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RESUMO 
 

 

Esse trabalho se propõe a analisar as representações relativas à maternidade difundidas 

pela Revista carioca “O Cruzeiro” entre os anos de 1950 e 1962, pensando a sua relação 

com as transformações econômicas e culturais que ocorriam naquela época e com a 

imagem dicotômica da mulher santa X pecadora criada pelo imaginário masculino. A 

mãe ideal pensada no modelo burguês seria abnegada com vocação natural ao amor 

materno não só para com o seu filho, mas para com a humanidade inteira. Aquelas que 

não fizessem parte do trinômio esposa, mãe e dona de casa eram recriminadas pela 

Revista. 

 

Palavras-chaves: Mulheres, Imprensa, O Cruzeiro, Anos Dourados, Desvios. 
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ABSTRACT 
 

 

This study proposes to analyze the representations relating to maternity magazine 

broadcast by carioca "The Cruise" between the years 1950 and 1962, considering its 

relationship with the economic and cultural transformations that occurred at that time 

and with the image of the holy woman dichotomous X sinful created by the male 

imaginary. The mother thought the ideal would be bourgeois model with natural 

vocation to selfless maternal love not only for your child but towards humanity. Those 

that were not part of the triad wife, mother and homemaker were recrimined the Journal. 

 

Keywords: Women, Press, The Cruise, Golden Years, Detours. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 A história pensada pela concepção positivista era voltada para os grandes 

homens e os grandes acontecimentos, As mulheres eram destinadas a ficar à margem do 

conhecimento histórico, assim como os negros, os homossexuais e outros grupos sociais 

considerados subalternos. Com o advento da Escola dos Annales que abriu novas 

perceptivas para a abordagem histórica, as minorias, inclusive as mulheres, ganharam 

mais espaço para a sua história ser contada. 

 A produção historiográfica sobre as mulheres se ampliou nos anos de 1970, 

basicamente focando na temática do trabalho feminino, influenciada pelas discussões 

também dos movimentos feministas. Esse momento inicial tem como principal 

característica denunciar a condição de opressão em que viviam essas mulheres, 

abordando a luta pela sobrevivência e resgatando o cotidiano fabril e suas múltiplas 

estratégias. Sendo assim, os historiadores e historiadoras se empenharam em analisar as 

experiências das trabalhadoras e os modos de sobrevivência diante da exploração1. 

 No entanto, a característica de denúncia da chamada “história das mulheres” 

passou por várias críticas, pois colocava as mulheres como vítimas ou heroínas, 

estabelecendo uma dicotomia que negligenciava as relações entre os sexos e as 

contribuições de cada um para o processo histórico, pois o que é importante reconhecer 

é a diferença dentro da diferença. 2. 

Segundo Joan Scott, para rebater essas críticas e ganhar aceitabilidade no campo 

das pesquisas acadêmicas, o temo “gênero”, que surge nos anos de 1980, foi 

incorporado por ter “uma conotação mais objetiva e neutra do que mulheres”, 

dissociando, assim, os estudos do discurso político dos estudos feministas.3 No entanto, 

Scott não concorda com uma completa separação entre a política feminista e os estudos 

                                                           

1. MATOS, Maria Izilda Santos de. Por uma história da mulher. Bauru, SP: EDUSC, 2000. 
2 Idem. pp. 15. 
3 SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, Porto 
Alegre, v.20, n.2, p.71-99, jul./dez. 1995. 
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acadêmicos de gênero, pois, acredita que ambos façam parte do mesmo Projeto Político. 

O historiador precisa interpretar o mundo na medida em que este tenta transformá-lo4.  

Outro aspecto do emprego do conceito de gênero enquanto categoria de análise, é 

como este conceito se tornou funcionalmente útil para rejeitar as explicações 

essencialmente biológicas para as diferenças e as relações de poder entre os sexos. Na 

construção de gênero as identidades subjetivas de homens e mulheres são construídas na 

cultura e na sociedade. Sendo assim, Joan Scott coloca que nessas condições, gênero 

seria “uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” 5. 

Muito além do que usar teorias e concepções de análises pré- existentes como o 

conceito de patriarcado, o materialismo histórico ou o estruturalismo, o gênero precisou 

construir o seu próprio estatuto de análise para dar conta da dinâmica própria que existe 

nas relações entre os sexos, lugar esse que deve ser entendido, prioritariamente, como 

de relações de poder. Não que outros estudos já estabelecidos, como por exemplo, as 

pesquisas da antropologia que tanto tem contribuído com suas discussões sobre a 

família e as relações de parentescos devam ser descartados, mas sim reinterpretados sem 

perder de vista o eixo principal das relações de gênero. 

Eleni Varikas ao trazer sua contribuição sobre o debate entre História das 

Mulheres X Relações de Gênero, argumenta acerca do caráter de denúncia proposto por 

muitos trabalhos. Esta autora considera que as histórias das mulheres assumem uma 

perspectiva determinista e enviesada que compromete a análise das dinâmicas das 

relações entre homem-mulher e, por conseqüência, omite o seu caráter mutante cheio de 

reinterpretações e resignificações. 6 

 No Brasil, historiadoras como Margareth Rago e Rachel Soihet acreditam que a 

abordagem dessas vertentes deve ser pensada de forma conjunta e dialética, não 

separando uma da outra, já que os espaços ocupados pelas mulheres são variados e 

                                                           

4. SCOTT, Joan. Wallace. "Preface a Gender and Politics of History". In: Cadernos Pagu, nº 3, 
Campinas: IFCH, Unicamp, 1994. pp.11-27. 
5 ____________. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, Porto 
Alegre, v.20, n.2, p.71-99, jul./dez. 1995. pp. 7. 
6VARIKAS, Elite. "Gênero, experiência e subjetividade: a propósito do desacordo Tilly-Scott". In: 
Cadernos Pagu, nº 3, Campinas: Ifch - Unicamp, 1994. pp .63-84. 
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podem interagir mutuamente. Pois, o que de fato faz-se necessário, é abrir o campo para 

novas possibilidades interpretativas e novos campos de investigação7. 

Michele Perrot afirma que fazer História das Mulheres é tirá-las do silêncio e da 

invisibilidade em que foram colocadas. Para isso faz-se necessário buscar os vestígios 

deixados em arquivos públicos e privados, nas bibliotecas, nos livros, jornais e revistas. 

Segundo Perrot, os arquivos privados dão mais possibilidades de chegar além do que se 

imagina ou fala sobre as mulheres, como os diários íntimos e as poesias, por exemplo. 

Nos jornais e nas revistas, as mulheres são leitoras e produtoras, atendo-se mais a parte 

de Colunas e Folhetins. 8 

  Em relação ao uso da imprensa como fonte documental, Tânia Regina afirma 

que a princípio, os periódicos não eram considerados fontes seguras por “conter 

registros fragmentários do presente, realizados sobre o influxo de interesses, 

compromissos e paixões”, captando informações parciais e distorcidas. Só com o 

avanço das discussões da Terceira Geração dos Annales que “propunha novos objetos, 

problemas e abordagens” essa realidade começou a mudar. No Brasil, o pioneiro em 

utilizar a imprensa como fonte de pesquisa foi Gilberto Freyre, depois, seguido por 

outros intelectuais como Emília Viotti da Costa e Fernando Henrique Cardoso. No 

entanto, a autora alerta quanto a forma de uso desse tipo de fonte, pois muitos autores 

não fazem a análise criteriosa do documento, limitando-se a descrevê-los sem filtrá-los. 

9 

 A história da imprensa segundo Juarez Bahia começa muito antes de Gutenberg 

inventar os tipos móveis em 1450. Já na civilização antiga antes de Cristo e conhecia 

manuscritos de circulação. No Brasil, a entrada da imprensa aconteceu de forma tardia 

devido ao bloqueio cultural que Portugal impôs a sua Colônia. Nos séculos XVII e 

XVIII, o jornalismo brasileiro, ainda sem tipografia, foi a forma encontrada para 

                                                           

7 SOIHET, Rachel. História das mulheres e História de Gênero: um depoimento. Cadernos Pagu (11) 
1998, pp. 77-87; RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história. In: Masculino, 
Feminino e Plural.Org: Joana Maria Pedro e Miriam Pillar Grossi. Florianópolis, Editora Mulheres, 1998. 
8 PERROT, Michelle. Minha História das Mulheres. São Paulo: Contexto, 2007. pp. 33; LEITE, 
Márcia Maria Berreiros. Entre a tinta e o papel: memórias de leituras e escritas femininas na Bahia 
(1870-1920). Salvador: Quarteto, 2005. 
9 LUCA, Tânia Regina. Historia dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKI, C. B. 
(org.). São Paulo: Contexto, 2005, p. 111-154. 
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protestar contra a opressão política e econômica que o país vivia. Através de sátiras 

poéticas, panfletos, cartas e outros, os indivíduos expressavam as suas idéias.10 

 Em 1812 surge a primeira revista impressa no Brasil, do português Diogo Soares 

de Silva Bivar, pioneiro em comunicações independentes. Porém, a imprensa brasileira 

só vai ganhar destaque no cenário mundial muito mais tarde. Nos anos de 1950, o país 

conhece um novo jornalismo, com a contribuição das contestações e ideais de grupos 

sociais, como destaca Bahia: 

 

“Os efeitos da 2ª Guerra ligam-se a fatos internos de profundo alcance 
político, econômico e social, como a mobilização popular, a 
redemocratização... a urbanização,..., a politização dos trabalhadores rurais, o 
que se conhece por novo jornalismo é também uma parte dessas 
transformações”.11 

 

Mais adiante, este autor descreve as novas características da imprensa quanto a forma de 

se fazer jornalismo diante desse contexto de transformações: 

 

“a competição pelas tiragens, a guerra pela notícia, a busca incessante de 
prestígio, o crescimento dos sistemas de rádio e teledifusão,...,o 
aperfeiçoamento dos meios regionais de comunicação constituem elementos 
de valorização desta etapa do jornalismo” 12 

 

 Pensando nesses aspectos, investigo a imprensa no Brasil, neste estudo 

monográfico, particular, que se propõe a pensar quais as imagens de mãe eram 

reproduzidas pela Revista carioca O Cruzeiro, no período de 1950-1962. Para isso. 

Preferencialmente, escolhi o mês de maio, já que esse é o mês dedicado a homenagem 

ás mães. Além das reportagens publicadas nas Edições Especiais desta Revista, 

dedicadas ao tema, utilizo propagandas publicitárias, textos de colunistas como Rachel 

de Queiroz e outros. Também utilizamos as respostas da coluna “Da mulher para a 

mulher” de Maria Teresa.13 

                                                           

10 BAHIA, Juarez. Jornal, história e técnica. História da imprensa brasileira. São Paulo, Editora Ática, 
1980. 
11 Idem. pp. 371. 
12 Idem. 
13 A Revista O Cruzeiro, de circulação nacional, era um periódico semanal, que circulou de 1928 á 1975, 
no Brasil. 
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 Em um primeiro momento, procuro fazer um panorama do que estava 

acontecendo no Brasil e no mundo naquela época, com destaque para o processo de 

modernização e industrialização que passava o país, além da influência cultural 

americana, o american way of life e como essas mudanças estavam influenciando a vida 

da população, principalmente, a classe média e alta da sociedade, público-alvo da 

Revista O Cruzeiro. Após isso, conhecemos a história da revista e os seus principais 

colaboradores, para entender o modo como eles pensavam e criavam representações 

sobre o modelo ideal de família, de mulher, e, finalmente, o de mãe. Quais as 

características que a mãe deveria ter e qual era seu papel dentro da sociedade nesse 

contexto? 

