorece a dicotomia entre o 

quantitativo e o qualitativo, promovendo uma integração entre as duas visões de 

forma que os conteúdos manifesto (visível) e latente (oculto, subentendido) sejam 

incluídos em um mesmo estudo para que se compreenda não somente o conteúdo 

aparente de um texto, mas também o conteúdo implícito, o contexto onde ele ocorre, 

o meio de comunicação que o produz e o público ao qual ele é dirigido 

(HERSCOVITZ, 2008, p. 126). 

 

De acordo com Bardin (1977), o método é definido como “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens”. Ainda, segundo a autora, embora existam diretrizes que balizam sua 
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utilização, a AC caracteriza-se por ser um método empírico, que necessita de readequação 

conforme o objetivo da pesquisa, sendo, assim, adaptável a um campo de aplicação muito 

vasto.  

A Análise de Conteúdo opera por meio da inferência, “uma operação lógica destinada 

a extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem analisada” (FONSECA 

JÚNIOR, 2009, p. 284). Para que tais operações possam ser realizadas, o pesquisador 

necessita definir indicadores (qualitativos ou não), que permitam que os conteúdos analisados 

sejam enquadrados em categorias previamente testadas e passíveis de replicação 

(HERSCOVITZ, 2008, p. 127). Para que o processo seja efetivo, Bardin (1977) sugere dividir 

o método em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados 

– fase final, na qual as interpretações já podem ser inferidas. 

Na pré-analise, a intenção é que se organizem as ideias e as intuições acerca do objeto, 

sendo possível, assim, a estruturação de um plano de análise. É nesta fase que ocorre a 

escolha dos documentos, a formulação de uma hipótese ou pergunta, a construção dos 

objetivos e a apreensão de indicadores que fundamentem as interpretações. Bardin alerta para 

o fato de que, embora estes processos não ocorram obrigatoriamente em uma ordem 

cronológica, estão intimamente ligados – já que a escolha dos documentos pode estar ligada 

aos objetivos ou vice-e-versa, por exemplo. A primeira atividade desta etapa consiste na 

chamada leitura “flutuante”, quando se entra em contato com os documentos a serem 

analisados a fim de provocar as primeiras impressões e orientações sobre o material. A partir 

disso, chega-se a um objetivo e à construção de um corpus de pesquisa. 

Em seguida, na fase de exploração do material, ocorre o que Bardin denomina de 

“operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas” (1977, p. 101). Os resultados brutos são analisados na etapa seguinte, de 

tratamento dos resultados. Basicamente, a fase resume-se à codificação destes dados em 

unidades de codificação. 

O processo de constituição do corpus desta pesquisa atendeu os critérios de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência
2
 (BARDIN, 1977). Tendo 

                                                 
2
 De acordo com Bardin (1977), a regra da exaustividade pressupõe que foram considerados na análise 

todos os elementos presentes no corpus da pesquisa. No nosso caso, isso quer dizer que categorizamos todos os 

textos das colunas selecionadas. O critério de representatividade, segundo a mesma autora, garante que a amostra 

na qual a análise será baseada seja "parte representativa do universo inicial. Neste caso, os resultados obtidos 

para a amostra serão generalizados ao todo" (BARDIN, 1977, p. 97). Na nossa amostra, recolhemos uma edição 

de cada ano durante a década de 1950 (por exemplo: janeiro de 1950, fevereiro de 1951, março de 1952 e assim 

por diante até 1960) e os resultados foram aplicados a todo o período. A homogeneidade determina que os dados 

colhidos devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos 

semelhantes: recorremos aos textos das mesmas colunas (Da Mulher para a Mulher), que foram todas obtidas no 
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definido a década de 1950 como o período a ser estudado – por acreditarmos ser um momento 

histórico permeado de transformações sociais relevantes, especialmente no que se refere aos 

papeis da mulher –, selecionamos uma edição de cada ano da década em questão (janeiro de 

1950, fevereiro de 1951, março de 1952, abril de 1953, maio de 1954, junho de 1955, julho de 

1956, agosto de 1957, setembro de 1958, outubro de 1959 e novembro de 1960). O material 

foi pesquisado em revistas O Cruzeiro arquivadas no Museu Hipólito da Costa, em Porto 

Alegre.  

 

4.2 A COLUNA DA MULHER PARA A MULHER 

 

As revistas e as seções voltadas às mulheres exerceram muita influência sobre o 

público feminino durante os anos 1950. Guardiãs da moral e dos bons costumes, as 

publicações promoviam o modelo familiar ideal (brancos, de classe média, com papéis 

definidos) e serviam de fonte de informação e de lazer em um período em que a televisão era 

ainda incipiente no país. “As revistas femininas penetram no espaço doméstico e procuram 

atuar como guias de ação, conselheiras persuasivas, companheiras de lazer ou alienação” 

(BASSANEZI, 1993, p. 112). 

Dentro deste cenário de produtos culturais, a revista O Cruzeiro, embora não fosse 

uma publicação essencialmente feminina, dedicava uma grande parcela de suas páginas às 

mulheres. A seção Da Mulher para a Mulher, objeto de nosso estudo, era uma das várias 

destas colunas e se caracterizava pelo formato de consultório sentimental. Publicada durante 

23 anos (de 1940 a 1963), a coluna era assinada por Maria Teresa, pseudônimo cuja 

identidade nunca foi totalmente conhecida – sobre isso, sabe-se apenas que o pseudônimo foi 

adotado por Accioly Netto, quando a coluna estreou, e que Amélia Whitaker, esposa de Leão 

Godim – primo de Assis Chateaubriand e detentor de 75% das ações da Empresa Gráfica O 

Cruzeiro –, e educada conforme os padrões da Igreja Católica, colaborou com a coluna e 

aumentou seu caráter moralizante.  

 

Dona Lili (Amélia Whitaker) logo chegou à conclusão que as respostas às cartas 

deveriam ser "mais educativas", impregnadas de caráter moralizante, e "menos 

sentimentalistas". A coluna passou então a ser feita por Helena Rego Costa, mulher 

do redator que fazia a área de música, José Ribamar Rego Costa. Helena 

Rego Costa trabalharia sob a supervisão direta de dona Lili (NETTO, 1998,  p.80). 

                                                                                                                                                         
acervo do Museu Hipólito da Costa pela autora da pesquisa.  Por fim, Bardin aponta a regra de pertinência, que 

indica que os documentos devem ser adequados ao objetivo da análise. Como o que tentamos inferir da pesquisa 

foram os perfis femininos presentes na coluna Da Mulher para a Mulher durante os anos 1950, podemos afirmar 

que a análise dos textos publicados na coluna atendem a este critério. 



43 

 

Neste espaço, que era publicado nas últimas páginas de O Cruzeiro (em geral, da 

página 70 em diante, variando conforme o tamanho de cada edição), obedecendo a premissa 

que as mulheres liam a publicação de trás pra frente, eram respondidas cartas de leitoras – 

cuja veracidade não podemos comprovar – e também eram apresentados textos escritos pela 

colunista sobre temas considerados de interesse das mulheres. Assuntos como casamento, 

filhos e conduta feminina eram abordados sempre com o caráter conselheiro característico da 

imprensa feminina (MORIN, 1986). Desta forma, a figura feminina (Maria Teresa) exercia 

um papel de conselheira a quem as mulheres supostamente recorriam para tirar dúvidas e 

pedir orientações. 

 

4.3 AS CATEGORIZAÇÕES 

 

Para proceder à fase de categorizações, realizamos a leitura exaustiva de todas as 11 

colunas Da Mulher para a Mulher. Quanto aos formatos jornalísticos, observamos que, 

embora os textos mais representativos relativos à imagem feminina construída pela revista 

fossem os comentários e as crônicas contidos dentro do espaço analisado, as cartas enviadas 

pelas leitoras também se constituíam em elementos fundamentais para identificar os temas 

mais frequentes na seção, especialmente por estarem presentes em 67,21% das colunas 

estudadas. Sendo assim, nesta primeira fase, foram considerados todos os gêneros 

jornalísticos encontrados na pesquisa: comentários, crônicas, artigos e cartas.     

Tal procedimento serviu, também, para balizar a construção de indicadores que nos 

ajudassem a construir a análise dos textos. Sendo assim, foram criadas categorias temáticas e 

de gêneros jornalísticos, obedecendo a uma unidade de análise temática quantitativa e 

qualitativa. No que se refere à classificação de gêneros jornalísticos, seguimos como 

referência José Marques de Melo (1994). 

