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RESUMO 

 

 
Este estudo tem como objetivo analisar as representações produzidas e reproduzidas 

sobre as mulheres no jornal feirense Folha do Norte no período de 1950 a 1959. Nesse 

momento a Folha do Norte era o periódico mais lido no interior baiano e para a análise 

utilizamos os textos veiculados nas seções de assuntos femininos, além de reportagens 

sobre o cotidiano das mulheres feirenses. 
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ABSTRACT 

 

 
This study as objective to analyze the representations produced and reproduced of the 

women presented by the newspaper Folha do Norte in the period of 1950 to 1959. At 

this moment the Folha do Norte was the periodic one more read in the bahian interior 

and for the analysis we use the texts propagated in the sections of feminine subjects, 

beyond news articles on the daily one of the feirenses women. 

 

 

Keywords: Women; press; gender; representation. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os capítulos que constituem a presente monografia têm como fonte de estudo as 

representações construídas, reproduzidas e difundidas sobre e para as mulheres no jornal 

feirense Folha do Norte nos anos de 1950 a 1959. A delimitação cronológica deve-se ao 

fato de que nesse período era o jornal mais lido de todo o interior da Bahia.
1
  

No Brasil, logo após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres passaram a 

aparecer na imprensa por toda parte. Segundo Susan Besse, a importância dada ao 

feminino nos veículos midiáticos refletia, por um lado, mudanças nos papéis das 

mulheres e expectativas oriundas da rápida expansão da economia urbano-industrial do 

decorrer do pós-guerra. Por outro lado, a obsessão com os papéis, comportamento e 

consciência das mulheres era reflexo de ansiedades profundas difundidas entre as elites 

urbanas ascendentes. Desde as décadas de 1920 e 1930, intelectuais brasileiros 

empenhavam-se em regenerar a família e elevá-la - tendo na mulher figura central - 

como instituição social primordial e essencial, capaz de promover a modernização 

econômica resguardando a ordem social.
2
 

Feira de Santana buscou estar afinada com a modernização que ocorria de 

maneira progressiva no país durante a década de 1950 e o jornal Folha do Norte 

estabeleceu e reforçou um ordenamento de lugares a serem ocupados pelas senhoras e 

senhoritas da cidade. Desse modo, o periódico tinha a função normatizadora, modelando 

e definindo os papéis femininos através das representações de um ideal de mulher 

feirense. 

Ser mulher e ser homem são categorias socialmente construídas e como nos diz 

Maria Lúcia Rocha-Coutinho, o ser mulher, da mesma forma que o ser homem, é o 

efeito de uma embaraçada rede de significações sociais.
3
 Desse modo, o esforço 

desenvolvido por pesquisadores de diversas áreas do saber que escolheram a mulher 

como objeto de estudo demonstrou a consciência de que os processos sociais e culturais 

são extremamente complexos, convertendo-se assim os Estudos da Mulher em Estudos 

                                                
1 POPPINO, Rollie. Feira de Santana. Feira de Santana: Itapuã, 1968, p. 02. 
2 BESSE, Susan. Modernizando a desigualdade: reestruturação da ideologia de gênero no Brasil, 1914-

1940. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p. 02-03. 
3 ROCHA-COUTINHO, Maria Lúcia. Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas relações 

familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 17. 
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de Gênero.
4
 O termo gênero foi utilizado inicialmente nos anos 70 do século XX entre 

as feministas norte-americanas para teorizar a questão da diferença sexual.
5
  

Os Estudos de Gênero possibilitam analisar como todas as instituições sociais, 

econômicas e políticas são influenciadas, direta ou indiretamente, pelos estereótipos 

acerca de homens e mulheres. Ao questionar a visão convencional dos atributos 

masculinos e femininos, segundo a qual a sociedade situava o homem no espaço público 

e a mulher no espaço privado, o gênero como categoria de análise permitiu compreender 

que esta divisão não é resultado de uma força natural, mas parte de um todo complexo 

de fenômenos cultural e historicamente determinados.
6
 Para Rachel Soihet  

[...] um objeto maior da história das mulheres consiste no estudo dos 

discursos e práticas, manifestos em registros múltiplos, que buscariam 

garantir o consentimento feminino às representações dominantes da diferença 
entre os sexos: a divisão das atribuições e espaços, a inferioridade jurídica, a 

inculcação escolar dos papéis sociais, a exclusão da esfera pública.7 

 

No Brasil o uso da categoria gênero começou de maneira tímida quando em 

1989 a Revista Brasileira de História lançou no fascículo “A mulher no espaço público” 

um olhar ao objeto “Mulher”. A introdução da discussão teórica-metodológica de 

gênero ocorreu na década de 1990 com a tradução do texto Gênero: uma categoria útil 

para análise histórica da historiadora Joan Scott impulsionou os estudos sobre o tema 

em terras brasileiras.
8
 As observações de Scott permitiram problematizar as questões do 

feminino com outros temas, como raça, classe, etnia e sexo.
9
 

O progresso de novos campos do saber como a História das Mentalidades e a 

História Cultural reforçaram o avanço na abordagem do feminino. Apoiaram-se em 

outras disciplinas como a literatura, a psicanálise, a lingüística e a antropologia, desse 

modo, a interdisciplinaridade, prática enfatizada pelos historiadores nos últimos tempos, 

assumiu grande importância nos estudos sobre as mulheres.
10

 Márcia Maria da Silva 

                                                
4 Ibid., p. 16. 
5 ROSA, Rita de Cássia Vianna. As mulheres de “Paraiburgo”: representações de gênero em jornais de 

Juiz de Fora/MG (1964-1975). 2009. 247 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Fluminense, 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, Niterói. 2009, p. 03. 
6 Ibid., p. 16. 
7SOIHET, Rachel. Formas de violência, relações de gênero e feminismo. Gênero: Revista 

Transdiciplinar de Estudos de Gênero. Nuteg, Niterói – EDUFF,v.2, p. 7-25, 2002. 
8 ROSA, op. cit., 17. 
9Ver SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Disponível em 

<http://sistema.clam.org.br/biblioteca/files/Genero%20-%20Joan%20Scott%5B1%5D.pdf> Acesso em: 

14 nov. 2009. 
10 SOIHET, Rachel. História das Mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo 

(Orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 401. 

http://sistema.clam.org.br/biblioteca/files/Genero%20-%20Joan%20Scott%5B1%5D.pdf
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Barreiros Leite nos diz que o campo historiográfico que estuda as práticas culturais tem 

contribuído de maneira significativa para a crítica das representações e das ideologias de 

uma determinada sociedade. O campo da cultura articulou-se às investigações acerca 

das relações entre os gêneros na história, desde a década de 1980.
11

 

No presente trabalho foi utilizado o modelo de História Cultural proposto por 

Roger Chartier, que tem como objeto principal “identificar o modo com em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a 

ler.” 
12

 Para o autor a noção de representação constitui pedra angular “que demanda 

classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social 

como categorias fundamentais de percepção e apreensão do real.” 
13

 Roger Chartier nos 

diz que as lutas de representação têm tanta importância quanto as lutas econômicas, para 

a compreensão dos mecanismos através dos quais um grupo impõe ou tenta impor 

concepções de mundo, valores ou domínio.
14

 

As mudanças ocorridas na historiografia brasileira permitiram nos últimos anos, 

um crescente interesse por uma fonte tradicional para a recuperação do passado: os 

jornais. Por um longo tempo, os periódicos foram considerados ora como fonte suspeita 

ora como repositório da verdade, impedindo que estes tivessem maiores contribuições 

no debate historiográfico brasileiro.
15

  

No Brasil, o debate sobre a presença de jornais no trabalho do historiador ocorre 

num momento de mudanças na compreensão do documento e da própria concepção de 

História. O pioneirismo na utilização de periódicos na escrita histórica coube a Gilberto 

Freyre, que através de anúncios de jornais estudou diferentes aspectos da sociedade 

brasileira do século XIX.
16

  

A partir do momento em que a construção do conhecimento histórico passa a ser 

entendida como passível de diferentes interpretações a partir de fontes, abordagens e 

                                                
11 LEITE, Márcia Maria da Silva Barreiros. Entre a tinta e o papel: memórias de leituras e escritas 

femininas na Bahia: 1870-1920. Salvador, Ba: Quarteto, 2005, p. 27. 
12 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, Lisboa, PT: Difel, 1990, p. 17. 
13 Ibid., 17. 
14 Ibid., p. 17. 
15 NASCIMENTO, Kelly Cristina. Entre a mulher ideal e a mulher moderna: representações femininas 

na imprensa mineira - 1873-1932. 2006. 171 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006, p. 14. 
16 LUCA, Tânia Regina de. A história nos, dos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi 

(Org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 117. 
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problemáticas diversas, o argumento da parcialidade dos jornais como impedimento 

para sua utilização na pesquisa histórica fica comprometido.
17

 

Segundo Goodwin:  

Novos enfoques, novos objetos de estudo, encontram em páginas antes 

esquecidas os elementos para delinear imagens do passado: modas, costumes 

sociais, discursos, mentalidades. A leitura dos jornais permite perceber quais 

são os valores hegemônicos em uma determinada época e região e a forma 

como esse zeitgeist vai sendo incorporado e encarnado, até se tornar o 

parâmetro pelo qual a realidade é medida.18 

 

A imprensa é produto de determinadas práticas sociais de uma época e se 

constitui em instrumento de manipulação de interesses e intervenção na vida social, 

dado que o jornal oferece vasto material para o estudo da vida cotidiana. Da mesma 

forma, podemos conhecer as representações femininas construídas pelos periódicos. 

Rita de Cássia Viana Rosa
19

 em sua dissertação As mulheres de “Paraiburgo”: 

representações de gênero em jornais de Juiz de Fora/MG (1964-1975) faz um estudo 

sobre as representações de gênero construídas na imprensa de Juiz de Fora com ênfase 

nos jornais: o Diário Mercantil e o Diário da Tarde. Editados em uma cidade do 

interior de Minas Gerais num contexto de ditadura militar no Brasil e também em 

avanços de conquistas femininas, os referidos jornais contribuíram para a demarcação 

de espaços delimitados por fronteiras nem sempre visíveis, que deveriam ser ocupados 

por mulheres dos diversos segmentos da sociedade. 

Rosa conclui que as representações de gênero valorizaram determinados grupos 

de mulheres, reconhecendo a qualidade daquelas que se comportavam de maneira 

considerada adequada. Mulheres que fugiram do padrão de honestidade estabelecido 

foram revestidas de negatividade. Prostitutas e criminosas eram chamadas de “loucas” 
20

 

e associadas a “quase animais” 
21

. Aquelas que sofriam violência física e simbólica por 

parte dos seus companheiros eram consideradas culpadas, pois adotavam 

comportamentos suspeitos a uma mulher de bem. 

 

                                                
17 NASCIMENTO, op. cit., p. 15. 
18 NASCIMENTO, 2006: p. 15. 
19 ROSA, op. cit. 
20 Ibid., p. 235. 
21 Ibid., p. 235. 
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Paola Lili Lucena
22

 no artigo Discutindo intimidades: percepções sobre a 

sexualidade feminina no jornal Lar Católico analisa alguns depoimentos enviados por 

mulheres ao consultório sentimental do jornal Lar Católico da cidade de Juiz de Fora na 

década de 50. A autora discute quais eram as principais dúvidas, anseios, expectativas e 

idéias que essas mulheres possuíam no que diz respeito às interações sexuais.  

Lucena salienta que as jovens que enviavam cartas para o consultório 

sentimental do periódico não encontravam em suas casas o espaço para discutir os seus 

problemas de ordem emocional, principalmente amorosa, depositando nas respostas da 

conselheira o alívio e solução para as suas incertezas. Conclui que a sociedade de Juiz 

de Fora era caracterizada pela desigualdade sexual, designando os papéis e espaços a 

serem ocupados por homens e mulheres, entretanto, o conflito era inevitável pois 

existiam jovens que estavam dispostas a realizar atos considerados desaconselháveis 

pelo grupo social, para levar adiante seus objetivos. 

Kelly Cristina Nascimento
23

 na dissertação Entre a mulher ideal e a mulher 

moderna: representações femininas na imprensa mineira - 1873-1932 analisou a 

emancipação da mulher mineira através das representações na imprensa em revistas e 

periódicos femininos, além de artigos alusivos as questões femininas ligadas à 

emancipação. A análise compreendeu o contexto de algumas classes sociais mais 

privilegiadas social e economicamente, já que nesse período, a maior parte da imprensa 

voltava-se para um público que não abrangia a sociedade como um todo. 

Nascimento destaca que a mulher representada pela imprensa era dotada de 

capacidade intelectual e por isso deveria desenvolvê-la instruindo-se cada vez mais. Os 

papéis de esposa e mãe mantiveram-se como primordiais, mas não poderiam ser vistos 

como empecilhos para a emancipação intelectual e sim como incentivadores, pois a 

mulher era responsável por educar os filhos. Entretanto, a idéia de uma condição natural 

de inferioridade do sexo feminino era automaticamente repassada ao contexto social e 

os novos comportamentos advindos da onda de modernização que ocorria nas principais 

cidades mineiras gerou grande descontentamento nos setores mais conservadores da 

sociedade. 

                                                
22 LUCENA, Paola Lili. Discutindo intimidades: percepções sobre a sexualidade feminina no jornal Lar 

Católico. Disponível em 

<http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1212965565_ARQUIVO_Discutindointi

midades-OVERDADEIRO%281%29.pdf>. Acesso em: 02 set. 2010. 
23 NASCIMENTO, op. cit. 
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Nos trabalhos apresentados percebemos que as representações femininas dos 

séculos XIX e XX ratificam que homens e mulheres possuem papéis e espaços 

específicos dentro das relações de gênero. Para as mulheres é delegado o espaço 

privado, comportando-se de acordo com as normas estabelecidas pelos setores 

conservadores da sociedade e que ao adotar comportamentos desviantes estavam 

participando da reformulação dos significados de gênero. 

A pesquisa para o presente trabalho consistiu na leitura de todos os exemplares 

do jornal Folha do Norte publicados entre nos anos de 1950 a 1959 que estão 

disponíveis em formato digital no acervo do Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos 

Feirenses – Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão - UEFS. Para essa escrita 

monográfica foram utilizados os textos mais significativos, considerando os assuntos 

mais recorrentes e que tiveram mais relevo no periódico.  

Essa monografia é composta por dois capítulos: o primeiro propõe uma 

contextualização do cenário econômico e social da cidade de Feira de Santana na 

década de 1950. A seguir, apresenta as características do veículo midiático Folha do 

Norte, principal jornal lido no interior da Bahia no período analisado.
24

 

No segundo capítulo analisaremos as representações construídas, reproduzidas e 

difundidas sobre e para as mulheres, necessariamente das classes urbanas média e alta. 

Desse modo utilizaremos os textos das seções destinadas aos assuntos femininos - 

Como cuidar do bebê, Conselhos de beleza, Especial para a mulher, No mundo da 

moda e Conselhos para o lar – além de reportagens sobre e para as mulheres.  Vale 

ressaltar o que nos diz Roger Chartier “que não há texto fora do suporte que lhe permite 

ser lido (ou ouvido)”. Daí a necessidade de perceber as estratégias de escrita e intenção 

do autor que resultam na impressão do material escrito.
25

 

 

 

 

                                                
24 POPPINO, op. cit., p. 02. 
25CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Disponível em < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141991000100010&script=sci_arttext> Acesso em: 03 jul. 