 A segunda etapa desse estudo enfatiza como eram vistas as mulheres 

consideradas “desviantes”, as desquitadas, as mães solteiras, nas colunas de 

aconselhamento e nos folhetins. A partir das representações sobre maternidade, 

principalmente nos final de 1950 e inicio de 1960, os questionamentos sobre o modelo 

de família burguesa começam a aparecer com mais frequência, até mesmo as formas de 

amor materno. 

 A “Princesa do Sertão”, alcunha da cidade de Feira de Santana, também fazia 

parte desse circuito e do projeto de divulgação via a imprensa, sobre aspectos da 

modernização que a Revista inspirava. Um anúncio do jornal de Feira de Santana, 

cidade da Bahia, Folha do Norte de 26 de maio de 1951, perguntava: “Uma revista, O 

Cruzeiro? Em o Ponto Chic” 14 

A Revista O Cruzeiro era uma revista de caráter nacional e circulava praticamente 

por todo o Brasil, além de alguns países da América Latina.15 Ao que tudo indica, 

circulou na Bahia e em alguns municípios deste Estado. Ana Maria Carvalho afirma que 

o fato de ser entroncamento rodoviário, ligando a região Norte e Sul do país, fez com 

que a cidade de Feira de Santana, entre 1950 e 1960, se desenvolve comercialmente. A 

“cidade progresso”, como era constantemente identificada, exigiu da sociedade uma 

mudança de hábitos e cotidiano em busca da modernidade, apesar das diferenças no 

modo que o desenvolvimento acontecia no Eixo Rio - São Paulo em relação à Bahia.16  

                                                           

14 Jornal O Folha do Norte, 26 de maio de 1951, pp.1. 
15 NETTO, Accioly. O império de papel: os bastidores de O Cruzeiro.Porto Alegre: Sulina, 1998. 
16 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em Tempos de Modernidade: 
Olhares, Imagens e práticas do cotidiano (1950 – 1960). Recife: UFP, 2008. 
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Nesse sentido, acredito que pensar as mulheres e, mais especificamente, as 

mulheres - mães através das imagens do periódico O Cruzeiro, comandado por Assis 

Chateaubriand neste período de estudo, me permite adentrar nos discursos e 

representações que também fizeram parte da construção da sociedade onde muitas 

mulheres vivenciaram as experiências de ser mãe. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 – SER MÃE É... 

 A mãe ideal nos Anos Dourados 
 

 

“Todo bem que a mãe goza é bem do filho 
Espelho em que se mira afortunada, 

Luz que lhe põe nos olhos um novo brilho! 
Ser mãe é andar chorando em um sorriso! 

Ser mãe é ter um mundo e não ter nada 
“Ser mãe é padecer no paraíso...” (Coelho Neto) 17 

 

 Para o historiador não há nada na sociedade que seja permanente e eterno, pois 

as relações sociais são resultados das dinâmicas decorrentes das mudanças do tempo e 

do espaço. Assim ocorre no campo cultural e das relações entre os gêneros. 

 O amor materno é visto pela sociedade como um sentimento natural e imutável, 

uma função quase que biológica da mulher desde os primórdios da vida humana. No 

entanto, até onde se tem conhecimento, é “no último terço do século XVIII”, que se 

começa a dar um papel e uma importância à imagem do ser mãe. Isso não quer dizer que 

esse sentimento não tenha existido ao longo dos tempos, mas o que muda nesse período 

é “a exaltação ao amor materno como um valor ao mesmo tempo natural e social, 

favorável a espécie e a sociedade”.18 

 A necessidade dessa exaltação emerge de uma mudança de mentalidade de uma 

sociedade que estava em ascensão, a sociedade burguesa européia. Há uma maior 

valorização da família e as autoridades começam a atentar-se para a alta taxa de 

mortalidade infantil. Se outrora a autoridade paterna era colocada em evidência com o 

objetivo de formar súditos dóceis, agora a figura da mãe é enaltecida para salvar esses 

seres humanos que serão a riqueza do Estado.19 É o começo de um processo de divisão 

social. Aos homens é destinado o espaço público e às mulheres o espaço privado. 

No século XIX, o pensamento Liberal inspirado nas Revoluções Modernas, 

principalmente a francesa, trouxe a discussão sobre o direito e a liberdade dos cidadãos, 

                                                           
17 Homenagem Dia das Mães – Mayzena Duran. Revista O Cruzeiro; 13 de maio de 1950, pg. 25. 
18 BADINTER, Elisabeth. Um Amor Conquistado – O Mito do Amor Materno. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. pg. 145. 
19 Idem. pg. 146. 
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inclusive sobre o direito das mulheres terem acesso a educação e ao voto. No entanto, 

alguns teóricos rebatiam o que eles consideravam uma demasiada liberdade ao sexo 

feminino, um exemplo, dessa situação, é filosofo Jean Jacques Rousseau que defendia 

no seu livro Émile uma vida de reclusão e castidade para as mulheres, “além de uma 

educação diferenciada”, pois essa seria “naturalmente frágil e moldada para a 

reprodução”. Com isso, a educação feminina seria voltada para a maternidade, para a 

formação dos cidadãos.20 

 

 Esse trabalho procura pensar essas questões acima tendo como contexto a 

década de 1950 no Brasil. Um período que passa por diversas transformações em todos 

os âmbitos da sociedade. Através do discurso da mulher ideal representada pelo tripé: 

boa esposa, dona de casa e mãe, a sociedade burguesa irradia seus valores tradicionais, 

através das autoridades médicas, jurídicas, religiosas e midiáticas. A Revista O Cruzeiro 

destacava-se como a maior revista ilustrada em circulação no país naquela época. Esse 

capítulo procura entender a história e a importância da Revista dentro desse contexto 

histórico e como sua linguagem era dirigida para essas mulheres e de que forma os 

valores burgueses eram divulgados na nossa sociedade. 

 O Brasil passava por um processo de crescimento urbano e desenvolvimento 

industrial, as condições de vida da classe média melhoraram, diminuindo as diferenças 

entre homens e mulheres, dando acesso a mais cultura e informação. Isso acontece com 

mais intensidade na segunda metade dos anos de 1950, com a influência do 

investimento do capital estrangeiro no governo de Juscelino Kubistchek, o presidente 

“burguês democrata”, como era conhecido. Este governo caracterizou - se pelo 

nacionalismo e pelo investimento em bens de consumo e indústria automobilística. Foi 

uma fase de intensa modernização, principalmente, na região Centro- Sul do país.21 

Na Europa, chega ao fim a Segunda Guerra Mundial, as mulheres que ajudaram 

no campo de batalha, como enfermeiras, por exemplo, voltam para casa mais 

emancipadas e modernas. No entanto, de modo paradoxal, há um apelo ideológico de 

                                                           

20 LEITE, Márcia Maria Berreiros. Entre a tinta e o papel: memórias de leituras e escritas femininas na 
Bahia (1870-1920). Salvador: Quarteto, 2005. pp. 189-190; RÉMOND, René. O século XIX: 1815-1914. 
12. ed. São Paulo: Cultrix, 1997. 
21 MELLO, João Emanuel Cardoso de; NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade 
moderna. In: História da vida privada no Brasil. Republica : da Belle époque a Era do Radio vol. 3. São 
Paulo, SP: Companhia das Letras, 1998. 
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retomada dos valores familiares tradicionais. Os Estados Unidos saem vitoriosos e 

prestigiados da guerra, e começa a trilhar o caminho de uma superpotência mundial, 

inclusive do ponto de vista cultural. O american way of life é amplamente divulgado na 

música e nos cinemas, “as estrelas de Hollywood inspiram os comportamentos e 

valores, principalmente da juventude”. 22 

 Estando a sociedade brasileira passando por tantas transformações, era natural 

que essas ideais liberais vindos dos países estrangeiros, como de emancipação feminina, 

refletissem na sociedade. Com o aumento do leque de ocupações para o mercado de 

trabalho, aumenta consequentemente as oportunidades para a participação feminina 

nesse processo.23 Contudo se as mulheres começavam a trabalhar, havia o risco delas 

alcançarem a igualdade com o homem em relação ao sustento do lar, inclusive 

reivindicando mais direitos, como o acesso aos empregos. Isso assustou as alas mais 

conservadoras. A chamada 1ª onda do feminismo, que até então, não havia questionado 

o papel de mãe - mulher na sociedade, agora colocava o assunto em debate.24 

Os ecos das transgressões foram ouvidos do outro lado do oceano e a resposta foi 

enérgica. O forte apelo ideológico na exaltação dos valores familiares e a chamada 

“família-modelo” passaram a ser reforçados. A historiadora Carla Bassanezi a define:  

 

“Na família-modelo dessa época os homens tinham autoridade e poder sobre 
as mulheres e eram os responsáveis pelo sustento da esposa e dos filhos. A 
mulher ideal era definida a partir dos papéis femininos tradicionais -
ocupações domésticas e o cuidado dos filhos e do marido - e das 
características próprias da feminilidade, como instinto materno, pureza, 
resignação e doçura”.25 

 

Os meios de comunicação em massa, como os jornais, o rádio e as revistas eram 

principais veículos utilizados da época, pois apesar da TV surgir nos anos de 1950, atua 

ainda de forma discreta, só atingindo seu auge na década de 1960. As propagandas 

publicitárias ganham grande investimento para divulgar os produtos de bens de 

consumo que se proliferaram no Brasil e as donas de casa, pertencentes aos setores 

                                                           

22. BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados. PRIORE, Mary Del (org.). História das 
mulheres no Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004. pp. 608, 609. 
23 Idem, p.47. 
24 PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica. História 
2005; 24 (1): 77- 98. 
25 BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados... PRIORE. pp. 608. 
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médios e abastados da sociedade, eram as principais consumidoras desses produtos. 

Dentre eles se destacam os alimentos, os cosméticos, os eletrodomésticos e outros. Essa 

lógica que se inicia no final do século XIX e inicio do XX com as revistas femininas 

“pretende fazer da dona de casa uma profissional bem equipada” 26. Nesse sentido, um 

exemplo de comercial sobre um doce de marmelada retrata o assunto, cuidado com os 

filhos, uma linguagem direcionada para as mulheres: 

 

“Mamãe sabe muito bem a merenda que convém. As crianças que estudam 
precisam estar sempre bem alimentadas. A senhora sabe disso e faz muito 
bem em colocar, todos os dias, na merenda dos seus filhos, deliciosas 
talhadas de marmeladas branca marca Peixe (...)” 27 

 

No Ocidente, a primeira grande revista especializada para a mulher surgiu no ano 

1699 sob o título de Lady´s Mercury. na Inglaterra. Esta Revista era voltada para a 

mulher especializada em moda, com uma escrita majoritariamente masculina, no 

entanto, segundo Michelle Perrot só com os Journal des dames, de Paris, que as 

mulheres se introduzem pouco a pouco na produção desses periódicos. Por trás das 

dicas de moda e da publicação de folhetins, percebia-se “uma vontade de emancipação 

das mulheres pelo discurso e mesmo pelo saber e pelo trabalho” 28. No Brasil, a 

primeira revista feminina foi O Espelho Diamantino lançado em 1827, no Rio de 

Janeiro, nitidamente inspirado no modelo francês.29 

Dos periódicos voltados para o público feminino brasileiro destacam-se o “Jornal 

das Moças, Querida, Vida Doméstica, Você, etc.” 30. Essas eram publicações que 

tratavam de assuntos como “casa, prendas domésticas, moda, beleza, filhos, marido, 

culinária, crônica social e artigos de comportamento”.31. A revista O Cruzeiro abordava 

temas gerais, ligados à política, curiosidades e ao mundo das celebridades. Mas tinha 

seções destinadas às mulheres como as colunas “Assuntos Femininos”, “Cartas de 

Mulher” (onde eram publicadas cartas das leitoras), “Da mulher para mulher” (trazia 

                                                           
26 PERROT, Michelle. Minha História das Mulheres. São Paulo: Contexto, 2007. Pp.34. 
27 Revista O Cruzeiro, 19 de maio de 1951, pp.2. 
28PERROT, Michelle. Minha História das Mulheres. São Paulo: Contexto, 2007. pp 33. 
29 FREIRE, Maria Martha de Luna Freire. Mulheres, mães e médicos: Discurso Maternalista no Brasil. 
Rio de janeiro: FGV Editora - 2009. Pp. 24-25. 
30. BASSANEZI, Carla Mulheres nos Anos Dourados. PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres 
no Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004 pp. 609. 
31. _______________.Virando ás Páginas, Revendo ás mulheres... pp. 18. 
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conselhos e respostas às cartas das leitoras assinados por Maria Teresa), “Lar Doce Lar” 

(culinária), “Elegância e Beleza” (moda), além de contos, folhetins, crônicas e 

fotonovelas que traziam geralmente histórias com lições moralizantes. 