De acordo com Marques de Melo (1994), sobre os gêneros jornalísticos encontrados 

no Brasil e considerando-se que o formato do objeto de estudo é uma coluna
3
, encontramos, 

                                                 
3
 De acordo com Marques de Melo (1994, p. 136-138) a coluna é “um mosaico, estruturado por 

unidades curtíssimas de informação e de opinião, caracterizando-se pela agilidade e pela abrangência. [...] 

procura trazer fatos, ideias e julgamentos em primeira mão, antecipando-se à sua apropriação pelas outras seções 

dos jornais, quando não funciona como fonte de informação. [...] A coluna corresponde à emergência de um tipo 

de jornalismo pessoal, intimamente vinculado à personalidade do seu redator.[...] Aparentemente tem caráter 

informativo, registrando apenas o que está ocorrendo na sociedade. Mas, na prática, é uma seção que emite 



44 

 

durante a categorização do material, apenas o gênero opinativo. De acordo com Rabaça e 

Barbosa (1978, p. 102 apud Marques de Melo, 1994, p. 136), a coluna tem um caráter 

ambíguo enquanto gênero jornalístico, configurando-se como espaço de entrecruzamento de 

várias formas de expressão noticiosa (notas, crônicas, artigos, etc.), logo, embora o formato 

geral da seção Da Mulher Para a Mulher seja classificado como tal, encontramos outros 

gêneros jornalísticos dentro da seção, que também devem ser considerados. Conforme o 

gráfico abaixo, dos 61 textos catalogados nas 11 colunas, o resultado encontrado foi: 

 

Quanto ao gênero jornalístico (opinativo): 

Carta: 41 

Comentário: 18 

Crônica: 2 

Gráfico 1 - Gêneros Jornalísticos Opinativos 

carta

crônica

comentário

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Considerando o formato da seção Da Mulher para a Mulher, que se apresenta como 

um consultório sentimental, é natural que encontremos formatos de texto apenas do 

jornalismo opinativo, onde a autora expressa opiniões, conselhos e juízos de valor 

(BELTRÃO, 1980). Sendo assim, podemos depreender do gráfico sobre gêneros jornalísticos 

                                                                                                                                                         
juízos de valor, com sutileza ou de modo ostensivo. O próprio ato de selecionar os fatos e os personagens a 

merecerem registro já revela seu caráter opinativo. 
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a predominância de cartas das (dos) leitoras (res), que se caracteriza pelo espaço destinado aos 

cidadãos para que expressem seus pontos de vista, suas reivindicações, sua emoção (Marques 

de Melo, 2006a). Estes formatos serviam como canal de comunicação entre o público e a 

colunista, mas também pautavam os assuntos a serem abordados nos outros textos da seção 

(frequentemente, a colunista fazia referência aos leitores que enviavam 

dúvidas/questionamentos sobre assuntos que ela falaria). Já o comentário, que é o segundo 

gênero mais frequente no material estudado, caracteriza-se como “ [...] apreciação valorativa 

de determinados fatos. A ótica utilizada não é necessariamente a da empresa. [...] Enquanto o 

editorial se adstringe à emissão de opinião sobre os fatos de maior importância, o comentário 

cumpre a tarefa de examinar fatos [...] de menor abrangência” (MARQUES DE MELO, 1994, 

p. 106-107).  Por fim, a crônica, com apenas duas ocorrências, é um gênero “situado na 

fronteira entre a informação de atualidades e a narração literária, configurando-se como um 

relato poético do real” (MARQUES DE MELO, 2006a, p. 201).  

 

Quanto aos temas abordados: 

- Casamento: 17 

- Conduta feminina: 13 

- Namoro: 6 

- Dúvidas amorosas: 6 

- Infidelidade: 3 

- Insegurança: 4 

- Amores proibidos: 3 

- Ciúme: 3 

- Amizade: 2 

- Outros: 4 
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Gráfico 2 - Temas Abordados 

Casamento

Conduta Feminina

Namoro

Dúvidas

Infidelidade

Insegurança

Amores proibidos

Ciúme

Amizade

Outros

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto à classificação temática, observamos que os assuntos mais abordados na seção 

Da Mulher para a Mulher (casamento e conduta feminina) repetem a tendência dos outros 

espaços dedicados à mulher na revista O Cruzeiro. Seções fixas, como As Garotas, Lar Doce 

Lar, Elegância e Beleza, entre outras, tinham como temática principal assuntos ligados às 

atividades domésticas – atribuídas, pela revista e pela sociedade da época, à mulher casada -, 

à conduta e ao comportamento femininos ideais, ao cuidado com o corpo e com a aparência.  

Terminada a etapa de classificação, passamos à seleção do corpus deste trabalho. 

Atentando para o objetivo de nosso estudo – identificar os temas mais frequentes na seção, a 

fim de descobrir quais são os perfis construídos e consolidados pela revista O Cruzeiro – e 

levando em consideração algumas impressões provocadas durante a fase de “leitura 

flutuante”, decidimos adotar uma perspectiva quantitativa e qualitativa. Desta forma, iremos 

analisar os 17 textos da coluna Da Mulher para a Mulher (de autoria de Maria Teresa) cuja 

temática central é casamento – assunto que mais apareceu durante a classificação. Para apurar 

e facilitar o diagnóstico durante a análise, criamos subcategorias: sendo assim, o tema 

“casamento”, engloba subtemas relacionados ao matrimônio (como mostra o gráfico abaixo) – 

infidelidade, felicidade conjugal, conduta feminina, conflito casamento x trabalho e ciúme -, 

ao passo que categorias como “infidelidade”, “ciúme” e “dúvidas amorosas”  que aparecem 

no gráfico número 2 abarcam textos que indicam tais circunstâncias dentro de outros 
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contextos que não se relacionam a casamento. Ao organizar a classificação, percebemos 

também que alguns dos textos analisados poderiam ser classificados em mais de uma 

categoria temática; por tal motivo, estes foram contabilizados mais de uma vez.  

A análise qualitativa se dará, então, por meio do desmembramento dos subtemas 

presentes nos textos da categoria casamento, que foi a mais frequente no período de 

classificação e que será, portanto, analisada em profundidade. Desta forma, pretendemos 

identificar quais questões permeavam a vida da mulher casada e contrapor os papéis sociais 

desempenhados por elas na década de 1950.  

 

Quanto aos subtemas abordados 

- Conduta Feminina: 13 

- Conflito casamento x trabalho: 3 

- Felicidade Conjugal: 2 

- Infidelidade: 2 

- Ciúme: 1 

 

Gráfico 3 - Subtemas da Categoria Casamento 

Conduta Feminina

Conflito casamento 
x trabalho

Infidelidade

Felicidade Conjugal

Ciúme

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Feito isso, entraremos na fase de tratamento do material, quando será realizada a 

interpretação dos textos selecionados à luz do referencial teórico apresentado no capítulo 2. 

Portanto, os textos que compõem o corpus deste trabalho são:       

   

- O Passado (fevereiro/1951) 

- O amor na Dinamarca (fevereiro/1951) 

- Se você é feliz (março/1952) 

- Lares sem filhos (março/1952) 

- Não quis causar-lhe uma decepção (março/1952) 

- Distância e ciúme (março/1952) 

- Box sem nome (abril/1953) 

- O amor ou uma carreira? (abril/1953) 

- Presentes extravagantes (maio/1954) 

- O Rei Salomão e as mulheres (maio/1954) 

- Egoísmo familiar (junho/1955) 

- Vida Nova (junho/1955) 

- Falsa ideia de masculinidade (julho/1956) 

- A mulher e o lar (agosto/1957) 

- Infidelidade conjugal (setembro/1958) 

- Preparação para o lar (outubro/1959) 

- Merecida recompensa (novembro/1960)       

 

Dos 17 textos a serem analisados, 4 são cartas, 12 são comentários e 2 são crônicas. 

Entre as subcategorias, O Passado, O amor na Dinamarca, Lares sem filhos, Não quis 

causar-lhe uma decepção, Box sem nome, Presentes extravagantes, Vida Nova, A mulher e o 

lar, Preparação para o lar e Merecida recompensa tratam, além de casamento, sobre conduta 

feminina. Já os textos Se você é feliz e Egoísmo familiar versam sobre felicidade conjugal. O 

tema infidelidade é abordado em Falsa ideia de masculinidade e Infidelidade conjugal. 

Distância e ciúme foi classificado em três categorias: ciúme, conduta feminina e conflito 

casamento x trabalho; da mesma forma, O amor ou uma carreira? e O Rei Salomão e as 

mulheres podem ser analisados tanto por tratarem de conduta feminina, quanto do conflito 

casamento x trabalho. 
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4.4 O PAPEL FEMININO NA COLUNA DA MULHER PARA A MULHER 

 

Embora os anos 1950 tenham sido marcados por diversas transformações, como a 

ascensão da classe média, o processo de industrialização e o aumento populacional nos 

centros urbanos, as distinções entre o papel feminino e o masculino ainda eram muito nítidas. 