2010. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141991000100010&script=sci_arttext
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CAPÍTULO 1 – A CIDADE DESSAS MULHERES 

 

 

1.1 - Feira de Santana nos Anos Dourados
26

 

 

A década de 1950 marca um tempo de mudanças no plano econômico e político 

do Brasil. Foi um período histórico caracterizado por grande otimismo em relação ao 

futuro. Para grande parte dos brasileiros, o país logo seria reconhecido como uma nação 

moderna, efeito de uma economia que agregava os padrões de produção e de consumo 

próprios dos países desenvolvidos. A opinião predominante apontava para o advento de 

uma nova civilização nos trópicos que combinava a incorporação das conquistas 

materiais do capitalismo com características que singularizavam o brasileiro: 

cordialidade, criatividade e tolerância.
27

 

Assistia-se a uma modernização progressiva, com desenvolvimento urbano e 

industrial, aumento das possibilidades no campo profissional e escolar, tanto da 

população em geral quanto da feminina. O sistema rodoviário foi construído, cortando o 

Brasil de ponta a ponta, com algumas estradas de padrão internacional.
28

 O presidente 

Juscelino Kubitschek argumentava que a construção de Brasília daria origem tanto à 

integração nacional como ao desenvolvimento regional do país. Conforme Rodrigues
29

 

este presidente estabeleceu sua política governamental tendo como base o Plano de 

Metas, sugerindo o crescimento do capitalismo no país e combatendo os problemas 

crônicos como energia, transportes, alimentação, indústria e educação. 

A criação da Petrobrás em 1953 proporcionou o desenvolvimento industrial no 

Brasil e, especificamente, na Bahia. Instalada em território baiano na refinaria Landulfo 

Alves, a Petrobrás alterou a economia do município. Os investimentos feitos pela 

petroquímica, entre os anos de 1955 e 1959, favoreceram o surgimento na região de 

                                                
26 Expressão usada por BASSANEZI, Carla. Mulheres dos anos dourados. In PRIORI, Mary Del (org.), 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997, p.607-639. A autora associa a expressão a 

década de 1950, quando o Brasil viveu um período de ascensão da classe média, assistiu ao crescimento 

urbano e a industrialização. 
27 MELLO, João Manuel C. de e NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: 

NOVAIS, Fernando e SCHWARCZ, Lília Moritz (Orgs.). História da vida privada no Brasil: 

contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 560. 
28 Ibid., p. 563. 
29 RODRIGUES, 2007. p. 24. 
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novos grupos sociais como operários e funcionários não operários, grupo díspar no 

ponto de vista de suas ocupações e dos seus níveis de salário.
30

 

Feira de Santana foi inserida nesse processo através da execução de projetos de 

melhoramentos do perímetro urbano, construção e manutenção de edifícios públicos, 

desenvolvimento da indústria e expansão dos volumes dos serviços comerciais 

decorrentes da abertura de várias rodovias que, devido à localização geográfica 

privilegiada, tornara a cidade o maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste do 

país.
31

 Tal fato colaborou para a expansão de bens de consumo e duráveis oriundos do 

Sudeste do país e estimulou a vocação comercial da urbe. A cidade servia de passagem 

da mão-de-obra do Nordeste para trabalhar nas indústrias do Sudeste e como percurso 

de escoamento das mercadorias produzidas na área recém-industrializada do Sudeste 

para serem absorvidas pelo mercado nordestino.
32

 

Segundo Freitas a construção de rodovias a partir da segunda década do século 

XX alterou todo o cenário regional visualizado para a Bahia constituindo não mais um 

espaço articulado em torno da sua capital - Salvador - mas um conjunto formado de 

verdadeiros pedaços que passaram a compor uma nova regionalidade.
33

 Nesse período, 

foram concluídas a rodovia Rio-Bahia (BR 116) e a Feira-Salvador (BR 324) 

considerada “uma das mais belas estradas do Brasil, à altura de honrar e elevar 

sobremodo a engenharia nacional”.
34

 

A cidade registrou um crescimento populacional considerável e exercia 

importante papel dentre os municípios baianos. Segundo o recenseamento de 1950, 

Feira de Santana contava com 108.470 habitantes, ocupando o quarto lugar na relação 

dos municípios mais populosos da Bahia.
35

 O rápido crescimento demográfico 

verificado foi reforçado pela chegada de refugiados das secas que vinham de diversas 

                                                
30RODRIGUES, Andréa da Rocha. Honra e sexualidade infanto-juvenil na cidade do Salvador, 1940-

1970. 2007. 210 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal da Bahia, 2007, p. 35. 
31 Ibid., p. 212. 
32 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana tempos de modernidade: olhares, 

imagens e práticas do cotidiano. (1950-1960). 2008. 221 f. Tese (Doutorado em História) – Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, 2008, p. 19. 
33 SANTOS, 2008. p. 23. 
34 Jornal Folha do Norte – 03.02.1951 – Edição 2169, p. 01. MSC/CENEF. 
35 Jornal Folha do Norte – 17.02.1951 – Edição 2171, p. 01. MSC/CENEF. 
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partes do Nordeste e aportavam na cidade, assim como pela fixação de residência de 

negociantes e famílias de cidades vizinhas.
36

 

A inclusão de Feira de Santana no cenário nacional implicou para a sociedade 

feirense, reorganizar a cidade e o seu cotidiano, alterando hábitos e construindo 

representações associadas a uma urbe comercial, progressista e moderna.
37

 Existia o 

próprio conflito entre o novo e o velho, decorrente do desejo generalizado das elites em 

ascensão - intelectuais, judiciários, comerciantes, profissionais públicos e liberais – em 

inserir a cidade em todos os aspectos da modernidade – progresso material e 

melhoramentos urbanos - que embalava as outras cidades brasileiras.
38

 Cristiana 

Barbosa de Oliveira nos diz que desde o princípio do século XX a urbe feirense passou 

por sucessivas transformações baseadas num processo de disciplina e normatização 

social determinadas pelas elites sociais, que controlava a população e excluía as 

camadas populares do “prazeroso e higiênico” ambiente urbano.
39

 

O periódico Folha do Norte disseminava a civilização dos costumes e a 

necessidade de refinamento de atitudes da sociedade feirense, sendo o porta-voz da 

propaganda da modernidade na cidade. A publicação da presença dos melhoramentos 

materiais e dos novos valores culturais no cenário urbano que, estampada nas páginas 

desse jornal, tornava real o discurso da cidade desejada. Por trás de toda notícia estava 

implícita uma visão de mundo que orientava o modo de produzir a notícia, de veicular 

informação, de propagar idéias e valores. Este hebdomadário
40

 nos permite ler Feira de 

Santana a partir dos discursos moralizadores que caracterizavam as reportagens da 

década de 1950, que procuravam estabelecer os critérios para preparação de uma nova 

sociedade, afastada de comportamentos considerados destoantes. 

Na busca pela consolidação de um espaço público harmonioso, a paisagem 

urbana adquire novos traços: há a criação de novos prédios públicos, a exemplo do 

Estádio Municipal (1953), do Ginásio Estadual Noturno (1957), da Escola de Menores 

(1957) e do Hospital D. Pedro de Alcântara (1957). Foram também construídos na 

                                                
36 SOUZA, Eronize Lima. Prosas da valentia: violência e modernidade na princesa do sertão (1930-

1950). 2008. 253 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008, 

p. 28. 
37 OLIVEIRA, op. cit., p. 20. 
38 SOUZA, op. cit., p. 14. 
39 RAMOS, Cristiana Barbosa de Oliveira. Timoneiras do bem na construção da cidade princesa: 

Mulheres de elite, cidade e cultura (1900-1945). Dissertação (Mestrado em Cultura, Memória e 

Desenvolvimento Regional). Universidade do Estado da Bahia, Santo Antonio de Jesus, 2007, p. 25. 
40 Termo utilizado para se referir a uma publicação semanal. 
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década de 1950 o Cine Santanopólis (1958), o Lions Clube (1958) 
41

 e Agência do 

Banco do Nordeste.
42

 A nova arquitetura atribuía ares de modernidade às ruas da 

cidade. Em crônica dedicada a Aloisio Resende, o advogado e cronista Hugo Navarro 

descreveu as mudanças que ocorriam no cenário feirense: 

 

A tua cidade, bisonha e, certamente, com algo de pitoresco e de romântico a 

época em que viveste, derramou-se, esbateu-se por sobre o planalto com o afã 

de quem tem um encontro marcado com o progresso. Os palacetes alinham-se 

como nunca se alinharam. Rasgam-se avenidas, tentáculos gigantescos que 

parecem pretender abarcar a urbe. Os subúrbios estão irreconhecíveis, 

transformados.
43

 

 

O novo cenário trouxe consigo novas sociabilidades que não passaram 

despercebidas nas várias edições desse periódico. Anúncios dos bailes realizados pelas 

filarmônicas da cidade e no Feira Tênis Clube, espaço de sociabilidade da elite feirense, 

freqüentado por “famílias honestas e incautas”
44

, as exibições de filmes nos principais 

cinemas da cidade, os concertos musicais, as exposições de artes plásticas e 

apresentações de artistas de fama nacional demonstravam que  

 
[...] Feira de Santana já possui um público capaz de sentir e aplaudir a boa 

arte, uma mentalidade promissora de ambiente fértil, onde grandes artistas 

encontram certa receptividade, tão rara nas cidades do interior.45 

 

A inauguração do Centro Literário Aloisio Resende
46

 e da Associação Cultural 

de Feira de Santana
47

 representou um marco, pois trouxe ares renovados em termos 

culturais à cidade. Esses espaços eram locais para revelar a opulência dos novos e 

velhos membros da sociedade feirense, de compartilhar os novos valores e 

comportamentos sociais desejados, bem como de mostrar as novas formas de utilização 

e apropriação do espaço público, agora utilizado, também, para lazer e encontros 

sociais. 

                                                
41 Clubes de serviços voltados para causas humanitárias fundado no ano de 1917 em Chicago - EUA. Nas 

décadas de 1950 e 1960 a expansão internacional intensificou-se, chegando ao Brasil em 1952.  
42 SANTOS, Grazyelle Reis dos. Literatura e cultura em Feira de Santana: práticas, usos e tendências 

em impressos da Folha do Norte (1951-1969). 2008. 244 f. Dissertação (Mestrado em Literatura e 

Diversidade Cultural) Universidade Estadual de Feira de Santana, 2008, p. 27. 
43 Jornal Folha do Norte – Meu caro Aloísio – 13.01.1951 – Edição 2166, p. 04. MSC/CENEF. 
44 Jornal Folha do Norte - Uma suspensão injusta e um protesto justificado - 14.01.1950 - Edição 

2114, p.01. MSC/CENEF. 
45 Jornal Folha do Norte - Noite de arte no Feira Tênis Clube – 28.02.53 - edição 2277, p.01. 

MSC/CENEF. 
46 Jornal Folha do Norte - Instalado o Centro Literário Aloisio Resende - 11.03.1953 – Edição 2283, p. 

01. MSC/CENEF. 
47 Jornal Folha do Norte – Associação Cultural de Feira de Santana será fundada hoje – 14.11.1953 – 

Edição 2314, p. 01. MSC/CENEF. 
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A Micareta, festa mais popular da cidade, comemorada durante quatro dias, 

todos os anos ao fim da Semana Santa, era o verdadeiro carnaval feirense. O jornal 

Folha do Norte conclamava seus leitores a participarem da ornamentação das ruas e 

avenidas, a participarem dos concursos de sambas e marchinhas, escolhendo também a 

rainha, o rei Momo e as princesas da folia. As ruas eram tomadas por diferentes grupos 

que desfilavam suas fantasias e não faltavam divertimentos para as senhorinhas de todas 

as classes sociais “e quanta gente olhando tantas garotas bonitas, cantará baixinho: A 

mulher deve casar meu irmão, mas o homem não!” 
48

 Aqueles que gostavam de 

provocar desordem já estão avisados, pois de acordo com a portaria policial “é proibido 

dirigir palavras obscenas especialmente as pessoas do sexo feminino, praticar atos e 

dizer pilhérias ofensivas a moral.” 
49

 

Para os governantes, festas como a Micareta, além de trazer a população para as 

ruas, tinham a função de moldar, sociabilizar os bons atos e costumes da sociedade que 

desejava moderna. Ao denunciar os excessos e inversões de valores, a Folha do Norte 

destacava o limite do permitido, revelando o que é recorrente. Assim, as notícias sobre 

os acontecimentos festivos bem como as portarias policiais divulgadas demonstram a 

constante preocupação de normatizar as relações sociais. 

O crescimento material da cidade e os sinais da modernidade vão aparecendo 

aos olhos dos cidadãos feirenses. Na década de 1950 a cidade dispunha de um sistema 

de telecomunicações com os municípios vizinhos, que eram servidos pela Bahia Eletric 

Power Company. Nesse período, existiam duas estações de rádio: a 2YR3 da Rádio 

Sociedade e a 2YN24 sob o patrocínio da Rádio Cultura de Feira de Santana. Além 

disso, dois alto falantes de propriedade dos jornais Voz do Norte e Constelação, 

divulgavam notícias, músicas e anúncios diariamente.
50

 

O encontro com o progresso proporcionara mudanças comportamentais dos 

habitantes, influenciados pelos novos estilos de vida encontrados nas nações 

desenvolvidas, recém saídas da II Guerra Mundial e tecnologicamente mais adiantadas, 

principalmente nos Estados Unidos. No Brasil a aspiração à ascensão individual tornou-

se forte tendência e se traduziu através do crescente hábito consumista.
51

 A Folha do 

                                                
48 Jornal Folha do Norte – Micareta - 08.04.50 – Edição 2126, p.03. MSC/CENEF. 
49 Jornal Folha do Norte – Portaria da Polícia - 01.04.50 – Edição 2125, p.01. MSC/CENEF. 
50 POPPINO, op. cit., p. 219. 
51  MELO; NOVAIS, op. cit. p. 572. 



20 

 

Norte estimulava o consumo através da veiculação de propagandas de automóveis, 

eletrodomésticos, eletrônicos, cosméticos e moda. 

Nessa conjuntura cresce a participação feminina no mercado de trabalho, 

especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio ou 

em serviços públicos. As mulheres também entraram em número crescente na educação 

superior e adquiriam novos hábitos sociais destacados pelo hebdomadário: “as moças 

bebem whisk e fumam cigarro americano”.
52

 Os filmes e as capas de revistas 

popularizavam a imagem da mulher que fumava: moderna, elegante, ousada, 

voluptuosa, sedutora e misteriosa.
53

 Segundo Sohn “[...] a cidade, no final das contas, 

mostrou ser sobretudo um local de liberação e de liberdade para as mulheres, e de 

modernização das relações sociais e sexuais [...]”.
54

 

Os problemas de infra-estrutura do espaço público surgiam como grave 

contradição com o momento vivido historicamente. O periódico denunciava 

constantemente a precariedade dos serviços de policiamento, eletricidade e saneamento 

básico da cidade. Comportamentos destoantes presentes no espaço citadino como a 

malandragem, jogatina, zombarias, descaso com o patrimônio público e falta de 

educação eram veementemente combatidos nas páginas do periódico. Animais soltos 

andavam a vontade pelos passeios e ruas, causando transtorno aos olhos daqueles que 

desejavam uma urbe moderna. 