A Revista O Cruzeiro surge em 1928 com a proposta de “alterar as formas 

convencionais de conteúdo, impressão e veiculação de noticia”.32 A “contemporânea 

dos arranha céus”, como a Revista era conhecida, tinha um jornalismo ilustrado, com 

muitas fotos e em estilo ágil que acompanhava os acontecimentos da semana33. O que 

contrastava com o período de consolidação da fotorreportagem e fotojornalismo do país. 

Integrava o conglomerado de meios de comunicação do empresário Assis 

Chateaubriand, que constituía “um império com 34 jornais, 38 emissoras de rádio, 16 

emissoras de televisão e uma editora de livros”34 e tinha um público de 4 milhões de 

leitores. Foi o primeiro na área da publicidade a criar um Departamento de Propaganda. 

Inspirada na revista americana “Life”, as matérias eram intercaladas com propagandas, 

também fazia promoções e entregava prêmios.35 Leandra Francischett destaca que no 

começo dos anos 1950: 

 

“A Cruzeiro demonstrava comprometimento em divulgar as propostas de 
modernização do Brasil, divulgando matérias sobre o funcionamento de 
indústrias, sobre recursos naturais disponíveis e algumas vezes, apresentava 
suas posições (...) moldando - se a uma cultura de massa: urbanização 
acelerada, formação de públicos de massa e aumento de necessidades de lazer 
nos grandes centros”.36 

 

O dono da revista, Assis Chateaubriand, beneficiava-se das relações políticas de 

confiança com “presidentes, ministros, generais e magnatas”. A Revista O Cruzeiro que 

na década de 1950 viveu seu ápice em tiragem e distribuição, em 7 de maio de 1960, faz 

                                                           
32 FRANCISCHETT, Leandra. Representação das mulheres na Revista O Cruzeiro através das 
fotografias no período de 1956 a 1960. Mestrado em Hist. Social – UFF/UNICENTRO; Niterói - RJ, 
2007. p. 39. 
33 BUITONI, Dulcília Schroeder. Imprensa feminina. São Paulo: Ática, 1986. p.47. 
34 FRANCISCHETT, Leandra. Representação das mulheres na Revista O Cruzeiro através das 
fotografias no período de 1956 a 1960. Mestrado em Hist. Social – UFF/UNICENTRO; Niterói - RJ, 
2007. p. 39. 
35 SERPA, Leoní. A máscara da modernidade: a mulher na revista O Cruzeiro (1928-1945). Passo 
Fundo: UPF, 2003. 
36 FRANCISCHETT, Leandra. Representação das mulheres na Revista O Cruzeiro através das 
fotografias no período de 1956 a 1960... p. 39. 



 

 

22 

um número especial para comemorar a inauguração de Brasília com uma entrevista do 

então presidente Juscelino Kubistchek.37 

 Segundo dados do estudo da Leandra Francischett, algumas matérias da Revista 

O Cruzeiro eram inventadas. Eram usadas fotos de estrelas e galãs de Hollywood, que 

eram mandadas, para compor a capa do editorial, criando, assim, crônicas em cima 

desse material. “O editor da revista Accioly Netto admitiu que inventou várias e ficou 

conhecido com o pseudônimo de “Mário Swenderson”, um suposto correspondente da 

Revista O Cruzeiro em Hollywood”.38 Uma matéria inventada que ficou para a história 

da revista é a de um disco voador que estaria sobrevoando a Barra da Tijuca, no Rio de 

Janeiro, publicada por João Martins em 8 de março de 1958. As fotos do suposto 

projétil ocuparam páginas e páginas e ainda traziam referências a outros meios de 

comunicação.39 

  Durante 40 anos Accioly Netto esteve à frente do editorial da revista e também 

criava os diálogos da charge “Garotas” (humor sobre futilidades e interesses de moças 

bonitas). Outra grande figura influente na revista é o jornalista David Nasser, que junto 

com o fotógrafo Jean Manzon, ficou conhecido pelas reportagens sensacionalistas que 

fazia sobre crimes policiais e escândalos da política.40 

 Devido a todas as características, muitos chegaram a questionar o caráter ético e 

jornalístico da revista O Cruzeiro, por abordar muitas vezes temas que seriam pouco 

relevantes a sociedade. E, ainda, quando os abordava dava-lhes um tom de folhetim, 

além da divulgação de matérias inventadas e muitas vezes encomendadas por magnatas. 

 A revista O Cruzeiro tinha uma preocupação em adotar uma linguagem 

específica para as mulheres, correspondendo às expectativas da camada dominante a 

qual os homens integrantes do editorial também estavam inseridos. A mulher ideal dos 

anos de 1950 tinha que ser resignada ao seu pai, e quando casada, ao seu marido. 

Deveria manter se “pura” antes do casamento: a virgindade era uma bandeira levantada 

com muita ênfase. Carla Bassanezi ressalta que: 

 

                                                           
37 Idem. p. 40. 
38 NETTO, Accioly. O império de papel: os bastidores de O Cruzeiro. Porto Alegre: Sulina, 1998. pp 49. 
39 FRANCISCHETT, Leandra. Representação das mulheres na Revista O Cruzeiro através das 
fotografias no período de 1956 a 1960... p. 43. 
40 . NETTO, Accioly. O império de papel: os bastidores de O Cruzeiro. Porto Alegre: Sulina, 1998 



 

 

23 

“A moral dominante nos anos 50 exigia das mulheres solteiras a virtude, 
muitas vezes confundida com ignorância sexual e, sempre relacionada á 
contenção sexual e à virgindade” 

41
. 

 

 Em um artigo intitulado “Mocinhos”, da seção “De Mulher para Mulher”, a mãe 

é alertada sobre cuidados que se deve ter com os filhos quando chegam os mesmos 

chegarem a adolescência, principalmente, com as meninas porque tornam - se “moças”, 

ou seja, menstruam: 

 

“O problema de uma filha tornar-se moça é muito mais grave do que um 
rapagote que cria buço e toma ares de homem. Isto porque a menina está 
destinada a uma vida de maiores restrições (...)” 42 

 

Enquanto a isso Andréa da Rocha Rodrigues afirma que a preocupação com os 

adolescentes, principalmente as moças, era recorrente na coluna “Da mulher para a 

mulher” da Revista O Cruzeiro. Já que este apesar de ser: 

 

“considerado biologicamente apto para a reprodução era, da mesma forma, 
representado como um ser inapto emocionalmente, incapaz de decidir e tomar 
suas próprias decisões”.43 

 

 Já em outro artigo é possível observar que, ao contrário das mulheres, os homens 

eram incentivados a ter experiências sexuais, contanto, que fosse com as moças “fáceis” 

ou “levianas”. Pois, os homens tinham mais “necessidades físicas” do que as mulheres, 

então, melhor que eles tivessem essas experiências na rua e preservassem a sua futura 

esposa para o casamento. Afinal de contas, nenhum homem iria querer se casar com 

uma mulher que não se “desse ao respeito”. Caso o rapaz tentasse “avançar o sinal”, era 

dever da moça evitar que o “pior” acontecesse: 

 

”Evite a todo custo ficar com seu noivo [...] a sós [quando] deixam-se levar 
pela onda dos instintos para lastimarem, mais tarde, pela vida toda [...] vocês 

                                                           
41 BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados. Op. Cit. p. 608. 
42 Revista O Cruzeiro, 19 de maio de 1951, pg. 124. 
43 RODRIGUES, Andrea Rocha. Honra e sexualidade infanto-juvenil na cidade de Salvador: 1940-
1970. (Tese de Doutorado), Salvador, UFBA, 2007. Pp. 78. 
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cometem o crime de roubar ao casamento sensações que lhe pertencem 
correndo, o risco de frustrar a vida matrimonial”.44 

 

 As moças de família deveriam se comportar de acordo, para não ficarem mal 

faladas, deveriam conter seus instintos sexuais. Porém, mesmo com todas essas regras, o 

amor romântico era incentivado, os pais não deveriam ser tão rígidos para dar 

oportunidade à moça de conhecer melhor o seu futuro marido. Casar sem afeto, com 

casamentos arranjados estava “fora de moda”. No entanto, era necessário manter as 

convenções, o amor tinha que ser ajuizado, nada de paixões arrebatadoras, não eram 

recomendáveis também uniões fora dos padrões. 

 

“As dificuldades financeiras, diferenças de classe, problemas familiares, 
preconceitos sociais eram algumas das barreiras reconhecidas e reforçadas 
contra essas uniões”.45 

 A mulher era considerada a responsável pela felicidade conjugal, a mulher que 

reclamava das traições do marido, que se envolvia em questões financeiras e queria 

trabalhar não era bem vista e a Revista O Cruzeiro deixava bem claro isso. 

 

“A felicidade conjugal nasce da compreensão e da mútua solicitude entre os 
esposos. Em uma união feliz os cônjuges se complementam, porque cada um 
tem seu papel naturalmente definido no casamento. E de acordo com esse 
papel natural chegamos a acreditar que caiba à mulher maior parcela na 
felicidade do casal; porque a natureza dotou especialmente o espírito 
feminino de certas qualidades sem as quais nenhuma espécie de sociedade 
matrimonial poderia sobreviver bem...” 46 

 

Adjetivos como paciência e compreensão eram sempre atribuídos às mulheres, a 

abdicação de projetos pessoais em favor dos interesses da família era colocada como 

compensatória. A felicidade de uma mulher, e das pessoas que estão próximas a ela, só 

seria possível se esta estivesse dedicada a sua família. Em uma matéria intitulada 

“Noivas de Maio”, a colunista Emi Bulhões Carvalho da Fonseca aproveita o ensejo do 

mês dedicado às noivas e manda um recado para as eventuais futuras esposas: 

 

                                                           
44 O Cruzeiro, 07 de out. 1955 APUD BASSANEZI, Carla. Idem.p.619. 
45 BASSANEZI, Carla. Idem. p.618. 
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“Noivas do Brasil. Quantas! Porque o pensamento predominantemente em 
nossa terra é o amor. Toda gente quer casar. E descasar... Mas sempre o amor 
põem empecilhos: a vida torna-se impossível, os preços sobem, não há casas 
para morar (...) casamento não é só vestido de noiva, beijo de noivo e atitudes 
de Hollywood, é atravessar a vida juntos (...) O segredo da felicidade é tão 
simples, encerra-se em uma só palavra: paciência. Só ela pode acabar com 
esse desprestigio que o amor anda dando agora ao casamento. Ninguém tem 
mais paciência, a menor contrariedade vem a sugestão: Vamos nos separar. 
Tal frase nunca deve ser pronunciada entre um casal. Os nossos avós jamais a 
proferiram, nem nossos pais”.47 

 

 Essa crônica aponta um momento importante de uma transição de mentalidades, 

a colunista em certos pontos parece até ser contraditória. O amor neste momento é 

colocado como uma coisa negativa, pois são devaneios de moças sonhadoras que 

sonham com uma vida igual as dos filmes americanos. O casamento para Emi Bulhões 

ainda é visto como dissociado de romantismo, mas a base para o que ela considera a 

felicidade é uma vida estável, sem turbulências, próprio da época. A paciência que é 

sugerida como o caminho para essa felicidade é atribuição das mulheres, já que o texto é 

direcionado às noivas. 