De fato, a revista O Cruzeiro procurava refletir ares de modernidade em suas páginas, porém 

o progresso era muito mais atrelado a inovações gráficas e produtos culturais vindos do 

exterior do que a sua abordagem ou ao seu conteúdo. As conquistas políticas, como o voto 

feminino, ou quaisquer mudanças nos padrões de comportamento das mulheres eram 

ignoradas em prol da manutenção das práticas sociais vigentes. Ao passo que a influência 

estrangeira forçava, de certo modo, a modernização e a emancipação feminina no Brasil, da 

mesma forma as campanhas pós 2ª Guerra Mundial, que incentivavam a volta da mulher ao 

lar e aos valores tradicionais da sociedade, também colaboravam para a permanência deste 

status quo (BASSANEZI, 1997). Neste sentido, a predominância de assuntos ligados ao 

matrimônio, à família e às atividades domésticas nas revistas demonstrava que tipo de papéis 

sociais as mulheres deveriam desempenhar.    

 

4.4.1 Casamento: a carreira de toda a mulher 

 

Nas colunas analisadas, o casamento consistia na temática mais frequente e era 

considerado o objetivo principal na vida de uma moça/mulher. Na concepção da sociedade 

dos anos 1950, o destino natural feminino era ser esposa, mãe e dona de casa, sendo a 

preparação para este fim uma obrigação. Todas as ações no sentido de capacitar a mulher para 

a vida no lar eram não apenas valorizadas, mas também exaltadas pela coluna, como mostra o 

texto Preparação para o lar: 

 

É para modificar esta idéia errada do casamento, que ora peca por excesso e ora por 

falta, que existe o Curso de Preparação para o Lar, filiado à Universidade Católica 

do Rio de Janeiro [...] Estivemos entre as môças que fazem o Curso de Preparação 

para o Lar. Elas nos serviram um almôço – que foi ao mesmo tempo uma prova 

parcial -, almôço elaborado e servido por elas mesmas. Estavam alegres, cheias de 

entusiasmo, de um entusiasmo que nos contagiou (Maria Teresa, 1959, p.88).
4
 

 

                                                 
4
 Quando utilizarmos textos retirados da coluna Da Mulher para a Mulher, utilizaremos a grafia 

original. 
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A “idéia errada” sobre o casamento, mencionada por Maria Teresa, se refere ao fato de 

que algumas mulheres criavam expectativas equivocadas (ou “uma idéia demasiado 

romântica”, nas palavras da autora) sobre a vida a dois. Embora as atividades domésticas 

fossem supervalorizadas na coluna Da Mulher para a Mulher e em outros suplementos 

femininos, a posição de esposa carregava uma série de obrigações com o lar e tornava a 

satisfação pessoal da mulher secundária: sua ocupação principal seria cercar o marido de 

cuidados e se certificar de que sua felicidade estivesse assegurada. 

 A esposa ideal deveria acumular algumas qualidades. O currículo do curso indicado 

por Maria Teresa dava indícios do que a sociedade esperava de uma mulher casada:  

 

[...] Do currículo de aulas constam matérias como Educação Familiar, Formação 

Moral da Mulher, Puericultura, Enfermagem, Economia Doméstica, Decoração e 

outras, cujo emprêgo, na prática, contribuirá certamente para formar famílias bem 

organizadas, que desfrutarão de um clima sadio de compreensão e de harmonia, com 

repercussão direta e altamente benéfica para a sociedade (Maria Teresa, 1959, p. 

88). 

 

O casamento era visto como a “carreira para qual se vinha (as moças) preparando há 

muito tempo” (Maria Teresa, 1955, p.77), portanto, seria um dos pontos altos de sucesso na 

vida de uma mulher. No entanto, para que a tal felicidade conjugal fosse alcançada, eram 

necessários muitos esforços da parte feminina do casal, pois a responsabilidade pelo bom 

andamento do relacionamento era atribuída principalmente à mulher, que era o ser dotado da 

vocação divina para o amor e talhada para o matrimônio: “Deus colocou no coração feminino 

uma enorme capacidade de amar e só quando se realiza nesse amor é que a mulher se sente 

feliz. Ser espôsa e ser mãe, defender a integridade do seu lar – eis o galardão de uma mulher 

venturosa” (Maria Teresa, 1955, p. 77). Ou seja, apenas eram consideradas virtuosas as 

mulheres que dedicassem sua vida ao homem, à família e ao matrimônio. À mulher também 

era negado o direito de felicidade individual (sua satisfação pessoal seria alcançada através da 

felicidade do marido com o casamento), e não se casar era sinônimo de fracasso social, sendo 

ficar solteira (ou para “tia”) o maior temor das jovens. O trecho do texto Vida Nova indica que 

as poucas mulheres que não tinham vocação para o casamento eram consideradas exceções e 

deveriam aproveitar sua competência para amar ao próximo dedicando-se à caridade ou a 

outras pessoas.  

Não incluímos aqui as mulheres que não têm vocação para o casamento que, embora 

poucas, existem. Mesmo essas também podem amar. Dedicam-se a obras de 

caridade ou simplesmente afeiçoam-se a uma criança, mas amam sempre. As que 

não se casam e, egoisticamente, abafam dentro do peito a capacidade de amar 

tornam-se cépticas, avaras e sentem a alma vazia. Não esperam nada de ninguém, 
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porque também não dão coisa alguma. A vida, para elas, é um fardo (Maria Teresa, 

1955, p.77). 

 

À esposa era atribuída, também, a função de promotora e conciliadora das relações 

entre os seus filhos, o pai e os filhos e os demais membros da família. Ela deveria cuidar “do 

intêresse de todos”, sempre agindo de acordo com as regras da “boa política conjugal” (Maria 

Teresa, 1957, p. 104). As esferas de atuação masculina e feminina no âmbito doméstico eram 

bem delimitadas na revista: ao homem cabia, dentro de casa, apenas os pequenos consertos, e 

a eventual colaboração em outras tarefas do lar deveria ser encarada como uma generosidade 

e não uma obrigação. Além disso, também cabia ao marido o papel de provedor financeiro da 

família, ficando responsável por todas as despesas da casa.  

4.4.2 Família e filhos 

 

No quesito família, após o casamento era esperado que o casal tivesse filhos. “Para a 

mulher, ser mãe e dedicar-se aos filhos, mais que um direito ou uma alegria, era uma 

obrigação social [...]” (BASSANEZI, 1997, p. 633). Tal “obrigação” era reforçada por 

instituições, como a Igreja, que considerava ter filhos a missão divina da mulher e o principal 

objetivo do casamento – em uma clara referência a como a mulher virtuosa deveria se 

relacionar com o sexo. A maternidade era considerada um processo tão natural e obrigatório 

que, ao abordar a dificuldade que alguns casais encontravam para constituir uma prole, no 

texto Lares sem filhos , a colunista Maria Teresa indicava que a falta de interesse em ter filhos 

deslegitimava o amor e o relacionamento entre o casal. Não era considerada aceitável a 

possibilidade de marido e esposa simplesmente optarem por não ter filhos sem, ao menos, 

tentar algum tipo de tratamento antes (já que a vida a dois neste modelo seria reprovável do 

ponto de vista religioso e considerada uma atitude egoísta perante a sociedade). "Um dos 

instintos mais arraigados na mulher é o da maternidade e, em regra geral, todo casal feliz 

deseja ter filhos. A simples ausência dêste sentimento já denota uma felicidade conjugal 

imperfeita, sem bases bem fundadas e duradouras" (Maria Teresa, 1952, p. 76).  

O texto incentivava que os casais recorressem a tratamentos médicos em caso de 

infertilidade, já que estes eram considerados legítimos do ponto de vista moral. Embora a 

sífilis ou um dos fatores que concorriam "com grande pêso para a esterilidade ser o fato de o 

homem haver levado antes do casamento uma vida de excessos” (Maria Teresa, 1952, p. 76) 

fossem apontadas como possíveis causas para que o casal não conseguisse ter filhos, em 

nenhum momento a conduta masculina era criticada. A colunista apenas recomendava que 

fossem realizados exames e tratamentos pré-nupciais.  