Paraíso dos animais 

Chamamos a atenção da fiscalização municipal para os animais que vivem 

perambulando pelas ruas da cidade. Entretanto nenhuma providência foi 

tomada. A nossa terra continua infestada de cães, porcos, jumentos, para 
vergonha dos que nasceram e habitam uma cidade civilizada e importante 

como a nossa.55 

 

As matérias sobre a inconveniência dos animais soltos nas ruas da cidade 

evidenciam aspectos da sociedade feirense da década de 1950: alguns desses animais 

serviam às classes trabalhadoras ora como elementos complementares de sua 

alimentação, ora como possibilidade de aumentar suas rendas, auxiliando no transporte 

de mercadorias, principalmente nos dias de feira livre.
56

 

                                                
52 Jornal Folha do Norte – Meu caro Aloísio – 13.01.1951 – Edição 2166, p. 04. MSC/CENEF. 
53 BESSE, op. cit., p. 32.  
54 PERROT, 2000. p. 344. 
55 Jornal Folha do Norte – Coisas da cidade – 06.01.1951 - Edição 2165, p. 04. 
56 SOUZA, op. cit., p. 49. 
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Um olhar atento para as notícias veiculadas por este periódico demonstra que ele 

assumia a posição de observador e normatizador de tudo o que acontecia na cidade. Um 

problema intensamente discutido em um período de super valorização do trabalho e 

criticado pelo jornal foi o jogo do bicho, tido como uma “epidemia” 
57

, conduta 

considerada atrasada, “veículo de ociosidade e porta aberta ao crime e demais 

deformidades morais [...]”.
58

 Os leitores também contribuíam na constante vigilância do 

espaço citadino ao enviarem à redação do jornal os mais diversos tipos de reclamações 

contra aqueles que consideravam agentes nocivos para a urbe.  

Atentado ao sossego público 

Moradores as vias paralelas a chamada Rua do Meio tem endereçado a esta 

redação queixas contra o ruído tremendo de alto-falantes e cabarés que ali 

funcionam escandalosamente durante toda a noite, prejudicando-lhes o 

descanso. Tais reclamações devem ser enviadas Sr. Delegado de Polícia, que 

estamos certos, tomará as devidas providências. De fato, a Rua do Meio, 

encravada entre as duas principais artérias da cidade, é a pletora do crime. 

Cheia de “bars” ignóbeis, de cafés imundos, de cabarés, de orquestras 
infernais e alto falantes, onde o meretrício aparece com toda pujança da sua 

miséria, a Rua do Meio é hoje, mais do que nunca, um perigoso centro de 

vícios e crimes, ponto de reunião de todos os regabofes, marreteiros e 

quejandas pústulas sociais que atualmente empestam esta cidade de 

Santana.59 

 

A Rua do Meio – atual Sales Barbosa - era uma rua onde as moças de família 

não podiam passar, pelo fato desse local ser zona de meretrícios. A ação policial era um 

recurso utilizado pelo sistema vigente com o intuito de disciplinar, controlar e 

estabelecer normas para os homens e mulheres dos segmentos populares.  

Chegam-nos queixas de várias pessoas, contra o mulheril que reside a 

travessa Leonardo Pereira Borges [...] que vem praticando naquele local, 

desordens e atos contra a sociedade e reboliços durante toda a noite, 

prejudicando-lhes o sono. A antiga travessa do sossego foi transformada em 

local de barulho e rebuliço. Tais reclamações devem ser enviadas ao Senhor 

Delegado de polícia, que, talvez, tome as devidas providências.60 

 

Atribuíam-se as mulheres que residiam na Travessa Leonardo Pereira Borges as 

desordens que afastavam o sossego daquela artéria. A Folha do Norte tornava público o 

descontentamento das pessoas com o barulho e o rebuliço no local, como sugeria que as 

reclamações fossem enviadas ao delegado de polícia. Atribuía-se a esta o poder de 

disciplinar os espaços e controlar os comportamentos. Por conseguinte, acontecia a 

imposição de um padrão de comportamento. Segundo Cristiana Barbosa de Oliveira a 

                                                
57 Jornal Folha do Norte – Eis o jogo, o grande putrefator - 14.11.1953 – Edição 2314, p. 01. 

MSC/CENEF 
58 Jornal Folha do Norte – 15.02.1958 – Edição 2536, p. 01. MSC/CENEF 
59 Jornal Folha do Norte – Coisas da cidade – 29.07.1950 - Edição 2142, p.01. MSC/CENEF 
60 Jornal Folha do Norte – 13.01.51 – Edição 2166, p. 01. 
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elite local utilizou-se de instrumentos de controle que restringiam as práticas populares 

das camadas mais pobres da população, como 

[...] a exemplo das brincadeiras de vaqueiros nas ruas do centro da cidade ou 

das suas imediações, batuques nos becos e subúrbios, práticas culturais das 

religiões afro-descendentes, em alguns casos com a prisão de seus 
praticantes, bem como a regulação de tipos humanos que povoavam a feira 

livre, a exemplo dos condutores de carroças e de carros de boi, além de 

disciplinar, na malha urbana, lugares e horários próprios para a circulação de 

sujeitos sociais indesejáveis àquela nova ordem, como as lavadeiras e as 

prostitutas, em especial.61 

 

Desse modo, a determinação de novas estratégias disciplinares que pretendiam 

garantir o controle e moralidade dos cidadãos, realizou-se a partir da delimitação de 

fronteiras – reais e imaginárias – procurando perceber na construção e partilha do 

espaço público estratégias de racionalização consoante o projeto da elite local.
62

 

A presença de prostitutas, lavadeiras e outros segmentos de mulheres pobres 

que, percorriam o cotidiano dessas ruas ou se movimentando em suas habitações, era 

constantemente criticada. Supostamente, essas mulheres agrediam e atentavam contra o 

pudor das mulheres honestas, cuja formação nessa época era incumbência, 

principalmente da Igreja Católica, do Asilo Nossa Senhora de Lourdes e da Escola 

Normal.
63

 Conforme Michel Foucault a mulher no espaço público deveria ter limites na 

circulação e contato com outros sujeitos, por isso era necessário vigiar e punir 

comportamentos inadequados, principalmente se oriundos de mulheres.
64

 A ausência de 

um comportamento próprio para mulheres, marcado pelas características de recato, 

passividade, delicadeza, facilitava a repressão e a arbitrariedade policial, pois não se 

enquadrando nesse esquema, fugiam às normas atribuídas ao sexo frágil.
65

 

Conforme Carlos “a cidade é um produto histórico-social; nesta dimensão 

aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do processo histórico e 

desenvolvido por uma série de gerações”.
66

 Por conseguinte convivemos com uma 

diversidade de pensamentos e atitudes. Feira de Santana não fugiu a regra. Portanto, foi 

nesse cenário que as feirenses teceram suas histórias e ganharam espaço nas páginas do 

jornal Folha do Norte. 

                                                
61 RAMOS, op. cit., p. 30. 
62 Ibid., p. 30. 
63 SOUZA, op. cit., p.45. 
64 RAMOS, 2007. p. 36. 
65 SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In PRIORI, Mary Del (org.), História 

das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997, p. 366. 
66 ROSA, 2009. p. 39. 
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1.2 - O Jornal Folha do Norte 

A Folha do Norte é um semanário de combate em prol de idéias políticas, 

econômicas e sociais, sendo ao mesmo tempo noticioso e comercial, de 

feição moderna e destinada a servir a cousa pública. A Folha do Norte é pois 

um órgão da Imprensa Bahiana, com idéias declaradas, comprometendo-se a 

defendê-las e combater por elas.67  

 

A Folha do Norte é o mais antigo periódico em circulação na cidade de Feira de 

Santana. Fundado em setembro de 1909 pelo coronel Tito Ruy Bacelar, e seus irmãos 

João Vidal e Arnold Silva
68

, foi criado para servir de escudo político “[...] em prol do 

progresso intelectual desta grande zona sertaneja”.
69

 A cidade era pequena, com uma 

população estimada em 68.887 habitantes, dispostos pela zona urbana e rural, de 

economia baseada na agricultura e pecuária. 

 Esse período seria marcado pela campanha civilista, em que Rui Barbosa 

defrontava-se com Hermes da Fonseca pela presidência. A imprensa dividiu-se entre os 

dois candidatos e na sua primeira edição a Folha do Norte filia-se à corrente que apóia 

Hermes da Fonseca para presidente e Wenceslau Braz para a vice-presidência, 

lançando-se no combate ao situacionismo local.
70

  

Na madrugada do dia 3 de maio de 1911 a tipografia do jornal foi acometida por 

um incêndio de grandes proporções, que destruiu todas as instalações da oficina gráfica, 

interrompendo a circulação do periódico por três meses. A reabertura festiva ocorreu em 

10 de agosto de 1911, realizada com grande euforia popular em meio a um foguetório e 

distribuição gratuita de centenas de exemplares da Folha do Norte.
71

 

A escolha de um periódico como fonte de estudo, segundo Capelato e Prado
72

 

justifica-se por entender a imprensa como instrumento de manipulação de interesses e 

de intervenção na vida social, negando-se as perspectivas que a tomam como mero 

veículo de informações, transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos, isolado da 

realidade político-social na qual se insere. 

                                                
67 Jornal Folha do Norte – 17.01.1909 – Edição 02, p.01. MSC/CENEF. 
68 OLIVEIRA, op. cit., p. 31. 
69 Ibid., p. 01. 
70 Jornal Folha do Norte – Folha do Norte é 100 - 20.11.2009 – Edição especial de 100 anos, p.02. 
71 Ibid., p. 02 
72 CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Ligia. O bravo matutino: imprensa e ideologia no 

Jornal O Estado de São Paulo. São Paulo: Alfa-Omega, 1980, p. 05. 
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Conforme Poppino
73

 os impressos feirenses circulavam apenas na área do 

município e a maioria das publicações tiveram curta duração. O mais bem sucedido de 

todos é a Folha do Norte que circula até os dias atuais e em 1950 era o jornal mais lido 

de todo o interior da Bahia. 

O jornal Folha do Norte circulava na segunda-feira, dia de intensa 

movimentação na cidade por causa da feira livre e da feira do gado.
74

 Os impressos da 

década de 1950 se apresentavam com quatro ou seis páginas em formato berliner.
75

 Os 

textos de responsabilidade do periódico eram compostos em corpo 10 sobre entrelinha 

11, sendo que os elementos gráficos eram dispostos por todos os espaços. O papel 

empregado na imprensa brasileira desse período é em grande parte de origem 

estrangeira, pois a fabricação nacional não atendia às necessidades das empresas de 

impressos.
76

 

A impressão da Folha do Norte ocorria em oficinas próprias, a princípio pelo 

sistema tipográfico
77

 com a utilização de tipos para a composição, clichês
78

 e 

xilogravuras.
79

 Foi pioneiro ao inaugurar em 5 de maio de 1976 sua primeira publicação 

em off set, processo de impressão considerado moderno por reproduzir as ilustrações e a 

composição numa chapa. Trata-se de um periódico de linha editorial conservadora, que 

fabricava apenas a notícia local e valia-se da publicidade oficial. 

Em cada exemplar havia uma ampla variedade de informações: notícias locais, 

portarias policiais, artigos médicos e jurídicos, notas esportivas e fúnebres, conselhos de 

saúde e beleza, literatura, propagandas oficiais, além de colunas religiosas e sociais. 

Caracterizava-se não apenas como um veiculador de notícias, mas como órgão formador 

de opinião. O noticiário nacional e internacional era reproduzido de jornais da Bahia, do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e de agências de notícias como a Globe 

Press, Nossa Press, Press Continental, USIS, SIJ, Agência Planalto, BNS, MPIB e 

                                                
73 POPPINO, op. cit., p. 220. 
74 SANTOS, op. cit., p. 39. 
75 Formato de jornal com páginas que normalmente medem 315x470 milímetros, ligeiramente maior que 

o formato tablóide. 
76 BAHIA, Juarez. Jornal, História e Técnica: história da imprensa brasileira, 1990. 
77 Processo de impressão em que as letras, sinais e símbolos fundidos em liga de chumbo entram em 

contato direto com o papel. 
78Reprodução de desenhos, fotografia ou texto para a impressão. 
79 Antigo processo de gravação manual destinada à impressão, pelo qual o desenho é feito sobre uma 

placa de madeira, a mão pelo gravador. 
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NA.
80

 O precário sistema nacional de comunicações comprometia a veiculação de 

notícias, pois o volume de informações transmitidas ao público era modesto em relação 

aos fatos realmente ocorridos.  

O sistema de transmissão de notícias das principais agências estrangeiras 

permitia uma ampla cobertura diária de todo o mundo, completando o universo de 

textos publicados pela imprensa brasileira.
81

 A utilização de notícias de agências 

nacionais e internacionais permitia saber o que acontecia fora do Estado e do país, como 

também criar comportamentos e legitimá-los, por conseguinte, quando determinado 

jornal publicava notícias de outros lugares, era um indício de que a considerava 

importante. Essa era uma maneira de enfatizar, seja pela crítica ou pela afirmação o que 

achavam ser correto. 

Em 1950, de um total de 107.205 habitantes do município de Feira de Santana, 

apenas 26.634 eram alfabetizados, ou seja, quase 25% da população.
82

 Entretanto, essa 

situação não impedia a circulação das idéias defendidas pelo hebdomadário. Como nos 

diz Roger Chartier “a escrita está presente mesmo na cultura analfabeta, em rituais 

festivos, nos espaços públicos, nos locais de trabalho.”
83

 Devido ao fator da oralidade 

muitas notícias e opiniões eram compartilhadas nas conversas informais por aqueles que 

leram com outros que não leram, em diversos espaços públicos e privados, 

evidenciando o seu papel de lançar e sustentar idéias, inserindo-as como tema de debate 

em diferentes esferas da sociedade. A esse respeito, mesmo se reportando a imprensa do 

século XIX, Tânia de Luca faz uma declaração que bem caracteriza a situação do 

periódico em Feira de Santana no século XX: 

O caráter doutrinário, a defesa apaixonada de idéias e a intervenção no 
espaço público caracterizaram a imprensa brasileira de grande parte do século 

XIX, que, é bom lembrar, contava com contingente diminuto de leitores, 

tendo em vista as altíssimas taxas de analfabetismo. Os aspectos comerciais 

da atividade eram secundários diante da tarefa de interpor-se nos debates e 

dar publicidade às propostas, ou seja, divulgá-las e torná-las conhecidas.84  

 

 

                                                
80 SANTOS, op. cit., p. 37 
81 BAHIA. op. cit, p. 99. 
82 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico de 1950. Rio 

de Janeiro, 1955. 121 p. (Série regional, v.23, t.1). VI Recenseamento Geral do Brasil. 
83 CHARTIER, Roger. Entrevista. ACERVO: Revista do Arquivo Nacional. V. 8, n. 1-2 (jan./dez. 1995). 

Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995, p. 03-11. Disponível em < 
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2010. 
84 LUCA, op. cit., p. 133-134. 
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A maioria das edições da década de 1950 não possuía manchete e geralmente 

não havia uso de verbos nos títulos das matérias. As reportagens eram do tipo clímax e 

remate incisivo: quando o repórter atribui ao primeiro parágrafo o ângulo mais atual e 

dramático do texto, seguindo a cronologia e rematando-a de forma a não perder a 

atenção do leitor.
85

 

Instrumento de divulgação de atividades, discursos e atos do poder legislativo e 

executivo do município, o semanário apresentava na elaboração das matérias vínculos 

com os interesses dos grupos econômicos e instituições políticas que apoiava. Publicava 

as Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal de Feira de 

Santana, os decretos, portarias e leis sancionados pelo governo local, além de 

mensagens apresentadas à Câmara Municipal pelos prefeitos, quando se encerrava um 

mandato ou um ano administrativo. 

Conforme Santos
86

 o jornal Folha do Norte criou estratégias para ampliar seu 

público potencial e com isso lucrar mais, já que é mercadoria e não pode ser entendida 

fora de uma lógica comercial. Logo na primeira página era comum a existência de um 

apelo visual para seduzir o leitor e incitar sua compra. “Leia e assine a Folha do Norte” 

87
 aconselha o anúncio estampado no semanário. Os classificados estavam distribuídos 

de maneira racional e subordinados a títulos: automóveis, pequenos anúncios, anúncios 

populares, empregos diversos, imóveis, além dos indicadores profissionais de 

advogados, médicos, engenheiros, professores e cirurgiões dentistas. 

As seções e variedade recebiam destaque nas páginas do periódico. Reuniam 

assuntos que interessavam a determinados grupos de leitores, uma espécie de pequeno 

mercado de leitura. As variedades ou jornalismo diversional constituem as seções Folha 

Social destinada à literatura feirense, Rádio, Cinema, Humorismo, além das intituladas 

Notas médicas e científicas, À vol d’oiseau, Disco Voador, Fatos da Semana, 

Panorama e Coluna Quente que apresentavam os problemas da cidade e servem a vida 

cotidiana do leitor. O colunismo social se iniciava no interior da Bahia quando em julho 

de 1955 surgia a primeira coluna social intitulada Sociedade, pois “[...] a sociedade 

moderna, porém, não pode prescindir do convívio social. Ninguém é bicho do mato”.
88

 

                                                
85 BAHIA. op. cit, p. 155. 
86 SANTOS, op. cit., p.38. 
87 Jornal Folha do Norte – 14.02.1953 – Edição 2275, p. 03. MSC/CENEF. 
88 Jornal Folha do Norte – 07.01.1956 – Edição 2426, p. 04. MSC/CENEF. 
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Geralmente na segunda e terceira página se encontravam as seções de assuntos 

para o público feminino. Ao longo da década de 1950 existiram as seções Como cuidar 

do bebê, Conselhos de beleza, Especial para a mulher, No mundo da moda e Conselhos 

para o lar, textos que ajudavam a compor as imagens de uma mulher que se quer ideal 

na moderna Feira de Santana dos anos dourados. Buitonni ressalta que estas seções se 

enquadram nas categorias de jornalismo informativo e interpretativo, por concentrarem 

informações geralmente curtas e sem apreciações e conterem opinião de especialistas, 

antecedentes e consequências.
89

 Boa parte dos textos que aí se localizam é oriunda de 

agências estrangeiras de notícias.  

Os meios de comunicação agem como ferramentas de representação social, ou 

seja, através da análise de determinado jornal ou revista de qualquer época podemos ter 

uma idéia de como se comporta uma sociedade naquele período. Neles estão presentes 

seus costumes, sua ideologia, seus hábitos, forma de vida e costumes. Por conseguinte é 

essencial compreender quais estereótipos, modas, modelos, modismos, estrangeirismos, 

nacionalismos, enfim, quais as idéias e características difundidas para uma mulher que 

se desejava ideal na Feira de Santana da década de 1950. 
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CAPÍTULO 2 – A MULHER NA FOLHA DO NORTE 

 

 

A pesquisa para o presente trabalho consistiu na leitura de artigos, crônicas e textos 

sobre e para as mulheres encontrados no jornal Folha do Norte da década de 50. O 

trabalho com jornais nos permite perceber a dinâmica do jogo social de determinado 

contexto em determinada sociedade. Como diz Roger Chartier: “As representações do 

mundo social assim construídas, embora aspirem a universalidade de um diagnóstico 

fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam”.
90

 

 

Geralmente, o periódico reservava a segunda e terceira páginas de suas edições 

para as seções de assuntos femininos e ao longo do período estudado existiram as 

seções Como cuidar do bebê, Conselhos de beleza, Especial para a mulher, No mundo 

da moda e Conselhos para o lar que ajudavam a construir a imagem feminina feirense 

ideal para a década de 1950. Além disso, foram utilizadas as notas e crônicas da coluna 

Sociedade que divulgava as ações e comportamentos das senhoras e senhorinhas da elite 

local.  

Devemos nos atentar que a realidade das mulheres representadas pela Folha do 

Norte referia-se às classes sociais elevadas, completamente diferente da popular, da 

realidade das lavadeiras, prostitutas e das mulheres que trabalhavam no Matadouro 

Público “[...] fateiras desgrenhadas, velhas com seus tradicionais cachimbos, expondo 

as musculaturas”.
91

 Os bairros da cidade, a disposição dos lugares de um teatro ou 

cinema, nos oferecem uma visão concreta de certos afastamentos e contrastes da 

sociedade.  

Os textos encontrados no periódico Folha do Norte nos ajudam a compreender 

quais as características fundamentais que auxiliavam na construção da mulher ideal na 

cidade de Feira de Santana dos anos de 1950 a 1959. 
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2.1 - Para manter a felicidade conjugal 

 

A responsabilidade da mulher pela felicidade do lar deve ser reconhecida por 

todas aquelas que se casam. O casamento representa sacrifícios que a esposa 

deve fazer com toda a boa vontade.
92

 

 

O jornal Folha do Norte, assim como grande parte dos veículos de imprensa 

brasileira dos anos 1950
93

, nos revela que o papel a ser desempenhado pela mulher 

estava fundado no cotidiano familiar. Ela deveria se preparar para o casamento e após 

casar-se assumir a função de esposa, dona de casa e futuramente de mãe. 

Márcia Barreiros Leite nos diz que a representação simbólica da mulher – 

esposa, mãe e dona de casa – foi gerada no imaginário brasileiro a partir de um modelo 

de sensibilidade burguesa, propagado em países da Europa no século XIX. A 

divulgação do tipo feminino na sociedade vitoriana realizava-se na figura da mulher 

reprodutora e devotada à família, uma criatura dessexualizada que cumpre a função de 

gerar filhos e educá-los convenientemente, instituindo os discursos do “culto da 

domesticidade” e do “sexo frágil”.
94

 

Conforme Rago intelectuais brasileiros, principalmente educadores, médicos e 

juristas, influenciados pelas idéias de pensadores como Rousseau, Herbert Spencer e 

Augusto Comte, conseguiram reproduzir concepções teóricas vindas da cultura 

européia, que inferiorizava a mulher física e moralmente.
95

 

Para um feliz matrimônio a mulher deveria escolher um “bom partido”, 

considerado a contrapartida das “moças de família”. Deveria se casar até os 25 anos de 

idade ou quando muito até os 30. A diferença etária entre o casal não deveria ser muito 

sensível e o rapaz deveria ser o mais velho. Segundo Thales de Azevedo isso decorria 

                                                
92 Jornal Folha do Norte – Nos bastidores do mundo – 20.03.1954 – Edição 2332, p. 03. MSC/CENEF. 
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questões de gênero e representação feminina na imprensa brasileira, como exemplo, BASSANEZI, Carla 

Silvia Beozzo. Virando as páginas, revendo as mulheres: revistas femininas e relações homem-mulher 
1945-1964. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 1996. BUITONI, Dulcília Schroeder. Mulher de 

papel: a representação da mulher na imprensa feminina brasileira. São Paulo, SP: Summus, 2009. 

ARCHANJO, Léa R. Ser mulher na década de 50 – Representações sociais veiculadas em jornais. In: 

TRINDADE, Etelvina Maria de. (org.) Mulheres na História: Paraná – Séculos 19 e 20. Curitiba: 

Universidade Federal do Pará. Departamento de História. Cursos de Pós-Graduação, 1997. 
94 LEITE, Márcia Maria da Silva Barreiros. Educação, cultura e lazer das mulheres de elite em 

Salvador, 1890-1930. 1997. 188 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, 

1997, p. 99. 
95 LEITE, 1997, p. 99. 
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pelo exercício patriarcal da família: o esposo impondo-se melhor quando mais velho e 

supostamente mais ajuizado e com o risco de infidelidade do marido cuja esposa 

envelhece mais depressa que ele próprio, perdendo seus atrativos físicos.
96

  

Para Maria Lúcia Rocha Coutinho durante os anos 50 e o início dos anos 60, a 

sociedade reforçava a idéia do casamento cedo e a vinda dos filhos. O casamento era 

considerado o único estado apropriado para os adultos e as crianças um produto natural 

desejável e consideradas necessárias para que a família permanecesse unida e as 

mulheres só se sentiriam completamente realizadas com a sua chegada.
97

 

As senhoritas da classe abastada deveriam atentar para as características 

desejáveis do pretenso candidato: boas condições financeiras e sobrenome de 

importante família. 

Conforme prometi, aqui está, para contentamento das jovens que aspiram 

fazer um bom casamento, a lista dos maiores partidos de Feira: 

Luís Falcão (na intimidade Lulú). Proprietário de imóveis nesta cidade e em 

Salvador. Fazendeiro, sócio da Casa Império. Filho de João Marinho Falcão. 

Promete casar nos próximos dois anos. 
Antonio Araújo (na intimidade Maneco). Tabelião, vereador, rotariano, 

fazendeiro e proprietário de imóveis nesta cidade. Promete casar no próximo 

ano. Já tem em mãos o projeto de uma belíssima casa funcional a ser 

construída na Rua Barão do Rio Branco, onde irá residir. Pretende casar no 

máximo até 1960. 

Francisco Pinto (na intimidade Chico). Advogado, político, fazendeiro, e 

proprietário de imóveis nesta cidade. Como Antonio Araújo, tem planos para 

casamento também no próximo ano. 

Pedro Carneiro Neto (na intimidade, Carlito). Possui fazendas nos 

Municípios de Feira e Itaberaba e vários prédios de aluguel aqui em Feira. 

Promete casar nos próximos dois anos. 
Florisvaldo Albuquerque (na intimidade, Florí). Grande proprietário de 

imóveis em Feira, bastante dinheiro nos Bancos. Tem cadilaque. Veraneia 

todos os anos em Araxá ou Poços de Caldas. Promete casar, no máximo, até 

31 de dezembro. 

Renato Teixeira (na intimidade, Renatinho). Comerciante de combustíveis – 

proprietário nesta cidade e em Santo Amaro – Lions. Grande simpatia. 

Carlos Cerqueira (Carlinhos) fazendeiro, comerciante e proprietário. Está 

louco para casar. 

José Maria Vieira (Zé...) próspero negociante, fazendeiro. Boa praça. 

José Sarks – fazendeiro, negociante. Muita juventude. Só fala em casamento.  

? – Grande fazendeiro, proprietário nesta cidade. Milionário.
98

 

 

 

Na lista produzida pelo colunista social, encontramos os nomes dos “maiores 

partidos” de Feira de Santana em 1958. Homens que possuem as características 
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98 Jornal Folha do Norte – Sociedade – 07.06.1958 – Edição 2552, p. 06. MSC/CENEF. 



31 

 

primordiais para um bom casamento com as moças da elite feirense. O autor realça o 

apelido dos rapazes, passando uma idéia de intimidade para com as mocinhas, da 

mesma forma que seus sobrenomes, atestando que todos pertencem a famílias de 

prestígio no meio social. Possuir um carro, como o citado Florisvaldo Albuquerque, 

confere grande status aos rapazes do período estudado. Para Susan Besse o surgimento 

da ordem social e econômica competitiva colocava as jovens numa dura competição 

pelos homens solteiros mais promissores.
99

 

Destacar as condições econômicas deve-se às possibilidades do homem manter 

uma família, pois de preferência, a mulher não deveria trabalhar com fins econômicos, 

para assim se dedicar exclusivamente ao lar. O ideal é que os recursos do marido fossem 

suficientes para sustentá-la. Conforme Bassanezi, as particularidades valorizadas na 

reprodução/construção dos ideais dominantes do candidato a marido estão ligadas à 

estruturação de relacionamentos estáveis
100

.  

Para o periódico, o moço com boas intenções, o “boa praça” e com muito 

dinheiro é um “bom partido”. Durante o século XX existiram determinantes 

socioeconômicos e pessoais para a escolha do marido: classe social que conferia status, 

em seguida o tipo de religião que era muito recomendada para a preservação da fé pois 

garantia a transmissão da mesma entre as gerações, conferia integridade e concordância 

dos grupos religiosos.
101

 

O ato do enlace matrimonial era um momento de transição para as mulheres que 

tinham condições financeiras de arcar com os gastos de uma cerimônia religiosa e 

marcava o princípio de uma nova família. 

Foi aberto o registro dos grandes casamentos deste ano, com as núpcias de 

Delcy Santana e Antonio Carvalho. Delcy simpática, graciosa, com o rosto de 

belos traços, acompanhada de um cortejo em que os cavalheiros e as damas 

se apresentavam em elegantes toaletes, dirigiu-se solenemente ao altar da 

Senhora Santana. Dir-se-ia uma rainha. A bela noiva com seu vestido todo de 

renda, forrado com cetim branco sombreado com um forro azul, notava-se 

um longo recorte atrás de onde saía uma enorme calda. Uma bonita grinalda 

de pérolas e flores, molduravam o seu lindo rosto. A noiva trazia ainda um 

buquê de rosas brancas e na ampla Igreja ornamentada de angélicas e cravos, 
tendo para mais de mil pessoas no interior; a noiva e o noivo deram-se as 

mãos e colocaram um no anular do outro as alianças que simboliza o amor 

que os une e que segundo as leis da Igreja, é agora imorredouro. Eram 18 
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horas e 50m. Lá fora fazia um entardecer suave. No interior da Igreja ao som 

do órgão, o Cônego Mario Pessoa os unia pelo laço indissolúvel do 

matrimônio católico.
102

  

 

O colunista realça os belos traços da nubente e descreve o episódio matrimonial 

tal qual um conto de rainha. O local da celebração importava na exibição do status: na 

igreja onde era mais propícia a ostentação para todos os presentes de símbolos e sinais 

de classe do que no cartório, inclusive porque a cerimônia civil era muito mais sumária 

e muito menos ritualizada.
103

 A indumentária da noiva – vestido de cor branca e o véu 

que cobre sua cabeça – tem suas origens nas antigas cortes, como símbolo de virgindade 

e pureza.
104

 Thales de Azevedo nos diz que o ritual da cerimônia matrimonial é 

importante para estruturar e manter as relações de poder e para conseguir a identificação 

e adesão ao sistemas a que a sociedade é submetida.
105

  

Nesse contexto social o casamento é uma estratégia importante para as famílias 

influentes e abastadas e aparecer em notas de colunas sociais reforçavam as 

representações positivas em torno do matrimônio. Conforme Rosa “acumulava-se 

capital simbólico para todas as famílias envolvidas: a recém formada e a dos 

nubentes.”
106

 As famílias burguesas também vislumbram no casamento transmissão de 

capital. Segundo Bourdieu: 

O exercício legítimo da sexualidade, embora possa parecer cada vez mais 

liberto da obrigação matrimonial, permanece ordenado e subordinado à 

transmissão do patrimônio, através do casamento, que continua sendo uma 
das vias legítimas da transferência de riquezas. [...] as famílias burguesas não 

deixaram de investir nas estratégias de reprodução, sobretudo matrimoniais, 

visando a conservar ou aumentar seu capital simbólico [...] porque a 

manutenção de sua posição depende estritamente da reprodução de seu 

capital simbólico, através da produção de herdeiros capazes de perpetuar a 

herança do grupo e a aquisição de aliados de prestígio.
107

 

 

A família, segundo Pierre Bourdieu, é a principal responsável na reprodução da 

dominação e da visão masculinas, pois é nesta instituição que se impõe a experiência 
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precoce da divisão sexual do trabalho e da representação legítima dessa divisão, 

garantida pelo direito e inscrita na linguagem.
108

 

Depois do ato matrimonial, a mulher deveria se ocupar das tarefas domésticas, 

dos cuidados com os filhos e da atenção ao esposo. Essas relações são defendidas por 

um conjunto de normas sociais e que aparecem comumente nas páginas da Folha do 

Norte. Através de seções específicas para temas domésticos, o periódico contribuía com 

dicas práticas para que a esposa moderna pudesse desempenhar bem estas atribuições, 

dando toques de modernidade a funções femininas tradicionais. 