 Há indícios, no discurso da colunista, de que o ideal de felicidade conjugal está 

sendo transgredido, apesar de todo o apelo ideológico os casais pensam em separação e 

chegam as vias de fato. A separação nos anos de 1950 significava o desquite, ou seja, 

havia a separação, mas ambos não poderiam mais se casar legalmente. As mulheres 

desquitadas que viviam com homens desquitados eram mal vistas. A legalização do 

Divórcio, onde o casal separado teria o direito de casar se de novo perante a lei, era 

condenada e só veio entrar em vigor na década de 1970.48 

 Percebe-se também que o desenvolvimento e o crescimento urbano traziam 

dificuldades para aqueles que não eram tão abastados. “Não há casa para morar”, “a 

vida torna-se impossível, os preços sobem”. Sinal que o aumento da qualidade de vida, 

os produtos importados, estava pesando no bolso de muitos brasileiros e brasileiras, e 

isso poderia tornar-se um aspecto importante no desgaste do amor romântico e do 

casamento. 

                                                           
47 Revista O Cruzeiro, 1º de maio de 1954, p. 3. 
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In: Sílvia Lúcia Ferreira; Enilda Rosendo do Nascimento. (Org.). Imagens da Mulher na Cultura 
Contemporânea - Coleção Baianas 7. 1 ed. Salvador: NEIM/UFBA, 2002, v. 07, p. 201-219. 



 

 

26 

 Por fim, tudo estava associado, esta imprensa estimula a formação de uma 

sociedade de consumo, onde o ter é mais importante que o ser, para atender as 

demandas de um Brasil cada vez mais industrializado. A Revista O Cruzeiro em si, 

também pode ser considerada uma indústria, uma “fábrica de estereótipos e ilusões”, 

onde boa parte de seu editorial é voltado para o sexo feminino, já que a imagem da 

mulher é associada ao consumismo. A exaltação da imagem da “rainha do lar” seria 

uma compensação para a mulher. Nesse contexto, a praticidade da vida moderna e a 

valorização da conduta feminina, são ideais. O verdadeiro direito, o da emancipação 

civil, é relegado. 

 

Pensando ás mães, mais especificamente, elas tinham um espaço cativo na revista, 

além das constantes Propagandas Publicitárias que se reportavam a elas e as Colunas 

que aconselhavam - a como cuidar dos filhos, todo mês de maio a revista destinava um 

exemplar temático para o Dia das Mães. O mês de maio era especial para a revista, pois 

é o mês das Mães e das Noivas. 

 A mãe idealizada pela revista era aquela resignada, que amava seu filho 

incondicionalmente. A maternidade era vista como um sacrifício compensador e o amor 

pelo filho era inquestionável, “para uma mulher, ser mãe e dedicar-se aos filhos era 

mais do que um direito ou uma alegria era uma obrigação social” 49. 

O amor materno era representado de forma lúdica e até mesmo melancólica, 

principalmente, nas primeiras décadas dos anos de 1950. Eram propagandas (a poesia 

apresentada no começo desse trabalho) e colunas permanentes do editorial que traziam 

estes discursos: 

 

“A jovem mãe retoma os braços o filhinho cuja vida foi a selva no hospital de 
Emergência. Depois de vários dias de angústia ante o sofrimento do ente 
querido, seus olhos espelham a alegria, que lhe vai na alma de mãe que volta 
a aconchegar contra o peito a carne de sua carne” 50 

 

                                                           
49 BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados. PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres 
no Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004, pg.633. 
50 Revista O Cruzeiro, 24 de maio de 1952, p.121. 
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 A imagem de mulher abnegada e pura, está ligada a simbologia da Virgem 

Maria, mãe de Jesus. Nas matérias destinadas às mães, as referências a Maria são muitas 

e demonstra a forte influência dos ideais cristãos, um dos pilares sustentadores dos 

valores tradicionais da “boa" família. Com isso Vânia Vasconcelos lembra que: 

 

“A naturalização do amor materno impõe às mulheres um modelo de 
abnegação e resignação característico as santas. Daí as comemorações do Dia 
das Mães representarem uma glorificação dessa mulher”. 51 

 

Na matéria intitulada “Século da Criança”, o repórter Arlindo Silva nos informa 

que a comemoração ao Dias das Mães é recente no país e foi instituída pela comunidade 

católica. Ele confirma que a data foi escolhida para reverenciar “a figura primeira do 

lar” esta ligada a “Virgem Maria, a mãe imaculada”.52 O culto mariano tem origem no 

século XII como contraponto a Eva Pecadora. No Brasil, essa prática foi trazida pelos 

colonizadores portugueses.53 

Um comportamento típico da modernidade é procurar conhecer outras culturas e a 

revista O Cruzeiro que buscava ser símbolo do moderno não deixou de ter tal 

característica. No entanto, o que se percebe é que quando se tratada da maternidade, 

havia uma procura em mostrar um padrão único da forma como as mulheres, 

independente do país, da condição social, da etnia e religião, vivenciavam a experiência 

de ser mães. 

Na matéria “Imagens do amor materno”, onde aparecem fotos de várias mulheres 

ao redor do mundo com seus filhos Isso fica nítido tanto na legenda quanto nas fotos 

que o repórter utiliza onde mostra países de condições paupérrimas, como a África 

Equatorial, até os mais abastados, como a Inglaterra. Pois, independentemente da fome, 

das adversidades, das diferenças sociais e culturais, todas as mulheres tinham algo em 

comum, eram mães, portanto o sentimento de alegria e a satisfação dessa condição 

deveriam ser o mesmo. (Fotos no anexo – Figuras 1, 2 e 3). 
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“Olhem, olhem ali vem a Rainha: A criança segurando a bandeira inglesa, 
atende ao aviso do pai e se agarra ao pescoço da mãe para olhar o cortejo. A 
Inglaterra está em festas. A mais celebre de todas as mães da Inglaterra, a 
rainha Elizabeth II, acaba de subir ao trono real” 54 

 

“Em Seoul, capital de um pobre país então em guerra, uma jovem mãe 
sorrindo, ao lado do filho. Perdera sua casa, mas lhe restara a alegria da 
maternidade” 55 

 

Por trás do discurso que atesta a vocação natural da mulher, a revista nega 

“aspectos culturais e históricos” que vão além da procriação. Casar-se e ter filhos são 

construções sociais que “podem ser vivenciadas e interpretadas de maneiras diferentes 

com o mudar do tempo”.56  

 Em “Seoul, Terra Morta” publicada em 5 de maio de 1951, a revista faz outra 

referência a região da Coréia do Sul, que estava em guerra contra a Coréia do Norte, e a 

onipotência do amor de mãe diante dessas dificuldades. A primeira foto que abre a 

matéria é uma mulher dando de amamentar a uma criança em meio a uma feira livre, 

com pessoas passando de um lado a outro (Foto no anexo – Figura 4):  

 

“A paisagem da guerra é das mais dolorosas. E se a Ásia era um continente 
onde os povos sofriam uma vida miserável, a guerra com os tenazes da fome, 
veio agravar este estado geral. Nem a infância é poupada. Mas o sentimento 
humano é indestrutível, mesmo na miséria esta mulher amamenta, em plena 
rua, uma criança alheia, e o faz como o faria com o seu próprio filho” 

57
 

 

Um aspecto interessante dessa reportagem é que a mulher não é a mãe da criança, 

mal a conhece, mas a amamenta. A solidariedade em relação a outras crianças é 

colocada quase como uma obrigação pela revista, não basta amar o seu filho 

incondicionalmente, tem que amar todas as outras crianças, tem que amar o mundo 

inteiro. 

 

“(...) Tarde sombria, e você, linda e jovem, falando de crianças. Não das 
nossas, que crescem, coradas e fortes,(...). Falando das outras, que crescem e 
sofrem, crianças do mundo em guerra. 
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55 Idem. 
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E você, (...) dizia que as crianças dos países em guerra são diferentes, não 
sentem como as nossas. A gente se habitua a tudo e as crianças também, foi o 
que eu ouvi de você (...).  

Sejamos melhores, querida. É preciso haver piedade e amor no coração das 
mulheres do mundo inteiro. Cada um daqueles jovens é o filho, o irmão, o 
noivo, o marido de uma mulher como qualquer uma de nós (...) “58 

 

Nessa crônica publicada pela Cruzeiro intitulada “Crianças do mundo inteiro”, a 

colunista Maria Natália Rodrigues não poupa criticas a sua “amiga” fictícia. Uma mãe 

jovem e linda e muito provavelmente de classe média, não poderia deixar de se 

compadecer pelos sofrimentos das crianças em guerra. Essa é uma característica típica 

da linguagem que a Cruzeiro utiliza, censura com tom de aconselhamento, para que as 

pessoas que estão lendo se sintam culpadas de não compartilhar de uma atitude, de um 

sentimento que seria o dito correto. 

Mas para a mulher dos anos 50 não bastava compadecer-se da dor de outras mães, 

de crianças que não eram as suas, tinha também que ajudá-las. Essa ajuda era “cobrada” 

na forma de ações de caridade. Para isso, a cronista Lasinha Luís Carlos manda um 

“Recado das Mães do Brasil”, segundo ela, quando estava em um ônibus pensando o 

que ia escrever para o editorial Especial do Dia das Mães, viu uma criança pobre de 

olhos triste e aparência adoentada no colo da mãe e a partir daí soube o que ia escrever: 

 

“Aqueles olhos que não esquecerei nunca, ditaram-me a crônica que ora 
escrevo. Fizeram-me um pedido que transmito a todas as mães do Brasil. 
Pediram-me proteção e bondade para as crianças pobres (...) E em nome dele 
venho pedir as mães do Brasil que neste mês de maio em que se celebra o 
puro sentimento da maternidade, cada uma faça, em nome do seu filho, um 
beneficio a uma criança pobre (...)”.59 

 

 Mas adiante ela faz uma consideração importante lembrando que toda mulher já 

nasce mãe: 

 

“(...) Peço isso às mães e aquelas que - sem terem filhos, também sabem ser 
mães. Muitas vezes é nestas que se encontram maior capacidade de sacrifício, 
pois mantém intactas suas forças de dedicação”.60 

                                                           
58 Revista O Cruzeiro, 19 de maio de 1951, p. 124. 
59 Revista O Cruzeiro, 8 de maio de 1954, p. 3. 
60 Idem 
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 Na verdade o apelo para que as mulheres das camadas médias e alta da 

sociedade não começam nos anos 50. Já no século XIX, médicos como Moncorvo Filho 

as convocava para enfrente o problema do abandono das crianças e da mortalidade 

infantil através da filantropia. A preocupação com essas questões partem do ideal de 

progresso e civilização, pois acreditava que um país com altas taxas de pobreza e 

mortalidade infantil não chegaria a ser uma grande potência. 61  

No entanto, a benemerência estava longe de ser só um ato de caridade para as 

senhoras de elite. Podia representar também uma forma de conquistar o espaço público, 

tanto que as primeiras ações feministas do final do século XIX e inicio do XX. Bertha 

Lurtz, precursora do movimento no Brasil dizia que “o lar não é só os quatro muros” 62 

Ainda que muito ligado às ideias cristãs, esse primeiro movimento não questionava o 

amor materno, ao contrário, o via como função social. 