52 

 

Uma lista de conselhos para os que lutavam contra a esterilidade foi retirada de uma 

revista francesa para dar mais credibilidade ao discurso da colunista – e aproximar os casais 

brasileiros que enfrentavam a mesma dificuldade que pessoas que viviam em um país mais 

desenvolvido: “1ª – é uma luta frutífera, 2ª- constitui uma obrigação, 3ª- pode ser longa e 

difícil e necessita do apoio moral de um conselheiro, 4ª- como certos exames e consequentes 

tratamentos afetam diretamente a moral religiosa os esposos devem estar certos de que o 

médico com que se tratam tenha os mesmos princípios religiosos” (Maria Teresa, 1952, p. 

76). Ou seja, mesmo que a fecundidade fosse um ideal a ser perseguido e que a Igreja 

estivesse de acordo com os tratamentos para esterilidade, as mulheres deveriam ser cercadas 

de cuidados neste período, para que a moral religiosa não fosse afetada. 

 

4.4.3 O ideal de felicidade conjugal 

 

Como a maternidade, características como doçura, pureza e fragilidade eram 

frequentemente atribuídas ao sexo feminino. Os conselhos presentes na coluna Da Mulher 

para a Mulher indicavam que a mulher deveria cuidar do marido e se certificar que tudo 

estivesse a seu gosto, tanto no que se referia à casa e à família, quanto à sua própria aparência. 

A revista alertava para os riscos que a esposa corria quando se dedicava em demasia aos 

cuidados domésticos deixando sua aparência de lado. A mulher deveria cuidar de si mesma 

para agradar o marido, senão o homem poderia perder o interesse, aumentando a chance de 

que recorresse a outras mulheres. 

 

A mulher não pode, contudo, dedicar-se exclusivamente ao trato de sua casa, para 

que seja perfeita, para que cada coisa esteja estritamente no lugar. Ela tem que ter 

tempo também para dedicar-se à família. Tem que mostrar aos filhos que elês não 

são demais, que não estão sobrando. [...] E precisa também acompanhar o marido. 

Há espôsas que nunca têm tempo para êle. [...] Que interessa ter uma casa impecável 

se não tem o amor do marido? Ela precisa cuidar da sua pessoa...para agradá-lo. 

Andar bem posta e bem cuidada, revela, ao nosso ver, espiritualidade. A mulher que 

é espôsa e mãe e tem um lar sob a sua responsabilidade precisa estar com as antenas 

da alma ligadas para captar e satisfazer a tôdas as exigências que seu estado requer 

(Maria Teresa, 1957, p. 104). 

 

 Mais uma vez percebemos a hierarquização implícita na sociedade conjugal, em que o 

marido era o chefe da casa, detentor de poder sobre a esposa, sobre os filhos e o centro das 

atenções, para quem deveriam ser devotados todos os esforços. Qualquer mudança, atitude ou 

obrigação feminina estava atrelada à felicidade do homem: ela deveria desempenhar com 

destreza suas obrigações domésticas, deixando a casa impecável para que o marido a 



53 

 

admirasse por isso; cuidar para que os filhos fossem educados dentro dos padrões sociais, 

obedecendo às regras de comportamento e cuidando para que não importunassem o pai; por 

fim, a mulher deveria, ainda, cuidar de si mesma, estar sempre bem vestida, com a finalidade 

de recepcionar o homem, que, cansado do trabalho, não deveria ser importunado com 

questões “menores”, ou cobranças femininas. Esta era a receita para a felicidade conjugal – 

que, na verdade, pressupunha o contentamento de apenas uma das partes do casal.  

O comportamento feminino, tanto das mulheres casadas quanto das solteiras, deveria 

seguir o manual de conduta aprovado pela sociedade. Os conselhos publicados na coluna Da 

Mulher da Mulher refletiam a forma como as mulheres deveriam zelar por sua reputação e 

agir de acordo com a moral, mesmo que isso significasse sua infelicidade. Quando em 

desacordo com alguma atitude do marido, por exemplo, mandava a “prudência”, como 

indicava Maria Teresa no texto Presentes extravagantes, que a esposa desse razão ao homem. 

Ao relatar – e reprovar – o caso de mulheres que esperavam que os maridos as cobrissem de 

presentes, a colunista também afirmava que existiam esposas que pecavam pelo outro 

extremo, quando repreendiam os homens que cometiam extravagâncias para lhes presentear. 

Neste caso, o indicado era que, mesmo que o casal não tivesse condições financeiras para 

gastar com joias, por exemplo, a mulher não deveria mostrar seu descontentamento; o ideal 

seria mostrar-se agradecida e, no máximo, alertá-lo sutilmente para que refletisse sobre este 

tipo de presente futuramente: 

 

Em relação a casos dessa natureza, manda a prudência que a espôsa admita 

prazerosamente a extravagância do marido. [...] Qualquer marido ficaria 

profundamente desapontado se, depois de ter feito um sacrifício para agradar a 

mulher, esta o recebesse com reprovações.Se, realmente, em face do orçamento do 

casal, o presente representa uma extravagância, de futuro, cautelosamente, ela o 

advertirá para não repetir o rasgo de generosidade. Mas no momento em que receber 

o presente...a alegria (ao menos aparente) deve ser proporcional à alegria com que 

foi dado, pelo menos é assim que manda a  boa política conjugal ( Maria Teresa, 

1954, p. 47). 

 

Mesmo que o “tato” para corrigir o cônjuge, seja homem ou mulher, em uma situação 

como a descrita por Maria Teresa seja recomendável em qualquer circunstância, de qualquer 

época, a maneira como a revista aconselhava as esposas refletia, também, a posição de 

submissão e inferioridade que a mulher ocupava no relacionamento – e na sociedade em geral. 

Embora o casal tivesse uma vida juntos, a relação era construída em uma base hierárquica, em 

que a mulher deveria respeitar a autoridade do homem e agir de forma servil. Da mesma 

maneira, a capacidade intelectual feminina era, por vezes, questionada; com o argumento de 

que as mulheres teriam nascido com outras habilidades que não às ligadas ao trabalho 
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intelectual, o discurso da revista reafirmava o código da moralidade. Defendia o modelo 

tradicional de família e, ao mesmo tempo, impedia, ou ao menos não incentivava que a 

mulher se educasse e, consequentemente, conquistasse independência (BASSANEZI, 1997). 

“Há casos – embora raros – em que a mulher é mais intelectual do que o homem. [...] Êle, 

porém, não está nem aí pra isso. Gosta de sair, de ir pra fazenda [...] Mas...quando há amor 

tudo se resolve a contento. Êle anarquiza a “literatice” da mulher, ela o chama de estouvado e 

tudo acaba bem, no fim.” (Maria Teresa, 1953, p. 97). Como, no texto citado (Box sem nome), 

nem ao menos a falta de interesses em comum seria empecilho para o relacionamento, nem os 

hábitos “inusitados” da mulher serviriam para impedir que a vontade do homem fosse 

realizada. 

 

4.4.4 Conduta social vigiada  

 

As mulheres também deveriam vigiar suas atitudes e agir de acordo com a moral 

dominante para garantir, assim, o respeito social. “As moças de família eram as que se 

portavam corretamente, de modo a não ficarem mal faladas. Tinham gestos contidos, 

respeitavam os pais, preparavam-se adequadamente para o casamento, conservavam sua 

inocência sexual e não se deixavam levar por intimidades físicas com os rapazes” 

(BASSANEZI, 1997, p. 610). O código de conduta da década de 1950 também exigia a 

virtude das mulheres, que se traduzia na contenção sexual e manutenção da virgindade. 

Poucos eram os homens que aceitavam se casar com uma mulher que não fosse “virtuosa” e 

tal preconceito era legitimado, inclusive, pelo código civil, que previa a anulação do 

casamento caso fosse constatado que a moça não era virgem.  

A seção Da Mulher para a Mulher, por se tratar de um “consultório sentimental”, não 

só abordava assuntos aleatoriamente como, frequentemente, recebia cartas de leitoras que 

pediam orientações sobre como lidar com situações embaraçosas que se relacionassem com a 

violação de alguns dos preceitos morais. Nestes casos, além de serem repreendidas, as 

mulheres eram aconselhadas a esconder qualquer elemento da sua vida que pudesse 

comprometer seu futuro – leia-se, a possibilidade de arranjar um marido, ou até mesmo perdê-

lo. 

Realmente os acontecimentos desagradáveis que lhe sucederam no passado devem 

ter influenciado grandemente na formação do seu espírito. Não me parece, contudo, 

que rejeitar as suas lembranças ou confiá-las a alguém seja a melhor política. Se 

você pudesse contar com um médico psicanalista, pessoa de confiança absoluta e 

com êle desabafasse os seus temores, muito bem. Mas, à sua falta, não é prudente 

confiar o que lhe aborrece a quem quer que seja (Maria Teresa, 1951, p 124).  
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Embora o texto O Passado não revele exatamente qual foi o mal que acometeu a 

leitora, a colunista a aconselhava a se empenhar para superar o que lhe afligia e a valorizar o 

fato de ter um marido, pois isto tornaria sua vida mais “doce”.  