A arte de fazer um bolo 

É bem provável que a leitora já tenha sofrido algumas decepções, ao tentar 

fazer um bolo. Se seguir os conselhos que darei a seguir, contudo, pode ter a 

certeza de que, de agora em diante, tudo ocorrerá às mil maravilhas. 

Experimente fazer o bolo cuja receita vai abaixo, ciente de que não somente 

seu aspecto será tão agradável quanto o paladar, pois o bolo é realmente 

delicioso. [...] 109 

 

A mulher de prendas domésticas é considerada a esposa ideal. No jornal, 

percebemos que a felicidade conjugal relaciona-se diretamente com o bom desempenho 

da esposa nos afazeres domésticos. Para isso as feirenses contavam com os artigos e 

crônicas das seções Especial para mulher e Conselhos para o lar onde encontravam 

receitas de culinária e dicas de decoração para o lar. Com tom professoral, a Folha do 

Norte ditava os deveres que a mulher deveria cumprir em função do bem-estar do 

homem. 

Educação é necessária 

Duas criaturas que provavelmente até não muito tempo atrás, ignoravam a 

existência uma da outra, se encontram e, como lógica conseqüência do seu 

amor (algumas vezes não existe amor nenhum) se desposam devendo por 

conseguinte passar toda a vida juntos.  

É fácil compreender a enorme importância da educação no matrimônio. A 

mais forte inimiga da educação, neste caso, é representada pelo hábito de 

estarem juntos. Para com os pais é mais fácil conservar-se educados; existe 

quase sempre aquele sentimento de autoridade que impede atos e palavras 

inconvenientes ou grosseiras, mas quando entre marido e mulher passa 

aquele primeiro período de entusiasmo ou paixão tudo se encaminha para 

uma afetuosa normalidade ou quem sabe para uma indiferente normalidade, 
quem conseguirá refrear os ímpetos da ira, os atos descorteses, as palavras 

ofensivas, se não tiver um profundo senso de educação? Ninguém nesta terra 

é santo, todos temos um sistema nervoso bastante abalado, todos procuramos 

manter imutáveis os nossos gostos e as nossas preferências. Cada um de nós 

tem cérebro no qual passeiam muitas vezes pensamentos não confessáveis, 

que podem ser conseqüência de um desânimo passageiro.  

[...] Neste passo ao já explorado exemplo da mulher que atira todos os pratos 

da casa em cima do marido. Será uma mulher nervosa, mas é também e muito 
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profundamente uma mulher grosseira. Quantas vezes a grosseria é disfarçada 

ou subentendida nas relações entre marido e mulher? Com muita freqüência, 

quase sempre a ponto de se chegar a ouvir frases como estas: minha mulher é 

uma hipersensível, etc. Não existem porém exigências, delicadezas ou 

hipersensibilidades, existe apenas escassa educação e muito oportunismo. 
110

 

 

O texto de Zélia Ribeiro aponta que a causa das discussões entre casais é a falta 

de educação e inexistência de inteligência emocional. Uma boa esposa não deve ter 

arroubos de ira, pois não constitui característica de uma mulher virtuosa, que deve 

manter-se calma e não se abater pela rotina doméstica. Segundo Bassanezi, a dona de 

casa de classe média frequentemente vivia a “experiência do isolamento”, ou seja, a 

solidão em casa.
111

 Por isso era educada para adquirir um senso de arrumação da casa e 

disciplinada para viver em torno dos assuntos domésticos, causando sério 

distanciamento com o cotidiano do marido, que trabalhava o dia inteiro para prover o 

sustento familiar, acarretando no pouco interesse de cada um no mundo do outro.  

O periódico procurava mostrar a mulher que a modernidade tinha no consumo o 

caminho para alcançar a felicidade através da compra de novos utensílios domésticos. 

Produtos que prometiam facilidade e economia para o lar, como as geladeiras e os 

fogões a gás. (Anexos 1 e 2) O consumismo surgia em decorrência da industrialização e 

da modernização da vida de determinada parcela da sociedade feirense. Leoní Serpa nos 

diz que a lógica do mercado industrial não podia restringir consumidores, era necessário 

avançar e atrair até mesmo quem estava fora da engrenagem social, justificando o 

estímulo às novas formas de vida e de comportamento feminino, como uma estratégia 

para ganhar mais consumidores.
112

 

A maternidade é para o jornal Folha do Norte a sagrada missão feminina. 

Considerado o destino da mulher, ser mãe é quase uma obrigação social e através da 

coluna Como cuidar do bebê as leitoras eram aconselhadas dos cuidados necessários em 

todas as fases do “miraculoso” processo de crescimento dos pequenos. Conforme 

Phillipe Ariès, no empreendimento de constituição da família nuclear moderna, 

higiênica e privativa, a redefinição do estatuto da criança pelo poder médico 

desempenhou um papel fundamental. Lentamente a criança foi separada e elevada à 
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condição de figura central no interior da família, necessitando de um espaço próprio e 

atenção especial: alimentação e tratamento específicos, brinquedos, vestuário, horários 

especiais e cuidados baseados nos novos saberes racionais da pediatria, da puericultura, 

da pedagogia e da psicologia.
113

  

A “mãezinha amiga” era delegada as tarefas de cuidados com a higiene, 

alimentação, rotina, e educação da criança.  

Vamos conversar hoje sobre a regularidade na vida do bebê. A rotina é muito 

importante na existência da criança. Ela lhe dá o sentimento de segurança e 

continuidade essenciais à sua natureza. [...] 

A disciplina aprendida subconscientemente,torna-se permanente – sem 

implicar em sacrifícios. A comida chega à uma hora certa e se o bebê deseja 

comê-la tem que ser nessa hora. É possível que não adormeça 
automaticamente nas horas marcadas, mas muito provavelmente você não 

terá seu sono interrompido à noite por choro de criança.
114

 

 

O pai também deveria participar de todas as etapas do crescimento da criança, 

auxiliando na formação do filho:  

O pai deve participar ativamente do processo de crescimento do bebê – 

Sabemos que o papai é, e deve ser uma pessoa muito chegada ao bebê – que 

também lhe dá de comer, sabe vesti-lo e mesmo dar banhos de vez em 

quando, tudo com o mesmo carinho e paciência que a mamãe tem.
115

 

 

Cuidar da casa, agradar o marido e ser uma mãe atenciosa, contudo, sem perder 

a beleza e elegância. A boa aparência da esposa é colocada como um atributo essencial 

para a manutenção da felicidade conjugal e encontramos na seção Conselhos de beleza 

inúmeras dicas para a manutenção da jovialidade feminina. 

[...] as mulheres devem cuidar da cútis: por refletir o espelho da alma 

representa uma das condições essenciais para a conservação dos seus 

atrativos. Com os valiosos conselhos encontrados no Jornal Folha do Norte as 

senhoras apresentarão uma pele em boas condições de saúde e beleza. [...]
116

 

 

A diferenciação entre os sexos atribui a homens e mulheres diferentes papéis, 

limitando as funções e atribuições, ou seja, lugar dos homens é trabalhando e se 

envolvendo com a vida política, econômica e social do país; o das mulheres é no lar, 

cuidando dos filhos, da casa, preocupando-se com a estética e com a aparência. 

São elas (as rugas) o sinal de que a velhice está se aproximando e por essa 
razão, constituem o mais temível dos inimigos da beleza, sobretudo quando 

se vêem nos rostos femininos. A ruga é a prova visível de que se vai 

perdendo a mocidade e o fato indiscutível que a formosura, o encanto, enfim, 

a própria vida já se vai passando. O tempo, inexorável, vai deixando vestígios 
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de sua passagem que constitui torturante inquietação. Não só para a 

sociedade como, também, para trabalhar, o indivíduo precisa de um rosto 

agradável, sabido que uma pessoa velha ou feia, em todos os lugares que 

estiver, será preferida por outra mais jovem, em quaisquer condições. 
117

 

 

O autor do texto se referiu as mulheres mais velhas de maneira pejorativa e 

comparativa com as mais jovens. A velhice trazia as marcas da experiência, entretanto, 

levava a beleza da mocidade. Conforme Figueiredo, a mulher tem sido objeto de 

preconceitos, cristalizados em papéis, mais ou menos estereotipadas, que as colocam em 

posição de desvantagem em várias instâncias da sociedade. O envelhecimento tornou-se 

uma questão particularmente “feminina”, a baixa auto-estima e a perda da liberdade 

vivenciada pelo homem/mulher nesse processo têm determinantes sociais e culturais 

que se estabeleceram historicamente.
118

 

As responsabilidades maternas, o cuidado com a casa e o bom tratamento do 

marido, modelo reproduzido para as feirenses pelo jornal Folha do Norte, colaboraram 

para o reforço das distinções tradicionais de gênero tanto na esfera familiar quanto na 

pública. A sexualidade do casal é um tema ausente no periódico. As seções de temas 

médicos e científicos não tratavam de assuntos relacionados ao sexo. Aconselhando a 

mulher a assumir performances condizentes com seus papéis femininos, a Folha do 

Norte contribuiu em função da manutenção e reprodução das relações de gênero 

estabelecidas. 

2.2 - Ser e parecer direita 
 

Moças, mocinhas, sejam francas, esportivas, desenvoltas, não acanhadas, mas 

lembrem-se de que corar de quando em quando não faz mal, lembrem-se de 

que nada perderão se retirando da discussão quando o assunto trouxer a baila 

“certas coisas”... e sejam bastante inteligentes para saber quais são essas 

“certas coisas”.
119

 

 

O texto de Zélia Ribeiro revela os padrões morais estabelecidos para as mulheres 

da cidade de Feira de Santana na década de 1950. Nele encontramos algumas das 

características desejáveis para ser e parecer direita em um tempo de mudanças de 

atitudes e de sociabilidades. Segundo Matos o caráter relacional à categoria gênero 

procura destacar que os perfis de comportamento feminino e masculino definem-se um 
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em função do outro. Esses perfis se constituem social, cultural e historicamente num 

tempo, espaço e cultura determinados. Por conseguinte, o “ser mulher” não é apenas um 

dado biológico ou sexual, mas construído no embate cotidiano na sociedade.
120

 

É melhor dizer logo “Camaradagem” é a palavra que suscita um grande eco 

de simpatia, mas é também uma palavra que pode se tornar perigosa, por 

exemplo, se entrar no cérebro de uma mulher e ali criar raízes. [...] O modo 

de falar dela se torna desabusado e sem pudor, os temas de conversa com o 

companheiro ou com os companheiros não tem para ela nenhum limite. Ela 
fala de tudo de modo muito franco, atreve-se a tudo a fim de que o rapaz ou 

rapazes que estão com ela não sintam nenhuma diferença comparando-se 

com ela. Pensa que os agrada, que está sendo moderna, que personifica a 

mulher da nossa época, quando consegue deixar os homens em condições de 

falar com ela como se diante deles não houvesse mulheres.
121

 

 

A imagem construída para a mulher, segundo a autora, destacava a fragilidade e 

facilidade de corromper-se com os novos hábitos. Comportar-se de maneira considerada 

moderna e abusando dos exageros não era uma atitude bem vista pela sociedade. 

Mulheres que tentavam romper com as amarras sociais e familiares sofriam sanções 

sociais que marcavam sua existência. Em nome da família, fiscalizavam-se padrões de 

comportamento e condenavam-se os desvios das normas. 

 

O discurso proferido por repórteres e cronistas, em geral homens, afirmava que 

um mau passo feminino facultava a saída da mulher da órbita da honestidade e o seu 

ingresso em um mundo de infelicidades. O desespero em manter a imagem de “direita” 

fez com que algumas mulheres tentassem o suicídio. 

 

Suicidou-se a mundana 

Doloroso suicídio ocorreu na última quinta-feira, quando uma jovem de 30 

anos, colhida por um irrefreável ímpeto de desespero, ingeriu terrível tóxico, 

tendo morte imediata. Trata-se de Edite Ferreira Lima, de cor branca, com 

instrução secundária, natural deste Estado, residente à rua Leonardo Borges, 

número 11, casa de cômodos de propriedade de Maria Paula, conhecida como 

Duzinha. A história desta jovem é sombria, pois o próprio destino lhe 

reservou uma existência adversa, forçando-a a abraçar uma vida a qual não se 
ajustou. [...] No dia imediato, 7 do corrente mês, Edite já disposta a aniquilar-

se, deixou a pensão e foi na rua onde comprou o tóxico e voltando mais tarde 

trancou-se no seu quarto. Às 19 horas, a dona da casa de cômodos notando a 

sua falta no jantar, procurou chamá-la e não sendo atendida, mandou um 

menino espiar pela bandeira da porta do quarto, tendo visto a suicida caída no 

chão. [...] A suicida que bebia muito e diariamente, nenhuma declaração 

deixou explicando o tresloucado gesto.
122
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Na Rua Leonardo Borges – também conhecida como Beco do Ginásio
123

 - eram 

desenvolvidas práticas ligadas à prostituição. O retrato traçado para a prostituta suicida 

revela que ao permitir-se a comportamentos desviantes, em um ato de profundo 

desespero, ela tentou remediar condições adversas ocasionadas por práticas tidas como 

levianas devido ao estigma que a atividade carregava.  