A preocupação para que a mulher exercesse a maternidade em sua plenitude era 

uma questão de continuidade do lar e do futuro da nação. Em várias homenagens às 

mães a Cruzeiro aborda esse tema. Como nessa propaganda de uma concessionária da 

Nestlé: 

 

“Mas um dia consagrado as mães, aparece no calendário e neste, como em 
todos os anos as nossas palavras de homenagem deveria ser as mesmas, 
porque o tempo muda mas vós não mudais. Onde quer que exista um lar, 
neste grande país, lá estareis sempre, a grande operaria heroica e silenciosa, 
produzindo em vez de objetos inanimados de madeira e ferro, seres de corpo 
e alma, produzindo homens, homens bons e uteis, encaminhados para a 
virtude do trabalho. 

A humanidade atravessa agora um dos seus momentos mais difíceis; e no 
meio dos perigos que nos cercam. Mães do Brasil e do mundo, vos sois as 
mães ameaçadas, porque em todas as crises sofreis duplamente, por vós e por 
vossos filhos. E no entanto é de vós que recebemos a nossa melhor lição de fé 
e coragem. Quando os demais tremem, vós, fracas mulheres, não tendes 
medo, continuais serenamente a criar vossos meninos, e entregá-los a pátria 
assim que se fazem adultos e teimais em formá-los de melhor maneira 
possível, (...) com a vossa inata sabedoria, que a salvação do mundo depende 
da qualidade de vossos filhos, esses homens e mulheres do futuro que são a 
vossa contribuição e vossa responsabilidade “63. 

                                                           

61 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar Brasil 18901930. Rio de Janeiro: 
Paz & Terra, 1985. 
62 MOTT, Maria Lúcia. Maternalismo, políticas públicas e benemerência no Brasil (1930-1945). 
Cadernos. Pagu. 2001, n.16, pp. 199-234. pp.214 
63 Revista O Cruzeiro, 13 de maio de 1950, pp. 69. 
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As “Mães do Brasil” são convocadas para produzir homens para a virtude do 

trabalho. No entanto essas mulheres não são lembradas para fazer parte desse corpo de 

trabalho, pelo contrário elas são colocadas “fracas mulheres”, mas que dão ”lição de fé 

e coragem”. Lembrando que nesse período o Brasil passava por uma intensa 

industrialização e necessitava de mão de obra qualificada, muitas mulheres, 

principalmente de classes populares, já faziam parte da classe operária no Brasil, só que 

com a política de higienização, o trabalho feminino é condenado e visto como nocivo 

para a consolidação do ambiente familiar saudável.64 

As constantes referências á guerra dão indícios que a experiência da 2ª Guerra 

Mundial e a tensão vivida agora em tempos de Guerra Fria aumentava o apelo, comum 

em períodos de conflito, a “mãe-cívica”. Nesse momento de crise econômica e política a 

mulher seria responsável pela reconstrução do orgulho á pátria através da criação dos 

seus filhos, das políticas assistencialistas.65 Talvez por isso fossem constantes as 

reportagens com os considerados “grandes homens” relacionando o seu sucesso 

profissional com a educação que tiveram das suas mães. 

Nelson Hungria, famoso jurista brasileiro que esteve envolvido nas discussões 

acerca da reforma do código penal do Rio de Janeiro em 1940. Em uma entrevista em 8 

de maio de 1954, diz que foi através da sua mãe, Ana Domingues Hungria, que 

aprendeu a “amar a pátria brasileira”. E ele vai além dizendo que o “culto as mães 

deveria ser cívico e religioso”, pois mesmo sua mãe não acreditando na promessa no 

céu, seu lugar lá já estaria garantido por ser uma “autêntica heroína e uma verdadeira 

santa”.66 

Diante das mudanças dos hábitos da mulher moderna, Hungria sempre se mostrou 

conservador a respeito do papel que as mesmas deveriam exerce na sociedade. Sueann 

Caulfield salienta que o jurista tinha como campanha “modernizar a família e 

transformar as paixões desregradas em relações sexuais racionais e higiênicas” através 

da defesa da fidelidade sexual e do casamento indissolúvel. Ele pensava na valorização 

                                                           
64 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar Brasil 18901930. Rio de Janeiro: 
Paz & Terra, 1985. 
65 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar; FREIRE, Martha Maria Luna. Mulheres, mães e médicos. 
66 Revista O Cruzeiro, 08 de maio de 1954, p. 15. 
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da honra feminina como medida para obter a ordem e o progresso.67 Sendo assim, é 

compreensível que ele associe a educação que sua mãe lhe deu ao amor que tem pela 

pátria. 

 Em outra matéria intitulada “Mães do Brasil”, A Cruzeiro reuniu imagens que 

vai desde mães de famosos, como a mãe do cientista César Lattes, D. Carolina, até 

pessoas anônimas, a maioria mães com filhos ainda crianças, com o objetivo de 

demonstrar que é as suas progenitoras que “os filhos devem o que eles são ou o que vão 

ser” 68.  

As mães de Juscelino Kubistchek e Jânio Quadros foram lembradas. Segundo o 

repórter, o presidente Juscelino, certa vez, disse que D. Júlia foi mãe e pai para ele, já 

que ela era viúva e criou sozinha seus dois filhos “com recursos minguados do 

ordenado de professora”. Já D. Leonor, em entrevista no Palácio dos Campos Elíseos, 

afirma que Jânio Quadros sempre “foi uma criança de ideias amadurecidas”, por isso 

que aparentara ser mais velho do que realmente era: “Coitado do meu filho, envelheceu 

tão cedo!”. Por fim, em uma das legendas das fotos, o autor conclui a sua ideia: “Os 

filhos são famosos, delas foi o sacrifício!”  69 

 Aqui mais uma vez a imagem dos “homens poderosos” foi utilizada para exaltar 

a dedicação materna. Que mulher não iria querer que o seu filho tivesse o futuro de 

poder e prestigio como se imagina ser a vida de um governador, a de um presidente da 

república? A mãe de um político assim seria um espelho e um estímulo para a dedicação 

extrema, pois o futuro seria compensador. 

 As damas desses “homens poderosos” também eram frequentemente 

entrevistadas. O conteúdo das reportagens procurava sempre passar a mensagem que 

por trás de um grande homem existe uma a figura de grande mulher. A primeira dama 

D. Sara Lemos Kubistchek foi lembrada em um editorial como “parte ativa da 

campanha política do marido” e que “iniciou importante movimento de assistência com 

âmbito nacional”, uma verdadeira “pioneira social”. No entanto, a foto escolhida pela 

edição foi “apenas” D. Sara penteando o cabelo de sua filha - ”com carinho”.70 

                                                           
67 CAULFIELD, Sueann. “Que virgindade é esta?”:... pp.171-172. 
68 Revista O Cruzeiro, 12 de maio de 1956, p. 116. 
69 Idem, pp.116 á 118. 
70 Idem. p.120. 
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 Enquanto a isso, Márcia Barreiros alerta que a participação das mulheres dos 

homens públicos em trabalhos filantrópicos trazia prestigio social também para eles, 

pois “revela-se como um ato político para diferentes projeções individuais” camuflando 

muitas vezes “sua verdadeira função de estratégia de controle social” 71  

Por outro lado, percebe-se também que em todas as matérias, as referências a 

figura do pai são mínimas, e ás vezes nem é citado. Isso não quer dizer que a presença 

paterna fosse negligenciada, pelo contrario, porém ao homem eram destinadas outras 

preocupações, as do âmbito público. A mulher não deveria solicitar ao marido que 

participasse mais ativamente da criação dos filhos, pois isso o incomodava e a revista 

procura evidenciar isso, mesmo que nas entrelinhas como nas reportagens anteriores. 

 

 A quantidade de filhos da mulher brasileira também era um tema recorrente da 

revista. Como havia mais oportunidades de trabalho para o público feminino, isso podia 

fazer com que a família ficasse menos numerosa e isso não agradava. A maternidade era 

vista pelos segmentos feministas iniciais também como profissão, no entanto, algumas 

mulheres de classe média e alta não se contentavam em ficar somente nessa condição e 

buscavam realização pessoal além das fronteiras do lar. Com isso recomendava se as 

mulheres que buscassem profissões consideradas próximas as qualidades femininas e 

maternas, como por exemplo, a qualificação em enfermeiras ou professoras e o 

incentivo era maior as mulheres solteiras, para as casadas o desejo da profissão era visto 

como egoísmo.  

 Na reportagem “Vida de mamãe”, o jornalista Cláudio Rocha conta a história de 

uma senhora que vive no bairro de Copacabana e tem 6 filhos, a rotina dessa senhora 

consistia em levar os filhos na escola, alimentá-los, entre outras atribuições. Na legenda 

de uma das fotos a crítica para as mães que estão indo para o mercado de trabalho fica 

evidente: (Foto no anexo – Figuras 5 e 6) 

 

“Cada um (as crianças) vive as curiosas aventuras do seu mundo particular, 
diante do movimento das ruas e sempre sob o olhar vigilante da mãe – que 
jamais confia essa tarefa a uma babá (...)” 72 

                                                           
71 LEITE, Márcia Maria Barreiros. Educação, cultura e lazer das mulheres de elite em Salvador, 
1890-1930. 1997. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1997. Pp. 131. 
72 Revista O Cruzeiro, 10 de maio de 1958, pp. 52. 
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Mas adiante ele deixa mais clara a sua posição e não deixa de dar diretrizes em 

relação à como se deve proceder com a criação dos filhos: 

 

“As perguntas formuladas pelos filhos devem ser respostas adequadas à 
mentalidade infantil. Isso exige uma tremenda ginástica mental. Mas faz 
parte do oficio, principalmente da tarefa de mãe esclarece ao repórter a Sra. 
Lúcia Cid Guimarães, a protagonista dessa história. 

Casada com o Comandante Décio Guimarães, ela acha adorável a vida do lar 
dividindo os seus cuidados domésticos entre o marido e os 6 filhos. È 
desmentindo a versão corrente que a mulher não pode ter grande prole. A 
meia dúzia de crianças dentro de casa é o que contribuem para sua alegria (...) 
73 

 

A entrevistada é mulher de um comandante e moradora de Copacabana, ou seja, 

pertencente à classe média, seu marido muito provavelmente tinha condições de manter 

a casa, sem precisa da ajuda financeira de outro membro da família. Assim como havia 

mulheres que optavam por não trabalhar porque não sentiam a necessidade tinham 

aquelas que não tinham opção. Com isso, o que não é levado em consideração que a 

maioria das famílias brasileiras não tem a mesma realidade da família Guimarães, 

muitos homens precisava que a esposa trabalhasse, por mais que isso lhe ferisse o 

orgulho, para pagar as contas da casa.74 O trabalho feminino aqui é colocado com um 

capricho, egoísmo e não como uma necessidade. Havia mulheres que trabalham para ter 

sua independência, pela necessidade, ou pelas duas coisas, ou seja, a matéria 

descaracteriza as heterogeneidades dos sujeitos existentes dentro do grupo “mães”. 