A lei e a sociedade também se colocavam ao lado do homem em situações de 

infidelidade. Nas revistas, isso não era diferente: em caso de reclamações ou brigas conjugais, 

a razão era dada ao homem e “mesmo nos momentos em que se reconheciam os motivos das 

queixas femininas, as esposas eram aconselhadas a ceder e a resignar-se em nome da 

manutenção da felicidade conjugal. Qualquer forma de protesto feminino era desestimulada” 

(BASSANEZI, 1997, p.631). Mesmo quando os relatos eram de não haver mais afinidade ou 

amor no casamento, os conselhos presentes na seção Da Mulher para a Mulher nunca 

apontavam para a possibilidade de dissolução da relação. Da mesma maneira, as dúvidas 

quanto ao casamento ou as infidelidades relatadas pelas leitoras eram repreendidas e 

desestimuladas “Ao contrário dos maridos, as adúlteras eram fortemente criticadas e poderiam 

ser severamente punidas. Como a honra de um marido dependia em grande parte do 

comportamento de sua esposa, o castigo violento ou até mesmo o chamado crime passional 

contra mulher [...] eram comumente perdoados pelas autoridades da lei” (BASSANEZI, 1997, 

p.634). 

Quanto ao fato de estar ainda apaixonada pelo primeiro namorado também é uma 

prova de imaturidade de espírito. Êle representa para você apenas o fruto proibido. 

Garanto-lhe que, se abandonasse seu marido e fôsse viver com êle, veria dentro de 

pouco tempo que êle também tem defeitos, como todos nós, humanos. Cuide de 

aproveitar sua felicidade, ao lado do homem com quem se casou e que tem tantas 

qualidades que você, mesmo sem amá-lo não pode deixar de reconhecer (Maria 

Teresa, 1952, p.124). 

 

 Na concepção da colunista Maria Teresa, o casamento era sagrado, e o amor, um só. 

Observamos neste trecho do texto Não quis causar-lhe uma decepção, mais uma vez, a 

expressão da felicidade na vida de uma mulher: o casamento. Ou seja, mesmo que não 

houvesse sentimentos, a esposa deveria sentir-se suficientemente satisfeita apenas pelo fato de 

ter sido agraciada, escolhida por um homem que a colunista afirmava ser bom (mesmo sem 

conhecê-lo) e resignar-se com apenas este tipo de “felicidade”. “As explicações reducionistas 

das revistas para as relações extraconjugais não davam lugar a outras possibilidades, tais 

como o amor – verdadeiro – fora do casamento ou as complexas interpretações psicológicas 

que hoje ocupam as páginas das revistas femininas [...]” (BASSANEZI,1997, p. 636). 

Embora a razão em casos de infidelidade fosse dada, via de regra, ao homem, 

identificamos outro tipo de posicionamento em um texto de 1956: 
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Há homens que se casam, que “amam a espôsa acima de tudo”, mas que “não 

querem perder a sua liberdade”. [...] É o gôsto da aventura, do perigo, “uma 

afirmação de masculinidade”. Falsa afirmação, entendemos nós. Pois que um 

homem casado tem na sua casa, no seio de sua família, todos os elementos para se 

impor a si mesmo e à sociedade como homem – inclusive a oportunidade de 

demonstrar por fôrça de caráter (já que ao homem não apraz ser dirigido pelo 

coração) que é capaz de cumprir com suas obrigações e seus deveres conjugais, 

ainda que restritivos ( Maria Teresa, 1956, p. 93). 

 

 

Em Falsa idéia de masculinidade, a colunista defende o casamento sem justificar o 

comportamento masculino e suas aventuras extraconjugais. Mesmo alinhada aos valores da 

família tradicional, Maria Teresa também legitima a insatisfação da esposa com a conduta do 

marido: “[...] Por êle que não sabe o que quer, que não se define, que não encontrará 

compensações duradouras fora do lar....nem dêntro dele, porque a espôsa, ressentida, não 

poderá também fazê-lo feliz” ( Maria Teresa, 1956, p. 93). Vemos, então, pela primeira vez 

nos textos analisados, a crítica ao comportamento masculino, que concede, 

consequentemente, algum poder à mulher dentro do relacionamento. Frequentemente 

representada como o elemento passivo, submisso dentro de casal, desta vez, é outorgado à 

esposa o direito de reagir e demonstrar seu desconforto com a situação – sem que haja 

nenhum tipo de repressão a este comportamento.  

 

4.4.5 Lugar de mulher 

 

Cresceu na década de cinquenta a participação feminina no mercado de trabalho, 

especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio 

ou em serviços públicos. Surgiram então mais oportunidades de emprego em 

profissões como as de enfermeira, professora, funcionária burocrática, médica, 

assistente social, vendedora, etc. que exigiam das mulheres uma certa qualificação e, 

em contrapartida, tornavam-nas profissionais remuneradas, Essa tendência 

demandou uma maior escolaridade feminina e provocou, sem dúvida, mudanças no 

status social das mulheres (BASSANEZI,1997, p.624). 

 

Embora a participação feminina no mercado de trabalho tenha começado a se expandir 

durante a década de 1950, a carreira feminina – principalmente das mulheres de classe média 

– era cercada de preconceitos. Como a mulher, no imaginário social, era talhada para o lar, a 

ideia de conciliar trabalho fora com seus deveres como dona de casa preocupava. Além disso, 

a possibilidade de ganhar seu próprio dinheiro conferiria mais liberdade e independência à 

mulher, podendo causar instabilidades tanto na organização doméstica como no matrimônio. 

Outros argumentos, como o perigo de perder a feminilidade, eram usados contra a inserção da 

mulher no mercado de trabalho e ajudaram a construir preconceitos acerca da representação 
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feminina nestes ambientes. 

  

As autoridades e os homens de ciência do período consideravam a participação das 

mulheres na vida pública incompatível com a sua constituição biológica. Os 

argumentos criados ou reproduzidos e até as classificações preconceituosas que 

pregaram converteram-se em códigos que aos poucos passaram a eleger as relações 

entre os sexos, bem como entre as diferentes classes sociais e grupos étnicos. [...] 

Pelo menos até a década de sessenta, acreditava-se que a mulher, sendo feita para o 

casamento e para a maternidade, não deveria fumar em público ou comparecer a 

bares e boates desacompanhada, e a política ainda era considerada assunto 

preferencialmente feminino (RAGO, 1997, p. 604). 

 

Via de regra, as revistas femininas, e em especial a coluna que estamos analisando de 

O Cruzeiro, desestimulavam a carreira da mulher, ou, ao menos tratavam de valorizar ainda 

mais a vida doméstica. A única situação legítima, pelo que podemos perceber, são os casos 

em que a classe social do casal era mais baixa e que a contribuição financeira advinda do 

trabalho feminino era essencial. No texto Distância e ciúme, uma leitora, ao pedir auxílio 

sobre a possibilidade de passar um ano afastada de seu marido por motivos profissionais, é 

incentivada por Maria Teresa: “[...] Acho que vale a pena o sacrifício. Admiro a sua 

determinação de vencer, seu amor ao trabalho, ao marido e à família. Estou certa de que no 

futuro terão dias bem melhores e será uma felicidade bem merecida” (Maria Teresa, 1952, 

p.76). Mesmo com a desvalorização da mão de obra das mulheres, uma boa parcela da 

população feminina participou da força de trabalho desde o período do Brasil Colônia. Além 

do sistema escravocrata, que mantinha mulheres dentro da classe trabalhadora rural ou nos 

serviços domésticos, a instalação de fábricas têxteis no país, na segunda metade do século 

XIX, também empregou grande contingente de mulheres operárias (NADER, 2002). 