Os postulados médicos-científicos sobre a prostituição brasileira nos séculos 

XIX e XX foi baseado no modelo científico francês, tendo no médico-sanitarista 

Alexandre Parent-Duchâtelet a influência predominante. Este médico identificou a 

prostituição “as imundícies do submundo” e refletiu a nova obsessão com o lixo que 

apavorou as classes dominantes.
124

 Valendo-se dos mesmos argumentos moralistas de 

Parent-Duchâtelet, o médico Ferraz de Macedo, em sua tese de doutoramento sobre 

prostituição no Rio de Janeiro em 1873, inferiu que entre as várias causas que 

favorecem a prostituição pública, destacam-se: a ociosidade, a preguiça, o desejo 

desmedido de prazer, o desprezo pela religião, a miséria financeira e a falta de educação 

moral.
125

 

Em sua tese o médico Ferraz de Macedo construiu um mapa classificativo da 

prostituição na cidade do Rio de Janeiro, segundo o qual as meretrizes são divididas e 

subdividas em classes, gêneros e espécies assim como borboletas e mariposas.
126

 Ainda 

nos anos dourados podemos perceber a prevalência desse modelo quando no ano de 

1959 ouvia-se na voz do cantor Nelson Gonçalves os seguintes versos escritos pelo 

compositor Adelino Moreira:  

[...] 

Segue teu caminho Mariposa já que esta luz te embriaga. 

Mas nunca te esqueças Mariposa que toda luz se apaga. 

Presta bem atenção Mariposa neste aviso derradeiro: 

Antes que a luz da cidade se apague, pode cegar-te primeiro.
127

 

 

Segundo Michelle Perrot, a “rapariga” ou a mulher pública como era 

denominada uma mulher comum que pertence a todos.
128

 O retrato da mulher pública 
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foi construído em oposição da mulher honesta, casada e boa mãe, laboriosa e 

dessexualizada. A meretriz construída pelo discurso médico simboliza a negação dos 

valores dominantes. 

Ao apresentar as normas de comportamento condizentes para as mulheres de 

setores sociais abastados da cidade naquele período, o periódico ratifica a função de 

vigilante e normatizador, revelando que apesar dos ares de modernidade que sopravam 

na urbe, nem tudo que é novo pode ser considerado salutar e que ao seguir por uma 

direção perniciosa e irresponsável, a mulher está caminhando a passos largos para a 

perdição, bem como a “aniquilação”. 

 

2.3 - Profissão professora 

 

Para ser e parecer uma mulher direita, as feirenses poderiam se ocupar com uma 

profissão formal fora do lar. No período de 1945-1964, a participação da mulher no 

mercado de trabalho é um dos fatores de maior influência no conjunto das 

transformações por que passam as relações homem e mulher e os significados de 

gênero.
129

 As atividades profissionais tipicamente femininas que receberam destaque na 

Folha do Norte foram: lavadeiras, enfermeiras, empregadas domésticas e, em especial, 

as professoras.  

Segundo Ione Celeste Sousa
130

 as meninas, futuras professoras da cidade de 

Feira de Santana, iniciavam os estudos para o exercício docente na Escola Normal. 

Fundada em 1927 foi vista como a “agência possível de resolução de todas as questões 

resultantes dos embates sociais”.
131

 O modelo de ensino oferecido às discentes era 

influenciado e inspirado teórico-ideologicamente por livros de origem norte-americanos 

traduzidos a pedido do gestor da instituição.
132

 

Na urbe feirense do século XX, ser professora, ser normalista, ser professoranda, 

era ser uma mulher diferente, “empreendedora, intelectualizada, capaz, de moral ilibada, 

                                                
129BASSANEZI, op. cit., p. 209. 
130 SOUSA, Ione Celeste Jesus. Garotas tricolores, deusas fardadas: as normalistas em Feira de 

Santana – 1925 a 1945. 1999. 216 f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 1999. 
131 Ibid., p. 45. 
132 Ibid., p. 76. 



40 

 

virtuosa e religiosa” 
133

, desse modo as professoras e normalistas deveriam obedecer a 

uma série de regras para a disciplinarização, forjação e modelagem. As moças deveriam 

se diferenciar, falando baixo, com decoro, não deveriam correr, nem se esbaforir, pois 

batuques, correrias e algazarras eram coisas de “Zé Povinho”. O uniforme, de cores azul 

e branco, deveria estar limpo e bem passado e os sapatos impecavelmente brilhantes. 

Estas normas eram essenciais na formação das discentes quando futuramente seriam 

disseminadoras destes hábitos enquanto professoras.
134

  

As normalistas se sobressaiam em relação as outras moças e estas deveriam se 

comportar de maneira distinta. Ainda nos anos 1950, Nelson Gonçalves cantava os 

seguintes versos: 

Normalista 

Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. 

Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. 

Eu que trazia fechado, dentro do peito guardado meu coração sofredor, estou 

bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. 

Mas, a normalista linda não pode casar ainda, só depois que se formar... 
Eu estou apaixonado!  

O pai da moça é zangado e o remédio é esperar.
135

 

 

Por ser uma atividade pública cada vez mais feminina, as normas e proibições 

aplicadas as normalistas, professorandas e professoras visavam garantir a idoneidade 

dessas mulheres, pois por estarem expostas era necessário garantir a pureza do seu 

caráter, sempre vigiada.
136

 

Saudação a você 

Saudação a você professoranda. Saudação a você, que acaba de alcançar a 

meta de chegada, neste renhido páreo em busca do saber, que você há de 

transmitir às gerações vindouras.  

[...] 

Juntamente com o diploma – honra aos seus incontáveis méritos – você 

professoranda, receberá também, a incumbência maior: zelar pela instrução 
dos filhos deste Brasil gigante, que pede e implora a colaboração de todos, na 

grandiosa tarefa de soerguimento moral e material em todas as atividades 

humanas. 

Eu sei que, você professoranda, saberá atender ao apelo que se faz ouvir em 

todos os quadrantes da Pátria, pois no suntuoso salão refrigerado das capitais, 

ou mesmo nos humildes casebres d’uma vila qualquer, você será a mestra e 

mãe abnegada, a cuidar com carinho e perseverança, de modelar outras 

inteligências, outros caracteres, amoldando-os às boas normas da decência, 

da honra e da dignidade, incutindo no espírito dos pequeninos o amor a “terra 

mater” a fim de que estes se tornem úteis a Pátria e a sociedade.   
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[...]  

Longo é o caminho a percorrer. Cheias de obstáculos serão as estradas a 

palmilhar. Nobre porém, será a missão muitas vezes espinhosa que você há 

de cumprir, com amor a carreira abraçada, com abnegação e sacrifício, com o 

fim único e exclusivo de educar e instruir! 

E porque eu tenho a certeza plena de que você professoranda, saberá cumprir 

fielmente a sua nobre missão, fazendo por honrar a sua classe e corresponder 

às esperanças de milhões de brasileiros, que confiam na sua dedicação e no 

seu espírito de sacrifício, pelo bem da infância do Brasil [...] 
137

. 

 

A escolha profissional, a formação da professora, a trajetória profissional, o 

cotidiano da escola e a prática docente impregnam as representações sociais sobre o que 

era ser mulher e ser professora na sociedade feirense naquela época. Na crônica 

Saudação a você o autor discorre sobre o nobre ofício de magistério, que é cheio de 

alegrias e bravuras – tal qual heroínas cotidianas - ratificando que essa profissão é uma 

extensão da atividade doméstica quando atribui a mestra o dever de moldar a 

personalidade e caráter da criança, ato este que deveria ser feito pelos pais.  

O programa educacional da Escola Normal privilegiava comportamentos e 

noções maternais, numa visão que representava a professora como uma mãe 

encarregada de formar as mentes e o caráter público dos seus alunos.
138

 Durante os anos 

de estudo as normalistas feirenses cursavam as seguintes disciplinas: Línguas 

portuguesa e francesa, Geografia, História do Brasil e Universal, Literatura e Didática, 

Desenho e Caligrafia, Prendas, Trabalhos Manuais, Educação Física, Agricultura, 

Matemática, Ciências Físicas, Pedagogia, Higiene e Puericultura, Música e Economia 

Doméstica.
139

 Aprendiam a declamar versos, fazer tearinhos, plantar flores e cuidar de 

jardins, aprendiam a bordar, fazer tricô e crochê. 

Conforme Carla Bassanezi, durante os primeiros anos do século XX a procura 

dos cursos normais foi intensa devido à busca de uma formação geral que contribuísse 

no preparo para o casamento e o desempenho da função de mãe e base educadora dos 

filhos, além de constituir base intelectual que proporcionava prestígio social.
140
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Ser professora era uma das únicas profissões femininas completamente isenta de 

preconceitos sociais, encarada como trazendo em si algo maternal. Esta particularidade 

fez com que a mulher obtenha aval ou perdão por trabalhar fora.
141

  

Poucas foram as mulheres retratadas na Folha do Norte que romperam os 

modelos, se enveredaram por outras profissões e receberam o destaque do periódico 

como a senhorita Lindaura de Azevedo Falcão que foi a primeira feirense diplomada em 

Medicina pela Faculdade da Bahia
142

, a senhorita Angela Maria Oliveira diplomada em 

Farmácia pela Universidade da Bahia
143

 e a professora Helena Assis Suzarte, “nome 

feminino de raros predicados morais e intelectuais” 
144

, a primeira mulher que concorreu 

a uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade Feira de Santana no ano de 1950. Como 

nos diz Susan Besse a ideologia de gênero se modernizou no Brasil para aliar as novas 

necessidade e oportunidades e, ao mesmo tempo, preservar a desigualdade de gênero, 

julgada necessária para garantir a ordem e o progresso da sociedade ainda hierárquica 

do Brasil.
145

 

Michelle Perrot aponta que as profissões consideradas femininas são 

qualificações reais fantasiadas como qualidades naturais.
146

 Na definição de “profissão 

feminina” está subtendida uma relação entre os gêneros, uma relação de poder, pois 

“estas qualidades, empregadas inicialmente na esfera doméstica, geradoras de serviços 

mais do que de mercadorias, são valores de uso mais do que valores de troca.” 
147

 

 

Oração da Mestra 

Senhor! Tu que me ensinaste, perdoa que eu ensine e que tenha o nome de 

mestra, que tiveste na terra. Dá-me o amor exclusivo de minha escola: que 
mesmo a ânsia de beleza não seja capaz de roubar-lhe a minha ternura todos 

os instantes. 

[...] 

Torna-me possível o teu Evangelho nos tempos que correm, para que eu não 

renuncie a batalha de cada dia e de cada hora, em prol do seu ensinamento. 

Põe na minha escola democrática o resplendor que aureolava o teu bando de 

crianças descalças. Faze-me forte na minha fragilidade de mulher, e de 

mulher pobre; faze-me que despreze a todo poder puro, a toda pressão que 

não seja a da tua vontade ardente sobre minha vida. 

Amigo, acompanha-me! Ampara-me! Muitas vezes só terei a Ti ao meu lado. 

Quando minha doutrina for mais casta e mais queimante minha verdade, 

                                                
141 Ibid., p. 227. 
142 Jornal Folha do Norte – Um ato de justiça – 16.06.1951 – Edição 2188, p. 01. MSC/CENEF. 
143 Jornal Folha do Norte – Diplomada pela Universidade da Bahia – 01.01.1955, p. 01. MSC/CENEF. 
144 Jornal Folha do Norte – 26.08.1950 – Edição 2146, p. 01. MSC/CENEF. 
145 BESSE, op. cit., 40. 
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ficarei abandonada dos homens, mas Tu me apertarás então contra o teu 

coração, porque me sabes farta de solidão e desamparo. E não buscarei mais 

que a doçura das provações, em teu olhar.  

[...] 

Dá-me que eu possa levantar os olhos de meu peito ferido, ao entrar cada dia 

na minha escola. Que eu não leve a mesa de trabalho os meus pequenos 

desalentos materiais, as minhas mesquinhas dores de cada hora. Torna-me 

leve a mão no castigo e suavíssima na carícia: repreenda sofrendo para que 

eu saiba corrigir amando. 
[...] 

E, enfim ensina-me, com a polidez da tela de Velásquez, que ensinar e amar 

intensamente sobre a terra é chegar ao último dia com a lança de Longino no 

flanco ardente do amor.
148

  

 

Desde os tempos coloniais os valores católicos propagaram-se pela sociedade 

brasileira, influenciaram comportamentos e impregnaram representações sobre a 

atividade docente.
149

 Na “Oração da Mestra” percebemos que a religiosidade, a 

concepção do magistério como missão, dom divino, martírio – como uma “cruz a ser 

carregada” – são características que se apresentam fortemente marcadas.  

Essas idéias fazem parte não só das representações das professoras, mas também 

de um imaginário social mais amplo e contribuíram para alimentar a crença de que as 

mulheres são portadoras naturais de características próprias que as tornariam mais 

competentes no trato com as crianças e com o ensino. 

 

2.4 – No cinema “a elegância feminina deve preceder a tudo”
150

 

O aspecto urbano de Feira de Santana atraía seus habitantes. As ruas e avenidas 

largas e retas, as praças amplas e ajardinadas indicavam um padrão de sociabilidade 

voltado para o espaço público e o urbano, sinais do progresso que uma cidade deveria 

expor, associando-se aos ditames da modernidade.
151

 Como nos diz Michelle Perrot:  

A esfera pública em oposição à “esfera privada”, designa o conjunto, jurídico 
ou consuetudinário, dos direitos e dos deveres que delineiam uma cidadania; 

mas também os laços que tecem e que fazem a opinião pública. Mais 

concreto e material, o “espaço público” amplamente equivalente à cidade, é 
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um espaço sexuado em que os homens e as mulheres se encontram, se evitam 

ou se procuram. [...] O espaço ao mesmo tempo a regula (a mulher) e a 

exprime.
152

 

 

Na década de 1950, Feira de Santana, como toda cidade que quisesse receber o 

título de moderna, contava com estabelecimentos como cafés, confeitarias, clubes e 

cinemas onde era possível exercer a sociabilidade e a civilidade. A mocinha que tivesse 

a necessidade de diversões para recrear o espírito das lutas diárias deleitava-se com os 

doces e sorvetes da “Sorveteria e Confeitaria Marabá – ponto de elegância e distinção 

da sociedade feirense”.
153

 Ir ao cinema consistia uma das formas de entretenimento mais 

apreciada pelos habitantes e no período analisado a cidade contava com quatro casas de 

espetáculo cinematográfico.
154

 Os filmes não só proporcionavam uma nova atividade de 

lazer como ainda, à medida que conquistavam rapidamente a imaginação popular 

apresentavam aos espectadores um novo mundo, o dos astros de Hollywood, e de 

modos de vida e valores culturais norte-americanos.
155

 Para as mulheres era o local de 

ver e ser vista. 

Levando-se em consideração o grande desenvolvimento social da Princesa do 

Sertão, a elegância do sexo feminino está deixando a desejar. Ao que parece 

houve uma parada, um estacionamento, pois a elegância feminina em nossa 

terra, constitui-se, unicamente, em um vestido bonito. Já somos uma cidade 

que cresce a passos de gigante. Possuímos um comércio luxuoso, clubes 

aristocráticos dignos de qualquer Capital, cinemas onde a elegância feminina 
deve preceder a tudo. Não é justo, portanto, que as senhoras e senhoritas 

saíam as ruas com vestidos “ligeiros” (principalmente as Dez Mais) 

desacompanhadas de um complemento indispensável a toda mulher elegante: 

a bolsa. Não é admissível, dado o nosso grau de civilização, que, pelo menos 

aos domingos, as senhoras e senhoritas compareçam aos cinemas sem 

estarem devidamente enluvadas.
156

 

 

Para o colunista, o cinema enquanto espaço cultural era considerado um sinal de 

civilização, requerendo um comportamento adequado, a começar pelo estilo do traje a 

ser usado pelos freqüentadores do ambiente. Em especial, as senhoras e senhorinhas de 

elite deveriam se distinguir pela elegância, evidenciando o pertencimento a determinado 

grupo social. A vestimenta feminina distinguia as senhoras honestas das mulheres 

públicas
157

, além disso, os modelos dos trajes utilizados pelas mulheres da urbe 
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deveriam ficar em consonância com a moda que geralmente copiada do exterior não 

observava as características do nosso clima.  