Não custa lembrar que o Cruzeiro tinha a característica de fazer matérias 

encomendadas por magnatas, nesse caso essa pode ser -, mas uma dessas matérias, mas 

isso fica só no campo das possibilidades. Em relação à crescente presença de babás no 

cuidado das crianças. Carla Bassanezi em suas pesquisas já encontrou referências 

constantes as mesmas sendo consideradas como “mãos mercenárias”, e alertava as mães 

que se estas fossem realmente indispensáveis, deveriam ter sua constante vigilância.75 

                                                           
73 Revista O Cruzeiro, 10 de maio de 1958, p. 54. 
74 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres 
no Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004 
75 BASSANEZI, Carla. Virando ás Páginas, Revendo ás mulheres... p.347. 



 

 

35 

 “4 mães e 30 filhos”, publicada em 14 de maio de 1960 por Antônio Rudge, tem 

intencionalidade semelhante da reportagem apresentada anteriormente. Quatro senhoras 

são entrevistadas e a 1ª pergunta é se elas pensavam em ter muitos filhos antes de casar-

se: Todas respondem que sim. Quando são questionadas quais os problemas de se ter 

muitos filhos: uma fala que está em cuidar da saúde dos garotos, outra em educá-los, 

principalmente no que diz respeito às filhas moças. A 3ª pergunta é se há cooperação 

entre os filhos, todas respondem que sim: 

 

“Ter muitos filhos não tem casos de desentendimentos. Todos cooperam e o 
carinho fica melhor dividido. Em brincadeiras ou em estudos há sempre 
compreensão e autoestima .E essa conclusão arrancou um sorriso das 4 
damas.”  76 

 

 É interessante notar que as preocupações apresentadas pelas entrevistadas em se 

ter muitos filhos só são aspectos relacionados a vida das crianças, nunca a vida delas. 

As dificuldades de uma rotina destinadas a muitos filhos também é minimizada, 

negando conflitos supostamente existente entre irmãos e consequentemente as 

individualidades de cada filho. O discurso de hegemonia está presente não só no que diz 

respeito às mães, mas também aos filhos. 

 Na coluna intitulada “O maior prazer”, de Helena Cecília, ela começa falando 

que tem 4 filhos e que causa espanto as pessoas quando releva esse fato. Em outro ponto 

ela ainda faz uma comparação interessante entre as mães do Sul e do Norte: 

 

“(...) O que eu digo aqui parecerá um pouco estranho. No Norte onde as mães 
numerosas são frequentes. Mas no Sul é diferente. As condições do meio 
limitam a prole. Não temos casas grandes com grandes quintais, como lá, 
nem “crias” da família que nos ajudem em qualquer circunstância, como lá é 
de costume (...) 

E falando bem verdade (que me perdoem as sulistas!) por aqui somos 
também mais egoístas. Custamos a abrir mão de certos regalos de que a 
maternidade nos priva. 

Mas o fato é que ter 4 filhos, no Sul, não é assim coisas das mais difíceis. 
Não é sem razão que o povo diz que “Deus dá o frio conforme a roupa” (...) 

                                                           
76 Revista O Cruzeiro, 14 de maio de 1960, pp.52-53. 
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A colaboração com o marido também é necessária. E não é só fazendo 
dinheiro que a mulher ajuda. Economia é saber gastar. Quando lhes faltem 
aptidões para isso não!”77 

 

 O Norte descrito pela cronista, de “grandes quintais” e “crias de família para 

ajudar”, é de uma realidade pertencente a poucos habitantes dessa região, só as famílias 

mais abastardas poderiam ter um estilo de vida nessas características. A análise reduzida 

apresenta pouco conhecimento das desigualdades regionais e locais. Enquanto a isso 

Ursini ressalta que era característico da Cruzeiro procurar dar conta da diversidade do 

Brasil, olhando a partir do Rio de Janeiro.78 Pois, enquanto o Centro-Sul do Brasil vivia 

um período de intensa modernização, a região Norte ficava cada vez mais ao descaso 

das autoridades. E isso se refletia no modo de vida da população, a maioria das mães 

nordestinas tinham grande prole por falta de recursos e informação, e criavam seus 

filhos em condições paupérrimas em casas que com certeza não tinham grandes 

quintais. 

 Outro destaque é a “alfinetada” que Helena dá quando fala da economia do lar: 

já que a mulher quer sair para trabalhar com a justificativa de quer ajudar nas despesas 

da casa, pois bem, a outras maneiras de fazer isso, não gastando tanto dentro de casa. 

Não é nova a visão da mulher como perdulária, nesse sentido, eram incentivados os 

trabalhos manuais, como costura, tapeçaria e bordado para serem confeccionados para o 

uso doméstico. Esse modo de trabalho era valorizado porque era feito em casa e a 

mulher não precisava se expor ao público.79 

Ir ao cinema, as festas, bailes e frequentar piscinas e praias 80 eram os regalos que 

a maternidade privava as mulheres e que faziam muitas delas pensarem duas vezes antes 

de ter filhos. A opção de ter uma prole reduzida ou não ter nenhuma é considerado 

como um egoísmo da mulher. O “sacrifício” de gerar um filho é colocado como 

compensador, tanto que a cronista encerra dizendo que nela há um “entusiasmo sincero 

                                                           
77 Revista O Cruzeiro, 05 de maio de 1951, p.3. 
78 URSINI, L. B. A revista O Cruzeiro na virada da década de 1930. 2000. Dissertação. (Mestrado em 
Antropologia Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2000. 
79 MALUF Mariana e MOTT, Maria Lúcia, “Recônditos do Mundo Feminino”, in.: Sevcenko, Nicolau, 
Historia da Vida Privada no Brasil: República: da Belle Époque à Era do Radio, São Paulo: Cia das 
Letras, 1998. p.417-418. 
80 BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados... p. 621. 
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pela maternidade” e que espera “servir de estímulo para aquelas que se negam 

totalmente ao prazer da vida – o de ser mãe” 81 

 Por fim, Helena Cecília procura ser um exemplo de uma mulher profissional 

também pode gostar e ser uma boa mãe.Era um caminho comum da Cruzeiro trazer 

exemplos de mulheres que eram reconhecidas e admiradas pelo seu trabalho: como as 

próprias colunistas da revista, as musas do cinema e as cantoras do rádio. Um exemplo 

disso são duas propagandas do Sabonete Eucalol: 

 

“Helena Sangirardi e suas graciosas filhinhas também são fãs de Eucalol. 
Perita em assuntos de economia doméstica, helena Sangirardi é autora de “A 
Alegria de cozinhar” – (...) Além de jornalista e criadora de notáveis 
programas femininos no rádio brasileiro. 

Declara Helena Sangirardi: “Só o melhor é escolhido para minhas filhas. Por 
isso depois de experimentar e compara, escolhi o superior sabonete Eucalol 
para elas e para mim também”“.82 

 

 Helena Sangirardi era escritora da seção “Lar doce Lar” na Cruzeiro e escreveu 

um tempo na coluna “Da mulher para a mulher”. Na sua coluna fixa, entre uma receita 

culinária e outra, dava recomendações de como as mães deveriam proceder na educação 

dos filhos. Em uma carta que publicou na sua coluna em homenagem a sua mãe, ela 

demonstra que compartilha da opinião que os filhos devem tudo as suas mães, desde a 

personalidade até nas atitudes e nos sentimentos que compartilha com outras pessoas. 

Todas suas qualidades, Helena dedica a sua mãe, inclusive a ser uma boa mãe, humilde 

e devota a Deus.83 

Enquanto a isso, Márcia Barreiros nos seus estudos sobre as escritoras baianas do 

século XIX, destaca que era comum muita poetisas dedicarem sua produção a exaltação 

a pátria e ao amor materno, apesar dos críticos afirmarem que a mulher não havia 

nascido para as letras e sim para ser mãe. No entanto, os temas de escrita escolhidos por 

ela denota uma estratégia de aceitação ao que era estabelecido pelo campo literário 

naquela época.84 Sendo assim, no caso das colunistas da Cruzeiro, talvez a maneira com 

                                                           
81 Revista O Cruzeiro, 05 de maio de 1951, p.3. 
82 Revista O Cruzeiro, 01 de maio de 1954, p. 5. 
83 Revista O Cruzeiro, 08 de maio de 1954, p. 98. 
84 LEITE, Márcia Maria Berreiros. Entre a tinta e o papel: memórias de leituras e escritas femininas na 
Bahia (1870-1920). Salvador: Quarteto, 2005. 
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abordam a maternidade em sua escrita também possa ser pensada como uma forma de 

ascensão profissional e não só como uma identificação por serem mulheres e mães. 

 Com as atrizes hollywoodianas também não aconteceu diferente. Lembrando 

que os filmes norte-americanos eram altamente criticados devido a certas 

“liberalidades”, muitas moças aprendiam a beijar e a comporta-se mais informalmente 

através desses filmes.85Portanto, havia uma necessidade de mostrar a essas senhoras e 

senhoritas que na vida real aquelas atrizes não agiam daquela forma, eram mulheres 

respeitáveis, com casamentos estáveis e ótimas mães. O esquema de constituição da 

estrela está ligada a uma visão dicotômica. 86 

Foi assim na matéria, “Jane Russell, mulher enigma! Entre a censura e a bíblia”, 

onde a repórter afirma que a “Jane do lar é bem diferente das heroínas sensuais de seus 

filmes, veste-se com recato” 87 A atriz norte americana ficou conhecida por suas formas 

estonteantes, bustos fartos e jeito provocativo ao atuar, estrelou ao lado de Marilyn 

Monroe em “Os Homens preferem as loiras” e em outro filme que foi a resposta 

chamado “Cavalheiros se casam com morenas”.88 (Fotos no anexo – Figuras 7 e 8) 

Porém na revista a atriz declara: 

 

“Encaro minha profissão como um trabalho semelhante a qualquer outro 
ganha pão honesto. Desde que nunca pratiquei na vida real as proezas das 
minhas heroínas dos meus filmes!” 89 

 

 Há uma preocupação em enfatizar o quanto Jane é religiosa (a bíblia), apesar de 

um filme qual estrelava ter sido vetado dos cinemas pela dança de uma performance 

considerada ousada da sua personagem (a censura). Em outro ponto, a atriz fala do 

marido e dos filhos: 

 

                                                           
85 BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados... p. 621. 
86 MENEGUELLO, Cristina. Poeira de Estrelas. O cinema hollywoodiano na mídia brasileira das 
décadas de 40 e 50. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1996. Pp. 117. 
87 Revista O Cruzeiro, 01 de maio de 1954, Pg. 4 
88 <<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/02/atriz-de-hollywood-jane-russell-morre-aos-89-anos-
diz-jornal.html>> 
89 Idem, p. 46. 
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“(...) Meu marido é muito compreensivo encara o sensacionalismo da minha 
carreira como ossos do oficio, mesmo porque, afinal de contas, sabe que por 
esposa ele tem “outra Jane” 

O casal possui dois filhinhos adotivos: a menina Tracy e Tommy, um garoto 
irlandês de 2 anos que trouxe da Inglaterra (...). Acusada de ter feito o 
menino entrar ilegalmente no país, a estrela lutou contra o próprio Senado, a 
fim de conservar Tommy nos EUA. Filhos de pais paupérrimos, Tommy foi 
dado de presente a Jane pela própria mãe, que, admirando muito a estrela 
pediu-lhe que desse o garoto a educação que ela não lhe podia proporcionar – 
Para todos os efeitos Tommy é meu filho – declara Jane – Lutei por ele mais 
do que se o tivesse concebido” 

 

 Em nenhum momento a revista questiona a veracidade da história contada por 

Jane em relação ao seu filho adotivo, deixam de lado o discurso ácido geralmente 

destinado às estrelas de Hollywood para exaltar o amor materno. Afinal de contas, já 

que não se conseguia combater a influência do american way of life, a solução 

encontrada era tentar enquadrá-lo as tentativas de incorporação dos valores tradicionais. 