A abordagem mais comum na seção Da Mulher para a Mulher, no entanto, era 

diferenciar as mulheres que demonstravam aptidão para a carreira profissional – que eram 

consideradas exceções – das que eram talhadas para o casamento. Em um teste aplicado na 

coluna, intitulado O amor ou uma carreira?, a autora propõe perguntas para indicar quais 

eram os valores mais importantes para a leitora. Se a resposta para perguntas como 

“Considera o problema sexual tão repulsivo que se recusa a discuti-lo sob qualquer aspecto?” 

e “Depois de casada você preferirá continuar no emprego a ficar em casa tomando conta dos 

bebês” fosse afirmativa, indicava que a mulher tinha mais inclinação pela carreira; se fosse 

negativa, o caminho a ser escolhido deveria ser o do matrimônio. O cunho das perguntas 

demonstrava, na verdade, o posicionamento da revista em relação à carreira feminina: 

primeiramente, a mulher teria que escolher entre uma coisa ou outra (o casamento ou o 

trabalho), já que as respostas indicam que os estilos de vida seriam incompatíveis. A maior 
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inclinação pela carreira também pressupunha que a mulher tinha atitudes egoístas e que não 

tinha muito apreço pelo sexo masculino (“Está convencida de que os homens são sêres 

inferiores com muito poucos sentimentos elevados?” e “Ficaria indignada se o dinheiro de que 

dispões para comprar uma nova “toilette” tivesse que satisfazer a uma emergência?”). O 

discurso engendrado na coluna reforçava o imaginário social, que alertava para o risco que o 

modelo de família tradicional corria com o aumento da participação da mulher no mercado de 

trabalho. 

Prática comum, o abandono da carreira em nome da maternidade era também 

estimulado na seção Da Mulher para a Mulher. Para valorizar ainda mais o matrimônio, 

percebeu-se que a colunista buscava, por vezes, apoio na ciência, como no texto O Rei 

Salomão e as mulheres – embora não apontasse nenhuma fonte específica – :  

 

Ouvimos mesmo há poucos dias uma amiga dizer: “o melhor espôso é um bom 

emprego.” Ora, isso é coisa que se diz à toa, sem profundidade, porque 

cientificamente está provado que a mulher só atinge a sua plena capacidade emotiva 

e espiritual como espôsa e como mãe. Só essas duas mães funções preenchem 

integralmente a vida da mulher (grifo nosso, Maria Teresa, 1954, p. 47). 

 

Maria Teresa se utilizou neste texto, ainda, do discurso de uma figura pública feminina 

que, mesmo mantendo uma carreira, fazia coro ao pensamento da revista. Clare Boothe Luce, 

uma embaixadora dos Estados Unidos na Itália, declarava que nenhum trabalho no mundo era 

mais compensador que o de mãe e espôsa: “Não há satisfações que sejam achadas, quer numa 

fábrica, quer num escritório que se comparem com as compensações emocionais, espirituais e 

intelectuais das profissões de espôsa e de mãe” (Maria Teresa, 1954, p. 47). Ou seja, já que 

era aparentemente impossível impedir que as mulheres assumissem funções profissionais fora 

de casa, o esforço da mídia e da sociedade apontava em direção à valorização do papel de 

mulher do lar; além disso, nota-se uma tentativa de “profissionalização” das atividades de 

mãe e esposa, que começam a ser tratadas como a carreira principal na vida de uma mulher. 

Notamos, também, a utilização de marcadores semânticos que revelam a dominação 

do gênero masculino no ambiente profissional. Ao descrever o cargo de Clare Boothe Luce, a 

colunista a define como a “atual Embaixador dos Estados Unidos na Itália” (grifo nosso, O 

Cruzeiro, 1954,p.47). Embora a flexão de gênero nas profissões e graus que constam nos 

diplomas e certificados tenha se tornado obrigatória apenas recentemente
5
, a nomenclatura 

                                                 
5
 A lei nº 12.605, sancionada em 3 de abril de 2012 pela presidenta Dilma Rousseff, determina que as 

instituições de ensino expeçam diplomas e certificados com a flexão de gênero correspondente ao sexo do 

diplomado; os já diplomados também podem requerer a alteração. 
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utilizada para definir os cargos femininos também indica a relação entre os sexos no âmbito 

profissional. 

 

 O espaço público moderno foi definido como esfera essencialmente masculina, do 

qual as mulheres participavam apenas como coadjuvantes, na condição de auxiliares, 

assistentes, enfermeiras, secretárias, ou seja, desempenhando as funções 

consideradas menos importantes nos campos produtivos que lhe eram abertos 

(RAGO, 1997, p. 603). 

 

O próprio discurso da colunista indicava mudanças no comportamento feminino: “[...] 

as boas espôsas, no sentido bíblico, vão rareando [...] Assim é que muita moça já não 

considera hoje, como antigamente, o casamento como a finalidade principal da vida da 

mulher” (Maria Teresa, 1954, p.47). Aos poucos, as mulheres começavam a apoderar-se de 

seus próprios destinos e a exercer outros papeis na sociedade além dos relacionados à vida 

doméstica. Com isso, as revistas e seções femininas também mudaram a sua estratégia, 

passando a apelar para que as mulheres que exerciam atividades fora de casa não 

descuidassem da aparência, nem das obrigações domésticas – que devia ser sua ocupação 

principal: “[...] não se pretende que a mulher não tenha outra atividade fora da família, mas 

que faça desta o objeto primordial de sua vida” (Maria Teresa, 1954,p.47). Embora os 

conselhos indiquem uma diminuição na hierarquia entre masculino e feminino, a mulher ainda 

deveria fazer da família a parte central de sua vida e carregar sozinha, além das obrigações 

profissionais, todas as atividades no âmbito doméstico. Apesar da aparente liberdade de 

escolha, a revista indica, ainda, que a mulher sempre deveria priorizar a vida conjugal em 

detrimento da profissional quando não fosse possível conciliar as duas. Casos em que pessoas 

do sexo feminino davam mais valor à carreira do que ao casamento eram considerados 

exceções, sendo perpetuados os valores da família tradicional. 

Deve a mulher sacrificar uma carreira e casar-se com um homem às vezes menos 

talentoso do que ela? Como não argumentamos com exceções (porque consideramos 

excepcionais as mulheres que não têm vocação para o casamento) achamos que sim. Quando 

não é possível conciliar a carreira e a vida conjugal, é sempre preferível esta àquela (Maria 

Teresa, 1954, p. 47). 

O que se verifica, neste e nos outros textos que abordam a temática trabalho, é o 

conflito entre as visões tradicionais sobre os papeis femininos e a nova realidade de inserção 

da mulher no mercado de trabalho. Embora a revista tente se adaptar às mudanças e adote 

novas estratégias de representação, a coluna ainda se apega aos valores morais, se utilizando 

de referências bíblicas (neste caso, o Rei Salomão), por exemplo. A mudança na estratégia de 
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abordagem da temática, que aparentemente  reflete uma visão mais progressista, logo cai por 

terra com a valorização da “mulher virtuosa”. “E nos seus provérbios êle ( o Rei Salomão) 

desenha os  traços fundamentais do que classifica de “uma mulher virtuosa”. [...] numa 

linguagem simbólica em que se deduz  que a mulher virtuosa ajuda economicamente o 

marido, dá-lhe conselhos firmes nos seus negócios [...]” (Maria Teresa, 1954, p. 47). Então, 

ao passo que na visão bíblica o trabalho feminino era considerado virtuoso, a colunista critica 

a conduta de mulheres que consideram o trabalho a melhor alternativa a ser seguida. O que 

inferimos, portanto, é que na seção Da Mulher para a Mulher a carreira feminina é legitimada 

como uma maneira de colaborar para o bom andamento da vida conjugal, e não como um 

caminho para obtenção de satisfação pessoal da mulher. Assim como na interpretação 

religiosa, o cerne da vida feminina deveria permanecer sendo a família, e não era um caminho 

para a libertação. 

 

4.5 MUDANÇAS NO HORIZONTE 

 

Embora, de uma maneira geral, os textos da seção Da Mulher para a Mulher e os 

conselhos dados às leitoras apontassem para a manutenção dos papeis femininos tradicionais, 

percebeu-se que, por vezes, a revista abordava assuntos mais progressistas, mesmo que sob o 

viés da sociedade patriarcal. O cenário de transformação social favorecia a mudança de 

comportamento feminino e o período analisado antecedia os anos 1960, fase em que as 

mulheres passaram a questionar seus modelos de vida. As mudanças também podem ser 

notadas no discurso de Maria Teresa, que afirmava, como no texto O Rei Salomão e as 

mulheres, o perigo de extinção que as mulheres “virtuosas” corriam ao afastarem-se da sua 

ocupação principal (a família). É principalmente nos textos sobre trabalho e infidelidade 

feminina (ou apenas nos questionamentos sobre seu relacionamento) que percebemos avanços 

no status das mulheres. Acreditamos que a maior participação feminina no espaço público e 

sua inserção formal no mercado de trabalho tenham contribuído para que as relações de poder 

entre o gênero masculino e feminino fossem questionadas. Ao passo que a mulher 

conquistava independência financeira e intelectual, passava também a reavaliar seu papel 

como mãe e esposa, criando situações de conflito. 