Conforme Márcia Barreiros Leite estar bem vestida era uma exigência da 

sociedade que procurava reproduzir no seu cotidiano os valores burgueses. O modo 

como a jovem se trajava era tão apreciado como o seu jeito de andar, falar ou conversar. 

Esta preocupação adentrava o terreno das boas maneiras, dos comportamentos e das 

condutas civilizadas.
158

 

Ao sair do espaço doméstico partindo para a esfera pública, as mulheres de elite 

deveriam se diferenciar através do seu distinto comportamento, das suas vestimentas e 

acessórios, mantendo as diferenças de status e apresentando singularidade. Conforme 

Nicolau Sevcenko, os indivíduos são reconhecidos “[...] pela maneira como se vestem, 

pelos objetos simbólicos que exibem, pelo modo e pelo tom com quem falam, pelo seu 

jeito de comportar”.
159

 Dentro do cinema os espaços também eram demarcados, sendo o 

belo sexo advertido a não se sentar na geral, pois existem indivíduos que “fazem 

algazarras, dizem piadas inconvenientes e perturbam os espectadores” 
160

 Era 

considerado de bom tom e feminino  na época ser dócil e recatada, enquanto atitudes 

arrojadas e agressivas eram vistas como  naturalmente masculinas. 

 

2.5 - No mundo da moda 

Nascemos nus e vivemos vestidos. É justamente o modo como cobrimos e 

descobrimos o nosso corpo que faz a diferença. A vestimenta além de exercer funções 

utilitárias, é privilegiada como sistema de significação, de caráter simbólico.
161

 As 

roupas e os acessórios não são os únicos objetos pertencentes ao conjunto moda, mas é 

através destes que a moda percorre mais rapidamente seu percurso, bastando que um 

indivíduo vista uma roupa para pertencer a um determinado grupo social, identificar-se 
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com ele e ser identificado como igual pelos seus membros, ao menos no que diz 

respeito à aparência.
162

 

A indumentária representa diferenças sexuais, etárias e financeiras e nesse 

sentido, podemos dizer que nos vestimos pensando na forma que seremos vistos pelo 

outro. Embora não seja possível afirmar a influência da moda em relação às mudanças 

da sociedade, é possível demonstrar a importância da moda na maneira de expressão de 

determinada época. 

Gilda de Mello e Souza nos diz que a moda  

serve à estrutura social, acentuando a divisão em classe; reconcilia o conflito 

entre o impulso individualizador de cada um de nós (necessidade de 

afirmação como pessoa) e o socializador (necessidade de afirmação como 

membro do grupo); exprime idéias e sentimentos, pois é uma linguagem que 

se traduz em termos artísticos.163 

 

Desde o fim do século XIX, longe da vista dos familiares, as mulheres se 

dirigiam para as lojas de artigos moda e beleza e escolhiam os modelos e tecidos dos 

seus trajes, os seus adornos e objetos pessoais. Isto se constitui num avanço, pois no 

passado, elas realizavam as suas compras através de pedidos nos catálogos ou por 

solicitações aos amigos e parentes que estavam em constantes viagens.
164

 

No Brasil, imprensa feminina e moda sempre andam a par. Desde o século XIX, 

as publicações femininas brasileiras apresentavam elementos da moda, ajudando as 

senhoras da corte a manterem-se informadas a respeito dos figurinos europeus.
165

 

O hebdomadário Folha do Norte trazia para as leitoras e leitores informações 

sobre as tendências internacionais do mercado de moda através da coluna No mundo da 

moda. O jornal anunciava Londres e Nova Iorque como as cidades que ditavam a moda 

para o resto do mundo, desfilando em suas páginas as tendências daquilo que compunha 

uma aparência impecável para a mulher moderna. 

No mundo da moda 

NOVA YORK – O feminino, o romântico e o nostálgico são as 

características predominantes das primeiras coleções de outono. Como já 
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dissemos em crônicas anteriores, a silhueta esbelta continua em voga, mas 

tem-se procurado favorecer a silhueta natural. Para esse fim, são usados 

vários recursos como blusas soltas, almofadas, jaquetas e golas em forma de 

capuz.  

Em geral, as blusas começam, nas costas, com o feitio império, na linha 

natural da cintura ou nos quadris. Algumas vezes, os complementos 

aparecem, na frente e nas costas, como no modelo de Cell Chapman, que ela 

denomina “estilo camisa”. Para vestidos de “cocktail” e de noite, Cell enfeita 

as blusas com contas, outro enfeite muito em voga e que realça o tom 
nostálgico da estação. 

Harvey Berin se concentrou nos vestidos justos, com costas em forma de 

blusa solta, terminando à altura da cintura ou um pouco abaixo. Para cada 

estação, esse figurinista faz destacar um novo matiz e, para o próximo 

outono, tal matiz é o chamado “Vermelho de Castela”, um borgonha rico e 

intenso. Vários modelos do feitio acima descrito, assim como no estilo 

Regência, outra modalidade do feitio justo, foram apresentados nessa cor. 

Nesse romântico estilo Regência, de cintura alta, Herin apresentou um lindo 

modelo com largo cinto de cetim, um pouco acima da linha normal da 

cintura. Outro modelo de cintura alta para “cocktail” também apresenta largo 

cinto cetim com laço. 
Além do vermelho de Castela, a coleção apresenta modelos nos matizes 

verde Imperatriz, malva, marrom, corça e cinzento claro.  

[...] 

Berin, do mesmo modo que outros figurinistas reviveu a gola estilo capuz a 

fim de acentuar o aspecto suave dos vestidos. A linha de gola pode ser alta ou 

baixa, mas, frequentemente, nos vestidos para “cocktail”, a linha é alta 

adiante, mas ousadamente baixa nas costas. 

Os vestidos com casacos compridos ou jaquetas continuam tão em voga 

quanto no ano passado. As jaquetas contudo são mais curtas e podem 

terminar a altura da cintura ou bem na linha dos quadris.
166

 

 

Nos anos 1950 a moda seguiu diversas tendências e o periódico Folha do Norte 

se apresentava como propagador das novidades imprimindo nas suas edições 

verdadeiros guias de moda. Estilo sensual, estilo bem comportado, sobriedade e 

elegância, vestidos acinturados com largos cintos, saias justas, blusinhas rendadas ou 

decotadas, coloridas ou tomara que caia. Essa silhueta extremamente feminina e jovial 

atravessou toda a década de 1950 e se manteve como base para a maioria das criações 

desse período.  

Para Maria Claudia Bonadio se a mulher passa a dispor de opções de vestimenta 

que são fruto do gosto do criador, é necessário pensar que o vestuário é uma fabricação 

que carrega significações. Essas significações constroem e reconstroem a cada estação, 

de forma mais ou menos radical o corpo da mulher.
167

 A imagem feminina passa a ser, 

por conseguinte, uma construção, uma representação do discurso vigente na sociedade, 

que o costureiro pode quebrar, assimilar ou representar. Juntamente com a linguagem, a 
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educação e a cultura, a moda é uma das marcas e distinções visíveis pelas quais o ser 

social das elites ganha realidade e indica a posição específica daqueles que dela 

participam no todo da sociedade.
168

 

Além dos textos sobre as novas tendências da moda, encontramos artigos que 

traziam a descrição de adereços e a sua importância na composição do traje feminino, 

como por exemplo, os chapéus
169

, sapatos
170

 e óculos “pois certos modelos emprestam 

ao rosto das mulheres uma expressão há um tempo interessante e elegante.” 
171

 

A preocupação em se apresentar em consonância com os modismos é uma 

constante, ou seja, as senhoras e senhorinhas de elite da urbe compartilhavam dos 

mesmos desejos e necessidades de boa apresentação pública, como as mulheres dos 

grandes centros urbanos. Desse modo percebemos a ansiedade de figurar na lista das 

Dez mais elegantes escolhidas por um famoso colunista social da cidade: 

 

As Dez Mais Elegantes de 1958 

Como tive a oportunidade de dizer, é tarefa das mais difíceis selecionar em 

nossa sociedade, onde são tantas as senhoras que primam pela elegância com 

que se apresentam, as que mais se destacam a fim de escolher as Dez mais... 

que apresento na minha lista anualmente. Neste ano, de grande movimento 

social em nosso meio notei que muitas das senhoras do nosso “grand mond” 

apuravam-se no trajar desejosas de serem integrantes da lista de 1958. Entre 
tantas como já disse foi-me extremamente difícil selecionar Dez. sem causar 

ressentimentos. Vários fatores determinaram na escolha, entre eles a maneira 

correta no trajar, a personalidade, a beleza, a graça, a comunicabilidade, a 

maneira pela qual recepciona os convidados, a evidência, etc. 

Aqui descrevo para os nossos leitores o porquê, destas senhoras, terem sido 

escolhidas para integrarem a lista deste ano. 

Sra. Yêda Barradas Carneiro: Dizem que há pessoas que nascem elegantes. 

Creio ser este o caso desta senhora que pela sua marcante personalidade e 

elegância sem par obteve a sua classificação. 

Sra. Mirian Fraga Maia: Mais uma vez figura entre as “Dez Mais”, 

continuando a se destacar pelo seu guarda roupa sempre renovado, 
apresentando com bom gosto e graça as últimas novidades dos melhores 

figurinistas. 

Sra. Julieta Portugal: Representante da sobriedade e distinção da mulher 

feirense, com qualidades pessoais que a tornam indispensável nesta lista 

como aconteceu na de 1957. 

Sra. Glorinha Caribé: Anfitriã número um do nosso society, é uma 

personalidade que se destaca por uma simpatia contagiante, figurando pela 

segunda vez em minha lista. 

                                                
168 Ibid., p. 58. 
169Jornal Folha do Norte – A moda dos chapéus em Londres – 01.09.1951 – Edição 2199, p. 02. 

MSC/CENEF. 
170 Jornal Folha do Norte – No mundo da moda – 20.02.1954 – Edição 2328, p. 02. MSC/CENEF. 
171 Jornal Folha do Norte – O encanto dos novos óculos femininos – 14.01.1950 – Edição 2214, p. 01. 

MSC/CENEF. 



49 

 

Sra. Consuelo de Carvalho: Singeleza e distinção caracterizam a sua 

permanente elegância. Apesar de ser uma das mais novas estreantes em nosso 

“grand mond” tem se destacado pela sua personalidade. 

Sra. Antonieta Moraes: A beleza, as atitudes delicadas, a maneira correta no 

trajar, lhe asseguraram um lugar nesta lista. 

Sra. Germínia Santos: Repete este ano o êxito de suas apresentações no ano 

passado. Tem o segredo da beleza e da elegância juntamente com um espírito 

grandemente liberal. 

Sra. Margarida Neves: Inteligência, trabalho e simpatia aliados a uma 
espontaneidade muito própria, eis um ligeiro perfil desta senhora elegante da 

nossa sociedade.172 

 

O colunista apresentou ao público leitor do jornal Folha do Norte as feirenses 

consideradas mais elegantes do ano de 1958. Além de destacar o bom gosto das 

senhorinhas ao se vestir, realçou as características femininas consideradas ideais como a 

inteligência, simpatia e delicadeza. Segundo Mayra Rodrigues Gomes o discurso 

legitimado dá-se ao luxo de ver legitimadas as operações de legitimação pelas quais ele 

se constrói: acolhimento e exclusão. Tanto o acolhido quanto o excluído funcionam 

como sustentação e/ou legitimação do discurso que os sustenta num movimento 

reflexivo de termo a termo.
173

 

 

Entretanto, sair em público descuidando-se da vestimenta investiu-se de grande 

problema para o colunista. Em crônica onde relatava os acontecimentos da noite de 

Reveilon ocorrida no Feira Tênis Clube, o colunista tecia elogios aos “brotos” bem 

vestidos, mas para aquelas que não se preocuparam com o traje de festa ele deixou o 

seguinte recado: “Não aplaudi na festa, que tenham aparecido algumas senhoritas de 

saia e blusa. É lamentável, pois este traje é para as manhãs esportivas. Festa de Reveilon 

exige rigorosamente traje Toalete.” 
174

 

Assim como as soteropolitanas de décadas anteriores e de outros espaços 

sociais
175

 as mulheres de elite da cidade de Feira de Santana supervalorizavam as 

questões referentes à moda incitando a seguinte crítica da Igreja Católica: 

Severa advertência da Igreja sobre o despudor das vestes 

[...] com o auxílio dos membros da Ação Católica, marianos e filhas de 

Maria, sejam avisadas delicadamente à porta dos templos, meninas, moças e 

senhoras que se dirigirem à Igreja para os atos do culto, ou mesmo fora 

destes, da proibição de entrarem daquele modo, ou com aqueles trajes 

proibidos nos templos sagrados. 
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[...] 

São trajes inconvenientes (para a Igreja) no traje das meninas, moças e 

senhoras: 

1° a falta de véu e de meias; 

2° as de fazendas transparentes; 

3° as demasiadamente curtas, que não desçam um decímetro, do menos, 

abaixo do joelho; 

4° as de decotes profundos; 

5° as demasiadamente ajustadas ao corpo; 
6° sem mangas, ou com mangas que não desçam alguns centímetros abaixo 

do cotovelo. 

[...] 

Con. ALCEBIADES ANDRADE – Secretário do Arcebispado.
176

 

 

Desse modo, as mulheres deveriam se atentar as vestes utilizadas para 

freqüentarem a Igreja, reparando na existência de vestimentas adequadas para o culto, 

evitando os exibicionismos.  

Como os demais discursos sociais, a moda concretiza desejos e necessidades de 

uma época, restringindo os sujeitos num determinado espaço de significação. 

Percebemos que para determinados sujeitos pertencentes de um grupo social abastado o 

bem vestir consistia em demonstrar singularidade e sintonia com as normas vigentes e 

adequar-se aos novos padrões significava adentrar na lista das mulheres mais 

importantes da cidade. Entretanto a Igreja Católica alertava sobre os excessos com o 

intuito de evitar uma exposição desmesurada. 

2.6 - As damas “acontecendo” 
177

 no mundo social 

O jogo social consiste em um importante campo das representações no qual as 

relações de gênero também são construídas culturalmente e o papel da mulher é 

fundamental. De acordo com Pedro “as mulheres tornavam-se temas de jornais não 

apenas como imagens. Os periódicos davam publicidade às suas relações familiares e à 

suas sociabilidades. Aparecer nos jornais tornou-se uma nova forma de distinção.” 
178

 

Na década de 1950, as colunas sociais ocuparam um papel de destaque no Brasil. 