Para, quem sabe assim, houvesse uma maior aceitação por parte do público jovem, os 

maiores admiradores dessas produções. 

 Então conclui – se que em meio de tantas homenagens e lirismo destinados as 

mães, havia um projeto de manutenção dos costumes e da ordem vigente que se sentiam 

ameaçada diante das constantes mudanças e o período de instabilidade causado pela 

Guerra Fria. Para isso, o conceito de abnegação, sacrifício e bondade são evocados, 

tendo como referência a Virgem Maria, o que demonstra a força que a ideologia católica 

ainda exerce na sociedade. O tom de aconselhamento utilizado tanto em propagandas 

publicitárias como nas colunas semanais, possuem uma comunicação persuasiva e 

indicam como os filhos devem ser tratados, qual o melhor produto para a saúde deles. 

Por outro lado, o amor maternal colocado de forma incondicional e universal, passa por 

cima das diferenças sociais, culturais, e regionais e negligencia a vontade própria dos 

sujeitos, se a mulher quer trabalhar ou não, quantos filhos ela quer ter, etc. 

Sendo assim, quando as mães falam por si, elas são representadas por esposas e 

mães dos políticos ou pelas colunistas da revista geralmente incentivando as ações de 

caridade, o que demonstrava relações de solidariedade entre as mulheres, independente 
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das diferenças de classe e não só reforçava a busca de um projeto político de progresso e 

civilização.90 

 

                                                           

90 ________________________________. Educação, cultura e lazer das mulheres de elite em 
Salvador, 1890-1930. 1997. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1997. 



 

CAPÍTULO 2 – O avesso do avesso: 

 Os desvios femininos e a maternidade 
 

 

 Ao longo da história, a imagem do feminino esteve constantemente ligada ao 

obscuro, ao desconhecido, e quase sempre ligadas a imagens dicotômicas, santa ou 

pecadora, frágil ou forte. Jean Delumeau ressalta que uma das características femininas 

que mais intrigavam os homens é a sua capacidade de reprodução, sendo assim ele 

procurou garantir sua superioridade e atribui a mulher características instintivas em 

oposição ao racional, ou seja, a capacidade de liderança, pois esta seria natural aos 

homens.91 

 É difícil datar quando essa concepção ambígua e conflituosa começou, contudo, 

o que se sabe é que por volta do século XVII e XVIII houve uma necessidade de 

desconstruir a imagem da mulher perigosa a partir do momento em que lhe atribui a 

responsabilidade de ser a “guardiã da infância” e se constituiu um modelo ideal de mãe. 

No entanto, em meados do século XIX, percebe-se que as mulheres consideradas 

transgressoras continuavam a ser associadas a estereótipos degradantes, só que agora 

tinham o aparato de um discurso médico-legal que legitimava essas práticas e as 

associava a imagem da prostituta.92 

 Sendo assim, as “Evas”, “anormais”, “degeneradas” e “mulheres inacabadas”, 

como diziam alguns médicos e juristas da época, eram consideradas o anti - modelo de 

mãe que tinham que controladas, como enfatiza Magali Engel em seu trabalho: 

 

“Lugar de ambiguidades e espaço por excelência da loucura, o corpo e a 
sexualidade femininos inspirariam grande temor aos médicos e aos alienistas, 
constituindo-se em alvo prioritário das intervenções normalizadoras da 
medicina e da psiquiatria... o temperamento nervoso, intimamente 
relacionado á predisposição ás nevroses e nevralgias, era frequentemente 
considerado como típico das mulheres,...” 93 

 

                                                           

91 VASCONCELOS, Vânia Nara Pereira. Visões sobre as mulheres na sociedade ocidental. Revista 
Ártemis. Nº3. Dez. 2005. 
92 Idem;  
93 ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das Mulheres no 
Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004. pp. 333. 
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Ainda mais a frente a autora coloca que quando o assunto era a maternidade, os 

cientistas médicos também traziam impasses e contradições. Ao mesmo tempo em que a 

gravidez, para eles, era capaz de prevenir ou curar doenças e transtornos psíquicos, o 

parto e o pós - parto podiam ser momentos favoráveis ao aparecimento de distúrbios 

mentais. Geralmente a insanidade feminina era associada a disfunções sexuais, onde 

apresentava excessiva predisposição ao sexo. Outro “grupo de risco” eram aquelas 

mulheres que não manifestavam ou não podiam ser mães, essas estariam fadadas a 

insanidade.94 

 Com o passar dos anos, em meados do século XX, as mulheres consideradas de 

“condutas desviantes” continuaram a ser rotuladas, condenadas no ponto de vista moral. 

Sendo que a Igreja, a medicina, a imprensa, entre outras instituições, ressignificam seu 

discurso de acordo com as mudanças e necessidades de cada época. Enquanto a isso o 

historiador Roger Chartier coloca que: 

 

“As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 
pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 
relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem nos 
utiliza”.95 

 

 Entre as páginas da revista O Cruzeiro, além do já conhecido espaço destinado 

aos elogios a maternidade e a mulher - modelo, havia também aquelas que era o inverso 

disso tudo. E nesse grupo que inclui as desquitadas, as esposas infiéis, mães solteiras e 

etc.; as posturas e opiniões sobre elas certamente eram de crítica, mesmo que esses 

limites não sejam tão bem demarcados, apresentando variações de acordo a 

complexidade das situações e podendo, até mesmo, trazer visões contraditórias no 

mesmo artigo. 

 Como na matéria intitulada “Mãe Solteira”, publicada em 15 de março de 1958, 

na seção “De mulher para mulher”, a suposta entrevistada começa dando seu 

depoimento: (Fotos no anexo – Figura 9) 

 

                                                           
94 Idem. 
95 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1990. pp. 17. 
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“Nunca tive um momento de arrependimento por ter deixado que ela viesse 
ao mundo”. É assim que se expressa uma jovem mãe que nos escreve sobre a 
filhinha legitima. É prossegue: “Ela não nasceu de uma leviandade e sim 
vontade consciente de ter alguém a quem me dedicar”. 

Esses dois períodos definem bem uma história complexa. E revelam a 
personalidade de sua heroína. A principio ela nos parece uma criatura 
corajosa e digna de admiração. Não por ter afrontado a sociedade, 
desprezando convenções. Mas por ter tido a necessária coragem de arcar 
sozinha com as responsabilidades de um erro, sem ter se preocupado para o 
mesmo uma solução mais fácil e imediata - conquanto que monstruosa do 
ponto de vista moral. Isto, porém, considerando como um “erro” seu 
comportamento anterior...” 

 

Logo de inicio a colunista Maria Teresa diz que se trata de uma história complexa, 

talvez pelo fato da moça ter escolhido gerar um filho, mesmo sem a presença do pai, 

porque queria ter “alguém para se dedicar”. O que não era comum já que geralmente a 

gravidez de uma mulher solteira geralmente não era planejada e sim acidental. Em uma 

sociedade onde se valorizava manter a virgindade até o casamento, essa era certamente 

seria considerada uma atitude reprovável. No entanto, é interessante observar que a 

colunista se refere a mãe como uma heroína, não por ter quebrado as convenções e sim 

por não ter cometido um mal maior e ter assumido seu erro. Em relação a essa visão 

ambígua em torno da mãe solteira, Carla Bassanezi explica que: 

 

“A mãe solteira, mesmo que fosse reconhecida pela sua coragem em arcar 
sozinha com responsabilidade de um erro..., sofria fortes discriminações. Sua 
redenção poderia vir-se passasse a viver respeitavelmente e em função do 
filho, tentando com isso minimizar seu grave erro”.96 

 

Mais a frente a colunista prossegue: 

 

...Entretanto, a julgar de suas próprias palavras, no período que segue, ela não 
considera ter errado. Admite tudo a um planejamento consciente e então 
nossa admiração pela sua coragem já se transforma. Se uma criatura se expõe 
à morte sem necessidade, nem por isso deixa de ser corajosa, mas é louca. O 
filho é produto do amor e precisa de ambiente para desenvolver-se bem. Não 
é somente ambiente material. São carinho e apoio moral de pai e mãe. Ainda 
que estes falhem, deverão ter tido pelo menos o desejo de acertar. É a boa 
intenção de diminui-lhes a culpa. Não se fabrica um filho apenas para 
satisfazer a um desejo. É preciso pensar na criança. No futuro que lhe está 
reservado. Na posição deslocada que ela ocupará na sociedade... 

                                                           

96BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados. PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres 
no Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004. pp.634. 



 

 

44 

 

Se antes havia alguma admiração no discurso da escritora, agora a indignação toma o 

lugar quando ela percebe que não há arrependimento, a mãe é colocada como uma 

pessoa irresponsável não só pelo fato dela ter planejado o filho, mas porque não 

demonstra arrependimento. Planejar um filho já pretendendo cria - ló sozinha é priva – 

ló de ser uma criança normal, prejudicando o seu futuro: 

 

Porque somente agora, embora confessando-se ainda isenta de culpa, essa 
voluntária a mãe solteira nos diz, pensando em deixar a criança partir para ser 
criada por parentes: “Creio que o mais acertado será deixá-la ir, garantindo-
lhe assim um lar e nome de pai, que fará crescer feliz, sem complexos?”. 

Todo desejo de satisfação de amor materno é egoísta, mas não é reprovável 
desde que satisfeitos em condições tais que permitam á criança o ambiente 
natural de uma família normalmente constituída. Se a necessidade é de amor 
materno, não é preciso gerar um filho para satisfazê-la. Há muitas crianças 
sem lares que precisam ser amados. No nosso pobre entender, acreditamos 
preferível fazer coincidirem o desejo de amar com a necessidade de ser 
amada dolorosamente experimentada por tanta criança; não contribuir para 
aumentar o número de crianças infelizes. É melhor agir de modo que a 
criança amada não se considere vitima do amor da mãe solteira, mas 
enobrecida pelo seu amor de mãe adotiva.97 

 

Por fim, a entrevista termina com a mãe cogitando a possibilidade de deixar a 

criança ser criada por outros, para que a mesma tenha a presença de um pai, de uma 

família, ou seja, foi um fim ideal, uma lição de moral e que Maria Teresa completa 

mostrando a solução para aquelas que não casaram e querem ser mães: adote uma 

criança. A coluna não cita em nenhum momento qual o nome da entrevistada, a cidade e 

não traz nenhuma informação sobre ela. Nem mesmo a foto colocada ao lado da matéria 

de uma mulher segurando uma criança parece ser moça, aparece como mera ilustração. 

A veracidade da entrevista parece questionável e a história apresentada aqui seria 

pouco comum se pensada a realidade da maioria das mães solteiras na história do Brasil. 

Pois muitas delas vinham das classes populares e tinham seus filhos sem a presença do 

pai não por escolha, e sim pelas circunstâncias, pela instabilidade das relações 

afetivas98. Logicamente que existiam mulheres de classes abastadas que tinham filhos 

sem se casar, mas dificilmente elas os assumiam. Já lá no século XVIII, Renato Pinto 

                                                           
97 Revista O Cruzeiro, 15 de março de 1958, pg. 53. 
98 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres 
no Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004. 
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Venâncio em seus estudos sobre as Rodas de Expostos alerta que não era só os 

“desclassificados sociais” que eram abandonados nas Santas Casas de Misericórdia, as 

“mulheres brancas, até mesmo de boa estirpe, também enjeitavam seus filhos”. 99 

 

“Nesses casos o gesto resultava da condenação moral e familiar frente aos 
amores proibidos, mas é necessário todo cuidado ao interpretamos as formas 
assumidas por esses abandonos. Não foram poucos os casos de expostos 
deixados em residência de parentes e vizinhos. Havia até mesmo ocasiões em 
que a própria mãe levava o filho à pia batismal, registrando-o como 
enjeitado. Isso ocorria principalmente entre as mulheres brancas que não 
podiam assumir publicamente o rebento bastardo”.100 

 

 Alguns séculos após, as Rodas de Expostos já não existiam mais, porém a 

prática de deixar as crianças com parentes ou vizinhos ainda acontecia, seja logo após o 

nascimento ou depois de tempos de nascido, como foi o caso da suposta entrevistada. 