O medo que as camadas conservadoras da sociedade nutriam acerca da alteração dos 

papeis femininos era refletido na seção Da Mulher para a Mulher. O caráter pedagógico da 

mídia era utilizado para orientar a mulher a manter a família e o lar como o objetivo principal 

de sua vida e era um instrumento para perpetuar o modelo tradicional de família. 
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CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho, tentamos verificar quais os papeis femininos construídos e 

consolidados pela coluna Da Mulher para a Mulher, da revista O Cruzeiro durante a década 

de 1950. Nos dez anos que analisamos, o consultório sentimental escrito pelo pseudônimo de 

Maria Teresa, abordou majoritariamente o tema casamento e seus desdobramentos (conduta 

feminina, conflito casamento x trabalho, infidelidade, felicidade conjugal e ciúme), 

confirmando a construção de um modelo feminino tradicional. 

Neste contexto de manutenção dos papeis femininos, não era privilégio da revista O 

Cruzeiro a divulgação, em especial nas seções voltadas à mulher, dos valores morais da 

sociedade  - que era, mais visivelmente do que hoje, dominada pelo masculino. Mesmo assim, 

procuramos problematizar as contradições acerca da representação da modernidade nas 

páginas da revista: as inovações visíveis em seu conteúdo gráfico, nos produtos culturais 

importados do exterior, além da inserção de novas forma de fazer jornalismo, em contraste 

com a propagação de papeis femininos tradicionais. Foi possível inferir, durante a análise, a 

atribuição de valor à presença da mulher no lar e na família, constituindo uma espécie de 

profissionalização de sua atuação doméstica. Em contrapartida, o desempenho desta função 

reforçava os vínculos de dependência das esposas em relação aos maridos, afastando-as ainda 

mais do ideal de igualdade e liberdade social. 

Em todos os textos analisados, inclusive os que versam sobre trabalho, afirma-se que a 

carreira natural a ser seguida pela mulher é o casamento e seus desdobramentos (dedicação à 

família e ao lar); ao gênero feminino só é legitimada a atuação profissional fora de casa em 

casos de necessidade econômica – e este perfil quase não é representado pela revista, pois seu 

público-alvo são pessoas de classe média e com maior poder de compra. A questão 

profissional é ainda abordada em outra esfera – já que a revista não podia ignorar 

completamente as transformações sociais que, aos poucos, se operavam, sob a pena de perder 

público leitor. Nestas outras situações, a mulher que valoriza a atuação profissional é tratada 

como exceção, pois, de acordo com a colunista, o gênero feminino seria dotado de uma 

capacidade especial de amar e de dedicar-se ao próximo. Logo, as que não quisessem 

aproveitar este “dom” eram consideradas egoístas, quando, na verdade, era a sociedade quem 

tomava para si todos os seus direitos de escolha.  

Os ideais de modernidade também tinham lugar na revista na forma de consumo. À 

mulher contemporânea era recomendada, pela publicidade – que de tão presente na publicação 

quase se confundia com o texto jornalístico -, a compra de produtos e eletrodomésticos, que 
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tornariam sua vida mais prática. As fotos estampadas nas capas da publicação e as notícias 

sobre os filmes e as estrelas de Hollywood representavam a influência e o culto aos padrões 

norte-americanos. Ao passo que os mais conservadores viam a invasão ianque como uma 

ameaça aos valores tradicionais da sociedade, as mulheres, mas principalmente os homens, 

espelhavam-se nos astros de cinema e em suas atitudes liberais. Era, então, como se a revista 

O Cruzeiro fosse dividida em duas publicações com posicionamentos diferentes: de um lado, 

as capas e reportagens sobre as novidades e mudanças estrangeiras (e, por vezes, até o relato 

sobre mulheres liberais), mostrando um mundo de possibilidades; na outra metade, as seções 

voltadas ao público feminino, como Da Mulher para a Mulher, apregoavam os valores 

tradicionais da sociedade patriarcal e criticavam atitudes que se distanciassem deste modelo. 

Em nenhum momento, durante os textos, a relação homem-mulher é questionada pela 

colunista. Mesmo quando as leitoras expressam algum tipo de dúvida ou revolta acerca dos 

papeis sociais, a sessão trata de orientar as mulheres para que não se desviem do caminho 

"natural", que seria o de esposa zelosa e submissa. Além de tudo, o caráter pedagógico da 

mídia, apontado por Fischer (2002), em especial na imprensa feminina, tutoriza e monitora o 

comportamento das leitoras - como ainda o faz. Os valores que a coluna Da Mulher para a 

Mulher disseminava contribuíam para a construção do imaginário social acerca dos papeis 

femininos ideias naquela sociedade.  

No período analisado, o papel feminino central divulgado pela revista O Cruzeiro é  o 

de mãe e esposa. O discurso engendrado nos comentários, crônicas e respostas às cartas de 

leitores determina quais os espaços que a mulher deve ocupar para ser respeitada e 

considerada virtuosa, o que deve vestir, quais são os padrões de comportamento ideais, 

afastando-a das possibilidades de escolha. Mesmo ao valorizar as funções sociais femininas, a 

revista não escondia o caráter de inferioridade ou, ao menos, a dominação do masculino sobre 

o feminino. 

Embora haja muitas diferenças entre o papel feminino ofertado pela revista O Cruzeiro 

durante os anos 1950 e o posicionamento das publicações do século XXI, a "tutorização" dos 

comportamentos continua presente em algumas revistas e seções femininas, mesmo que 

menos evidentes. As imagens, significações e modos de viver consolidados pela mídia 

continuam a  determinar os perfis ideais atuais. Mesmo com significativa participação no 

mercado de trabalho, as mulheres ainda sofrem discriminação; as condutas femininas ainda 

são julgadas e reguladas pela sociedade; os consultórios sentimentais continuam a aconselhar 

suas leitoras de acordo com os padrões sociais tradicionais. Hoje, o papel de esposa modelo e 
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apta para as lides do lar parece ter sido substituído pela super-mulher, que é capaz de 

equilibrar uma carreira de sucesso, os cuidados com a família e um corpo perfeito. 

 O que podemos perceber após ter realizado está pesquisa é que ainda há muito a fazer 

e a estudar acerca da formação do imaginário sobre a mulher, considerando-se que o presente 

trabalho é apenas uma das várias interpretações possíveis sobre o papel feminino na coluna 

Da Mulher para a Mulher durante a década de 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

REFERÊNCIAS 

 

ÁLVARES, Cláudia e SILVEIRINHA, Maria João. Introdução à mesa temática "Estudos 

culturais e de Género", 2005. Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/alvares-claudia-

introducao-mesa-tematica-estudos-culturais-genero.pdf. Acesso em: 05 de abril de 2013. 

 

BARBOSA, Marialva. O Cruzeiro: uma revista síntese de uma época da história da imprensa 

brasileira. Ciberlegenda, número 7, 2002. Disponível em : 

<http://http://www.uff.br/mestcii/marial6.htm>. Acesso em: 11 de abril 2013. 

 

BARBOSA, Marialva, 1954- História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000. Rio de 

Janeiro: Mauad X, 2007. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

BASSANEZI, Carla. Mulheres dos Anos Dourados. DEL PRIORE, Mary (org.), História das 

mulheres no Brasil. 2.ed. São Paulo: Contexto, 1997. 

 

______. Revistas femininas e o ideal de felicidade conjugal (1945-1964). Cadernos PAGU. 

São Paulo: UNICAMP, 1993. Diponível em 

www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=49825. Acesso em: 05 de abril de 2013. 

 

BRAGA, Adriana. Corpo e Mídia: fragmentos históricos da imprensa feminina no Brasil. 

In: 1º Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho, 2003, Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hq24Z8fwrfUJ:www.ufrgs.br/alcar/e

ncontros-nacionais-1/1o-encontro-2003 

1/corpo%2520e%2520midia%2520fragmentos%2520historicos%2520da%2520imprensa%25

20feminina.doc+Corpo+e+M%C3%ADdia:+fragmentos+hist%C3%B3ricos+da+imprensa+fe

minina+no+Brasil.&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em 02 de junho de 2013. 

 

BUITONI, Dulcília Schroeder. Mulher de papel: a representação da mulher na imprensa 

feminina brasileira. São Paulo: Summus, 2009.  

 

______. Imprensa Feminina. São Paulo: Editora Ática S.A, 1990. 

 

CARVALHO, Maklouf Luiz. Cobras Criadas: David Nasser e o O Cruzeiro. 2ª ed. São 

Paulo: Editora SENAC, 2001. 

 

CUNHA, Jorge Luiz da et all.Cartas de Homens: o discurso sobre a masculinidade na seção 

“Da mulher para a mulher” na década de 50. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer.../HdEN92kg.doc>. Acesso em: 3 de abril de 2013. 