Conforme Iluska Coutinho, tais colunas despertam fascínio de indivíduos de todas as 

classes sociais e a inserção de seu nome ou de sua história nas páginas desse veículo de 

comunicação impressa funciona como uma promessa cumprida de reconhecimento 

                                                
176 Jornal Folha do Norte – Severa advertência da Igreja sobre o despudor das vestes – 25.04.1953 – 

Edição 2285, p. 01. MSC/CENEF.  
177 Expressão utilizada pelo colunista Eme Portugal para elogiar as moças que se destacavam nos eventos 

sociais que aconteciam na cidade. 
178 ROSA, 2009. p. 86. 
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público, visibilidade e destaque entre os leitores.
179

 A autora atenta que é através dos 

jornais impressos, e de suas matérias e colunas, que muitas pessoas passam a ser 

(re)conhecidas e estabelecem seus contatos e relações. Estar na mídia teria uma 

significação mais ampla no âmbito dos relacionamentos cotidianos, seria uma espécie 

de sinônimo de “acontecer na sociedade”, de fato e de direito.
180

 

Os participantes do “high society” seriam alvo e público privilegiado do 

colunismo social
181

, em busca de reconhecimento próprio viam notinhas ou fotos 

publicadas, e ainda de categorização/informação sobre os demais componentes do 

grupinho social. Entretanto para os leitores localizados nas camadas C e D o mundo 

dourado das colunas tem um sentido norteador e alimentador dos sonhos e expectativas 

de consumo.
182

 

Segundo Ramos as colunas sociais, ou gossip columns como definem alguns, 

teriam surgido na pérgula do Copacabana Palace e em nenhum outro lugar do planeta 

surgiu um jornalismo voltado aos fatos e personagens da alta sociedade tão vigoroso 

quanto no Brasil.
183

 

Em Feira de Santana, levando em consideração as ponderações de Coutinho, 

pode-se inferir que as repercussões das colunas sociais foram essenciais no 

reconhecimento de pertencimento a um grupo social. As colunas serviram para delimitar 

espaços no campo social do grupo que buscava impor sua visão de mundo através de 

atitudes referendadas pelo jornal analisado. 

Em 30 de julho de 1955 surgia no jornal Folha do Norte a coluna social 

intitulada Sociedade, sendo o primeiro periódico do interior da Bahia a tratar de 

colunismo social.  

Em todo o Brasil criticam-se as colunas sociais, principalmente no Distrito 

Federal. A sociedade moderna porém, não pode prescindir do convívio 

social. Ninguém é bicho do mato. E para nós é um prazer noticiar o 

aniversário de um amigo, almoço íntimo, a elegância, a brejeirice primaveril, 

o charme. Quem não gostar disso que se meta na toca e aprenda pelo menos, 

a respeitar, nos outros, o direito de dizerem o que bem quiser.
184

  

                                                
179COUTINHO, Iluska. Colunismo e poder: representação nas páginas de Jornal. Disponível em 

<http://www.bocc.uff.br/pag/coutinho-iluska-colunismo-poder.pdf>, p. 13. Acesso em: 28 ago. 2010. 
180 Ibid., p. 17. 
181 O colunismo social consiste em reunir informações sobre personalidades famosas na sociadade de uma 

cidade, região ou país.  
182 Ibid., p. 20. 
183 COUTINHO, 2007. p. 21.  
184 Jornal Folha do Norte – Sociedade – 07.01.1956 – Edição 2426, p. 04. MSC/CENEF. 

http://www.bocc.uff.br/pag/coutinho-iluska-colunismo-poder.pdf
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O autor da coluna, Hélio Dórea, defendia de maneira ferrenha a nova forma de 

jornalismo, demonstrando insatisfação com aqueles que se mostravam contrários as 

novidades e com o fascínio exercido pelos assuntos da alta sociedade. Por motivo de 

viagem o referido colunista se afastou das atividades do jornal e indicou a jovem Ana 

Maria de Oliveira que assinou as colunas com o pseudônimo de Monique.
185

 A esse 

respeito, Kelly Cristina Nascimento nos diz que as novas formas de escritas em 

periódicos sofriam a desaprovação de homens e mulheres, por isso era constante nos 

séculos XIX e XX, o uso do anonimato ou de pseudônimos em artigos publicados. 

Poucas mulheres assinavam seus textos e se expunham à opinião pública.
186

 

As moças elegantes, as senhoras distintas e as garotas encantadoras ocuparam a 

coluna Sociedade abrilhantando as páginas da Folha do Norte. Por conseguinte, notas 

da participação feminina em eventos tiveram relevo. 

No dia 10 de novembro de 1956 um terceiro colunista despontou na Folha do 

Norte, que assinava como Eme Pê, considerado um dos maiores colunistas sociais da 

vida feirense e que em fevereiro de 1957 passou a assinar como Eme Portugal. Natural 

de Feira de Santana,usou a imprensa escrita para propalar nascimentos, festas de 

aniversários, batizados, reuniões íntimas, shows e bailes no “aristocrático” Feira Tênis 

Clube, ações filantrópicas, além de lançar moda e costumes para as mulheres do “grand 

mond” e organizou festas de “alto brilho” como Broto do Ano e a Festa das 

Debutantes.
187

 Fundado em 1944 o Feira Tênis Clube, local freqüentado pela classe 

abastada da urbe, foi palco de inúmeros eventos da sociedade feirense, sendo um dos 

principais lugares de sociabilidade das senhoras e senhoritas de Feira de Santana.
188

 

Na Festa das Debutantes, as meninas-moças, as jóias “da nossa melhor 

sociedade” 
189

 eram apresentadas “ao que há de mais fino e representativo no grand 

mond feirense.” 
190

 Para Michelle Perrot os bailes são “lugares múltiplos da recepção 

mundana, as mulheres tem uma função de representação. Sua elegância, seu luxo e 

mesmo a sua beleza exprimem a riqueza ou o prestígio de seus maridos ou de seus 

                                                
185 Jornal Folha do Norte – Folha do Norte é 100 - 20.11.2009 – Edição especial de 100 anos, p. 03. 
186 NASCIMENTO, op. cit., 54. 
187 ALMEIDA, Oscar Damião de. Dicionário personativo, histórico e geográfico da Feira de Santana. 

2. Ed. Feira de Santana: 2000, p. 150. 
188 Ibid., p. 123. 
189 Jornal Folha do Norte – Sociedade – 08.03.1958 – Edição 2539, p. 01. MSC/CENEF. 
190 PORTUGAL, Eme. Sociedade. Jornal Folha do Norte – 12.11.1955 – Edição 2418, p. 01. 

MSC/CENEF. 
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companheiros.” 
191

 Nesse caso, eram as adolescentes que demonstravam a riqueza da 

sua família para a sociedade.  

 

Os bailes de debutantes eram ocasiões nas quais as famílias apresentavam suas 

filhas à sociedade. Funcionavam como rituais de passagem, transição da infância-

adolescência para a idade adulta. A menina se tornava mulher e estava pronta para 

participar de eventos na sociedade, desempenhando o papel estabelecido no meio social.  

 

Na década de 1950 comumente aconteciam concursos de beleza na cidade: 

Rainha da primavera, Mademoiselle Charme, Glamour Girl e Broto Verão.  

Finalmente no próximo dia 20 estarei apresentando a sociedade feirense a 

festa na qual será escolhido “O Broto do Ano”, devendo acontecer um desfile 

de modas apresentado por encantadoras senhoritas  do nosso “grand mond” 

[...].
192

 

 

A importância desses acontecimentos pode ser vislumbrada pela expectativa 

criada por Eme Portugal que através das notas publicadas na sua coluna deixava a 

sociedade a par de todos os preparativos festivos.  

Nesses eventos eram apresentadas as “garotas de maior evidência” e escolhido o 

broto mais bonito e elegante.
193

 O “ser bela” necessitava de um reconhecimento social, 

por isso muitas jovens participavam desses concursos de beleza. O ideal de beleza supõe 

uma relação de dominação e Chatier nos diz que: 

Longe de afastar do “real” e de só indicar figuras do imaginário masculino, as 

representações da inferioridade feminina, incansavelmente repetidas e 

mostradas, se inscrevem e nos corpos de umas e de outros. Uma tal 

incorporação da dominação não exclui, entretanto, afastamentos e 

manipulações. Como prova, de início o “efeito beleza”. Para as mulheres, se 

conformar aos cânones corporais (moveis e variados, inclusive) ditados pelo 

olhar e pelo desejo dos homens não é somente se curvar a uma submissão 

alienante, mas também construir um recurso permitindo deslocar ou subverter 

a relação de dominação. O “efeito beleza” deve ser entendido como uma 

tática que mobiliza para seus próprios fins, uma representação imposta – 

aceita mas que se volta contra a ordem que produziu.
194

 

 

                                                
191 PERROT, op. cit., p. 15. 
192PORTUGAL, Eme. Sociedade. Jornal Folha do Norte – 13.09.1958 – Edição 2566, p. 06. 

MSC/CENEF. 
193 Sociedade – 20.09.1958 – Edição 2567, p. 06. MSC/CENEF. 
194 CHARTIER, Roger. Dominação entre os sexos e dominação simbólica. Disponível em 

<http://www.ifch.unicamp.br/pagu/sites/www.ifch.unicamp.br.pagu/files/pagu04.04.pdf>. Acesso em: 28 

ago. 2010. 
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Como dissemos anteriormente, Eme Portugal além de escrever sobre os 

acontecimentos de sociabilidade da classe abastada feirense, lançar moda e costumes, 

também se comportava como um vigilante do comportamento das senhoras e senhoritas 

da urbe. Com sua escrita singular, engraçada e repleta de estrangeirismos, o colunista, 

sempre que possível, alertava as feirenses contra possíveis gafes.  

Em todas as revoluções, em todos os acontecimentos históricos, foi e será 

necessário o grito de incentivo de um para então concretizar-se o que se 

almejava. Em Itororó, por exemplo, não fosse a célebre frase do imortal 

Caxias: “Quem for brasileiro siga-me”, não teríamos vencido aquela batalha, 

grande passo dado pelo Brasil, na guerra contra o Paraguai.  

Como vêem, foi necessário o grito de Caxias para que os soldados o 

seguissem. Pois bem, relacionando a História com a sociedade, ou mais 

estritamente, com a elegância, coloco-me no lugar de um trioneiro, de um 

orientador, embora reconheça o elevado bom gosto das senhoras e senhoritas 

da nossa sociedade e dou o grito de alerta no que diz respeito a alguns senões 

na elegância da mulher feirense.
195

 

 

 

Eme Portugal investiu-se da tarefa, que acreditava ser urgente, de incentivar e 

aconselhar as mulheres da terra quanto à etiqueta nos lugares de sociabilidade. O 

colunista teve papel importante pois através dos seus textos destacou aquilo que 

considerava de melhor na sociedade, ajudando a demarcar os lugares e papéis 

femininos. O jornal Folha do Norte seguiu a tendência nacional ao incluir em suas 

páginas uma seção dedicada ao colunismo social e através dela retratavam-se as 

representações de mulheres que deveriam servir de modelo para as menos favorecidas. 

Ao descrevê-las, destacando seus importantes sobrenomes advindos de famílias 

pertencentes à elite local, evidenciava-se que tinham conseguido distinção dentre as 

demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
195 PORTUGAL, Eme. Fugindo a rotina. Jornal Folha do Norte – 29.03.1958 – Edição 2542, p. 06. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho procurou analisar as representações construídas, 

reproduzidas e difundidas sobre e para as mulheres nas páginas do jornal feirense Folha 

do Norte nos anos de 1950 a 1959. Compreendemos que a imprensa é uma fonte 

profícua para o entendimento das relações sociais de determinada época, uma vez que 

ela expõe um espaço de representação de aspectos singulares da realidade. No contexto 

aqui analisado, o veículo midiático Folha do Norte, através das representações 

femininas apresentadas como convenientes ou não para o convívio social refletia as 

normas e valores morais e sociais das classes urbanas média e alta da sociedade de Feira 

de Santana. 

Durante a década de 1950 a cidade passou por transformações econômicas e 

sociais devido as melhorias ocorridas no perímetro urbano impulsionando a vocação 

comercial da urbe. Desse modo, Feira de Santana é incluída no cenário nacional. A 

população crescia de forma vertiginosa e os hábitos dos cidadãos deveriam ser 

refinados, em consonância com os novos ares. 

O periódico Folha do Norte apresentava-se como o porta-voz da propaganda 

modernizadora da urbe disseminando as regras de comportamento aceitáveis para os 

sujeitos sociais, principalmente as mulheres. Por conseguinte, definiu o modelo 

feminino adequado para uma cidade que se quer moderna. 

A mulher deveria se casar com um homem de posses. As colunas Como cuidar 

do bebê, Especial para a mulher e Conselhos para o lar propagavam que a 

responsabilidade materna, o zelo com a aparência, o cuidado da casa, e o bom 

tratamento do marido eram características indispensáveis para a mulher que deseja 

manter um bom casamento, desse modo o jornal contribuiu para a manutenção e 

reprodução das relações de gênero estabelecidas. 

A mulher era representada como um ser dotado de habilidades intelectuais. Os 

papéis de mãe e esposa não eram vistos como empecilho para as atividades intelectuais 

e para a inserção no mercado de trabalho. A profissão docente era apreciada, 

completamente neutra de preconceitos sociais e a professora era encarada como 

trazendo em si algo maternal. 
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As representações de mulheres que desviavam ao padrão de honestidade 

estabelecido foram cobertas de negatividade. A prostituta, por sua conduta nociva, 

caminhava a passos largos para perdição. Para as lavadeiras e outros segmentos de 

mulheres pobres destinavam-se comentários maldosos e a definição e restrição na 

circulação do espaço público, pois estas não possuíam as particularidades atribuídas as 

senhoras e senhorinhas honestas. 

Rita de Cássia Vianna Rosa nos diz que a hierarquia e distribuição dos textos 

nos jornais demonstravam e demarcavam o que merecia mérito e o que deveria ser 

reprovado.
196

 As damas que se comportavam de maneira condizente com os ditames 

sociais e da moda eram premiadas com a aparição na coluna Sociedade, apresentadas de 

modo esplendoroso pelos colunistas sociais, principalmente nos textos escritos por Eme 

Portugal, divulgador e vigilante do correto comportamento feminino. 

Consideramos que o presente trabalho não deu conta da totalidade da análise das 

mais variadas representações femininas exibidas pelo jornal. É por isso que aqui ainda 

ficam pontos a serem investigados como a repercussão dos textos na sociedade, a 

influência estrangeira no cotidiano da cidade, já que inúmeros textos eram reproduzidos 

de agências de notícias dos Estados Unidos e Londres, além da análise da relação da 

sociedade com o cinema, espaço de sociabilidade muito apreciado por mulheres e 

homens da cidade. Abrem-se portas para o estudo da História da Moda em Feira de 

Santana, para uma História da Imprensa feirense, além de uma análise da existência e 

inexistência notícias sobre a sexualidade nos veículos midiáticos que circulavam e ainda 

circulam na urbe feirense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
196 ROSA, op. cit., p. 235. 
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ANEXO 1 

Propaganda de fogão a gás 

 

Jornal Folha do Norte – 12-11-1955 – Edição 2418, p. 03. MSC/CENEF. 
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ANEXO 2 

 

Propaganda apresentando as novidades em eletrodomésticos das lojas Sadel 

 

 

 
Jornal Folha do Norte – 06-12-1958 – Edição 2578, p. 06. MSC/CENEF. 

 

 