 

ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Os Estudos Culturais. Website de Estudos Culturais, Porto 

Alegre: PUCRS, 2006. Disponível em: 

http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/artigos/estudos_culturais_ana.pdf Acesso em 

30 de março de 2013.  

 

______. Cartografias dos estudos culturais - uma versão latino-americana. Belo Horizonte: 

Autência, 2001. 

http://www.uff.br/mestcii/marial6.htm
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=49825
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hq24Z8fwrfUJ:www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/1o-encontro-2003%201/corpo%2520e%2520midia%2520fragmentos%2520historicos%2520da%2520imprensa%2520feminina.doc+Corpo+e+M%C3%ADdia:+fragmentos+hist%C3%B3ricos+da+imprensa+feminina+no+Brasil.&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hq24Z8fwrfUJ:www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/1o-encontro-2003%201/corpo%2520e%2520midia%2520fragmentos%2520historicos%2520da%2520imprensa%2520feminina.doc+Corpo+e+M%C3%ADdia:+fragmentos+hist%C3%B3ricos+da+imprensa+feminina+no+Brasil.&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hq24Z8fwrfUJ:www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/1o-encontro-2003%201/corpo%2520e%2520midia%2520fragmentos%2520historicos%2520da%2520imprensa%2520feminina.doc+Corpo+e+M%C3%ADdia:+fragmentos+hist%C3%B3ricos+da+imprensa+feminina+no+Brasil.&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hq24Z8fwrfUJ:www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/1o-encontro-2003%201/corpo%2520e%2520midia%2520fragmentos%2520historicos%2520da%2520imprensa%2520feminina.doc+Corpo+e+M%C3%ADdia:+fragmentos+hist%C3%B3ricos+da+imprensa+feminina+no+Brasil.&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hq24Z8fwrfUJ:www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/1o-encontro-2003%201/corpo%2520e%2520midia%2520fragmentos%2520historicos%2520da%2520imprensa%2520feminina.doc+Corpo+e+M%C3%ADdia:+fragmentos+hist%C3%B3ricos+da+imprensa+feminina+no+Brasil.&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer.../HdEN92kg.doc
http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/artigos/estudos_culturais_ana.pdf


65 

 

 

______. Comunicação e gênero: aventura de pesquisa. ______. (Org.) – Porto Alegre : 

EDIPUCRS, 2008. 

 

FISCHER, Rosa Maria Bueno. O dispositivo pedagógico da mídia: modos de educar na (e 

pela) TV. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v.28, n.1, p. 151-162, jan./jun. 2002  

 

 

FRANCISCHETT, Leandra. Entre a emanicapação e a dependência: as mulheres na revista 

O Cruzeiro através das fotorreportagens. In:  Encontro Nacional da Rede Alfredo de 

Carvalho, 6., 2008, Niterói. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-

1/6o-encontro-20081/ENTRE%A%20EMANCIPACaO%20E%A%20DEPENDENCIA.pdf> 

Acesso em: 02 de junho de 2013. 

 

FONSECA JÚNIOR, Wilson Corrêa da. Análise de Conteúdo. In: DUARTE, Jorge. 

BARROS, Antonio (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2 Ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

HALL, Stuart. Critical Dialogues in Cultural Studies. Londres: Routledge, 1996. 

 

HERSCOVITZ, Heloiza Golbspan. “Análise de conteúdo em jornalismo”. BENETTI, Márcia 

& LAGO, Cláudia (org.), Metodologias de Pesquisa em Jornalismo. 2ª ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008. 

 

JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? SILVA, Tomaz Tadeu da (org. e 

tradução). O que é, afinal, Estudos Culturais?. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

 

KELLNER, Douglas. A Cultura da mídia - estudos culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 

 

MENDES, Lilian Marta Grisolio. Questões de Gênero no mundo capitalista: a mulher 

desejada nas páginas da revista O Cruzeiro. Disponível em  

< http://revistaeducamazonia.cw7.info/cont.php?cont=1179>. Acesso em: 03 de abril de 2013 

 

MESSA, Márcia Rejane. Os Estudos Feministas de Mídia: uma trajetória anglo-

americana. Website de Estudos Culturais, Porto Alegre: PUCRS, 2006. Disponível em: 

http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/artigos/marcia_messa.pdf Acesso em: 31 de 

março de 2013. 

 

MEYRER, Marlise Regina. Representações do desenvolvimento nas fotorreportagens da 

revista O Cruzeiro (1955-1957). Porto Alegre: PUCRS, 2007. Disponível em: 

http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1175 Acesso em: 25 de maio de 

2013. 

 

MOLINA, Ana Heloisa. “Propagandas, masculino/feminino e variedades: a revista O 

Cruzeiro na aula de História. GAWRYSEWSKI, Alberto (org.). O Cruzeiro: uma revista 

(muito) ilustrada. Londrina: Universidade Estadual de Londrina/ LEDI, 2009. (Coleção 

História na Comunidade, v.3) 90p.:il. 

 

http://revistaeducamazonia.cw7.info/cont.php?cont=1179
http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/artigos/marcia_messa.pdf
http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1175


66 

 

MORIN, Edgar. Para Sair do Século XX: as grandes questões do nosso tempo. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

MORAIS, Fernando. Chatô: o rei do Brasil. São Paulo : Círculo do Livro, 1994. 

 

NADER, Maria Beatriz. Mudanças Econômicas, Mulher e Casamento em Vitória.1970-

2000.In: Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais , 8.,2002, Outro Preto. 

Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2002/GT_His_ST28_Nader_texto.pdf. 

Acesso em: 13 de junho de 2013. 

 

NETTO, Acciolly. O Império de Papel – Os Bastidores de O Cruzeiro. – Porto Alegre: 

Sulina, 1998. 

 

RAGO, Margareth. “Trabalho feminino e sexualidade”. DEL PRIORE, Mary (org.). História 

das mulheres no Brasil. 2.ed. São Paulo: Contexto, 1997. 

 

ROMANELLO, Jorge Luiz.“Uma história da revista O Cruzeiro 1930-1960”. O Cruzeiro: 

uma revista (muito) ilustrada. GAWRYSEWSKI, Alberto (org.). Londrina: Universidade 

Estadual de Londrina/ LEDI, 2009. (Coleção História na Comunidade, v.3) 90p.:il. 

 

SERPA, Leoní Teresinha Vieira. A máscara da modernidade: a mulher na revista O 

Cruzeiro (1928-1945). Passo Fundo: UPF, 2003. 

 

Textos analisados 

 

Maria Teresa. O Passado. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p. 124, 17 de fevereiro de 

1951. 

 

______. O amor na Dinamarca. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.124, 17 de fevereiro 

de 1951. 

 

______. Se você é feliz. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.124, 22 de março de 1952. 

 

______. Lares sem filhos. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.124, 22 de março de 1952. 

 

______. Não quis causar-lhe uma decepção. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.76, 22 de 

março de 1952. 

 

______. Distância e ciúme. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.76, 22 de março de 1952. 

 

______.. Box sem nome. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.97, 25 de abril de 1953. 

 

______. O amor ou uma carreira? Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.97, 25 de abril de 

1953. 

 

______. Presentes extravagantes. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.47, 1º de maio de 

1954. 

 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2002/GT_His_ST28_Nader_texto.pdf


67 

 

______. O Rei Salomão e as mulheres. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.47, 1º de maio 

de 1954. 

 

______. Egoísmo familiar. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.77, 11 de junho de 1955. 

 

______. Vida Nova. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.77, 11 de junho de 1955. 

 

______. Falsa idéia de masculinidade. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.93, 21 de julho 

de 1956. 

 

______. A mulher e o lar. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.104, 31 de agosto de 1957. 

 

______. Infidelidade conjugal. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.112-113, 13 de 

setembro de 1958. 

 

______. Preparação para o lar. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.88, 10 de outrubro de 

1959. 

 

______. Merecida recompensa. Revista O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p.118, 19 de novembro 

de 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  - COLUNAS ANALISADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

O Cruzeiro, fevereiro de 1951 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

O Cruzeiro, março de 1952 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

O Cruzeiro, abril de 1953 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

O Cruzeiro, maio de 1954 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

O Cruzeiro, junho de 1955 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

O Cruzeiro, julho de 1956 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

O Cruzeiro, agosto de 1957 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

O Cruzeiro, setembro de 1958 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 



110 

 

O Cruzeiro, outubro de 1959 

 

 



111 

 

 



112 

 

 



113 

 

O Cruzeiro, novembro de 1960 

 

 



114 

 

 



115 

 

 