Contudo, quando se trata de mulheres de classes populares, engana-se quem pensa 

que elas estavam imunes à condenação moral. Claudia Fonseca chama a atenção que 

apesar da realidade dessas mulheres não permitir que elas vivessem de acordo com 

esses padrões: 

 

“A moral burguesa não era de todo estranha aos grupos populares. A prova se 
acha no desespero registrado por meninas defloradas que preferiam arriscar 
um aborto, cometer infanticídio ou até matar-se, antes de vir a público seu 
estado de mãe solteira”. 101 

 

 O aborto, o infanticídio e o abandono eram altamente condenados. A criança era 

vista como a riqueza da nação, portanto o seu destino era motivo de preocupação das 

autoridades médicas, religiosas e pedagógicas.102 Em um verso publicado por Lúcia 

Benedetti intitulado de “Balada do menino sem mãe”, a questão do abandono é 

abordada pela Cruzeiro: (Fotos no anexo – Figura 10) 

 

                                                           
99 VENÂNCIO, Renato Pinto. Maternidade Negada. In: DEL PRIORE, Mary (org.) História das 
mulheres no Brasil. 8. Ed São Paulo: Contexto, 2006. pp. 192. 
100 Idem. pp. 192,193 
101 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres 
no Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004. pp. 529. 
102 RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar, Brasil.1890-1930. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
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“Eu sou um menino sem mãe. Vem põe a mão sobre o meu coração. Ele não 
bate como os outros corações de meninos. Ele estala, estala, como se gritasse. 
É assim que ele vive. Põe teus olhos sobre os meus. neles não encontrara 
doçura nem alegria. Meus olhos estão sempre secos. Ardem de secura. Olha a 
minha boca, olhem bem a minha boca de um menino sem mãe. Encontrarás 
nela um riso diferente... 

Oh Senhor que de tudo lembraste, quando me fizeste a tua lei. Porque não 
lembraste de mim? Porque perscrutaste o coração das mães até me encontrar 
nele a semente feroz que o destruiria? Oh Senhor, de mim esqueceste 
também. Não fosse a tua deslembrança um outro mandamento terias 
acrescentado. O décimo primeiro que seria assim: “Honrarás teus filhos”. 

E elas saberiam que quando estivessem entregando seus filhos a alheios 
cuidados, estariam ferindo a ti. Quando se escusassem de os vestir e banhar, 
de ralhar com eles, de sofrer com paciência suas travessuras, estariam 
ofendendo a ti. ...Como poderei honrar o pai e a mãe senhor? Meu pai não 
responde por mim. E minha mãe largou-me e saiu pelo mundo. Sou o menino 
sem mãe. A Voz que se lamenta aqui, é a voz numerosa, múltipla, de todos os 
meninos abandonados.De todas as crianças atiradas ás durezas de sua própria 
solidão...”(pg. 181).103 

 

 As poesias que geralmente são utilizados pela revista para exaltar o amor 

materno agora criticam as mães que abandonam seus filhos. No apelo quase 

melodramático que chega a colocar as crianças abandonadas como diferente das outras 

crianças, até mesmo em suas características físicas, pois essa seria “desprezada, 

descuidada, aquela que ninguém deseja” 104. Porém, o que mais chama a atenção é que a 

responsabilidade da infelicidade do filho é creditada quase que totalmente a figura 

materna, o pai, por mais que não esteja isento, “não responde por ele”. Outra questão 

interessante aparece no final do poema, quando diz que o apelo vem da “voz numerosa, 

múltipla, de todos os meninos abandonados”, podendo ser interpretado como um indício 

que as taxas de abandono infantil eram altas no país naquela época. 

 Enquanto a isso, Pinto Venâncio faz um alerta: 

 

“Do ponto de vista oficial, mães “que davam os filhos a criar” pareciam 
desalmadas e egoístas. No dia a dia, porém, a realidade era outra e o 
abandono podia representar um verdadeiro gesto de ternura” 105. 

 

                                                           
103 Revista O Cruzeiro, 5 de maio de 1956, pp. 181. 
104RODRIGUES Andréa Rocha. A infância esquecida: Salvador 1900-1940. Salvador (BA): EDUFBA; 
2003. pp 59. 
105 VENÂNCIO, Renato Pinto. Maternidade Negada. In: DEL PRIORE, Mary (org.) História das 
mulheres no Brasil. 8. Ed São Paulo: Contexto, 2006. pp. 202. 
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Além da questão moral, a falta de condições financeiras é um fator importante que 

não pode ser descartado quando se discute esse tema, muitas mães abdicavam da 

convivência com seus filhos na esperança que eles tivessem uma vida melhor. Seria 

uma forma de amor materno diferente daquela entendida pelas revistas e pelas 

autoridades. 

 No entanto, não eram somente mães solteiras ou aquelas que abandonavam seus 

filhos eram abordadas pela Cruzeiro. As mulheres casadas não escaparam das críticas 

em relação ao exercício das suas funções maternas. O espaço destinado a resposta ás 

cartas das leitoras da coluna “Da mulher para mulher” são ótimos registros, porque 

permite o acesso a forma como as mulheres estavam se apropriando dos modelos de 

família impostos a elas. 

 Apesar das cartas nunca serem transcritas na íntegra, e sim são colocadas frases 

que contextualizavam o assunto, é possível perceber os conflitos vividos diante da 

complexidade de ter que articular os seus anseios e angústias individuais com o que era 

“certo”. A “Mãe desventurada” de Santos escreve para Maria Teresa dizendo: “Para 

dormir preciso beber”, o que instantaneamente despertou a reprovação da colunista: 

 

“O que é isso amiga? O erro não justifica o outro, aonde quer chegar? Se não 
é feliz com seu marido não aumente sua infelicidade permitindo - se amores 
ilícitos que lhe roubem completamente a paz da consciência – maior bem que 
pode pretender. Só tem tido desilusões e não é na bebida que conseguirá 
esquecê-las, mas fazendo algo construtivo que contrabalance a felicidade 
destruída com má orientação. Felizmente tem seu filhinho por qual poderá 
dirigir seus pensamentos. Tornando-se mãe modelar, para o que terá que 
observar as regras da boa moral” 106. 

 

Ela pratica atitudes transgressoras a imagem de mãe modelar e sente remorso por 

isso, o seu casamento não vai e para suprir suas frustrações ela bebe. A responsabilidade 

do marido em relação ao “descompasso” do casamento aparentemente é descartada, a 

responsabilidade para que o relacionamento “dê certo” é sempre da mulher.107 

                                                           
106 Revista O Cruzeiro, 27 de maio de 1950, pp. 108. 
107 BASSANEZI, Carla. Virando ás Páginas, Revendo ás mulheres: relações homem-mulher e Revistas 
Femininas (1945-1964). Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1996. 
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Em outro caso bem parecido publicado pela mesma coluna Gisela de São Paulo 

lamenta-se: “Eu esperava da vida não era nada de extraordinário”, e escuta de Maria 

Teresa a opinião diante do seu sofrimento: 

 

“O seu mal foi ter procurado lenitivo de um erro noutro maior. Situação essa 
que a tem levado de desengano a desengano e na qual, apesar de tudo, você 
insiste. Foi infeliz com seu marido, diz. E procurou iludir-se buscando a 
felicidade á custas de um amor ilícito, roubado a outrem. O resultado ai está: 
além de você e da verdadeira esposa, há uma terceira mulher na vida desse 
homem, a quem você sacrificou de olhos fechados, sua dignidade de mulher, 
duas vezes mãe. Diz que seus filhos não lhe enchem a vida.lógico! se você 
tem procurado enche lá de uma paixão desordenada e cega que a levou ás 
margens do suicídio e que faz esquecer os seus deveres de mãe! Aproveite 
agora a lição do desengano e tire dela o melhor partido, não insista no erro, 
mas renuncie a favor de uma vida mais bem dirigida. Aparentemente isto 
custará muito; digo aparentemente porque o coração é cheio de caprichos e se 
dará o cuidado de fazê-la sorrir o cálice da saudade. Mas, se pensar, 
logicamente, verá que não há razão para essa saudade doentia quando há 
muito o que esperar na pessoa de seus filhos. Assista-os, faça-se amiga, 
torne-se confidente, e já não a procuração somente quando precisarem de 
dinheiro. Faça a experiência, confiante em si mesma. Tenho certeza de que 
não dará mal”.108 

 

Gisela após sair de um casamento infeliz, envolve-se com um homem casado que 

além dela tem outra amante, o texto deixa claro que a relação da leitora com os seus 

filhos não era boa e Maria Teresa logo atribui o fato aos seus problemas amorosos, 

dificilmente uma mulher envolvida em um caso de infidelidade conjugal seria uma boa 

mãe. Carla Bassanezi chama a atenção de como casos envolvendo infidelidade era 

tratado pelas revistas voltadas ao público feminino: 

 

“A paixão socialmente proibida é qualificada de irracional e passageira, a 
importância dos filhos e da tranquilidade doméstica são os principais apelos 
para que a mulher termine com o romance e se volte novamente para o seu 
lar” 109 

 

É visível que em ambos os casos a maternidade é vista como um caminho de 

redenção. Dedicar-se aos filhos, além de ser uma obrigação social, seria uma forma de 

sentir se recompensada, livre de conflitos pessoais. Contudo percebe-se que as relações 

                                                           
108 Revista O Cruzeiro, 6 de maio de 1950, pp. 39. 
109 BASSANEZI, Carla. Virando ás Páginas, Revendo ás mulheres: relações homem-mulher e Revistas 
Femininas (1945-1964). Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1996. pp. 405. 
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familiares ocorriam de forma mais complexa do que a moralmente exigida. As mulheres 

em questão, provavelmente pertencentes às camadas média e alta, sentem se frustradas 

porque não conseguiam se realizar no papel que lhe foi atribuído dentro da sociedade. 

As insatisfações femininas, quando transpareciam na revista, eram desqualificadas, pois 

as contestações colocavam em perigo as normas de comportamento, o que contribuía 

para a ampliação dos limites estabelecidos para o feminino110. 

 Outra fonte importante de investigação para perceber como os desvios eram 

representados pela revista são as crônicas e os contos literários que eram publicados em 

todas as edições. Mais do que expressão de arte, esses textos possuíam um caráter 

pedagógico que geralmente vinha com uma lição de moral no final, no sentido de que as 

moças não seguissem o exemplo daquelas personagens. Enquanto a utilizar a literatura 

para analisar as experiências dos sujeitos, Chartier coloca: 

 

“No ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito 
coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz de compreender a 
apropriação dos discursos, isto é, a maneira como estes afetam o leitor e o 
conduzem a uma nova norma de compreensão de si próprio e do mundo”.111 

 

Em uma crônica publicada na coluna “Última Pagina” da escritora Rachel de 

Queiroz, “A História do Ciúme”, a personagem começa narrando os seus sentimentos 

em relação a um homem doente, em cima da cama e do qual, apesar da sua situação, diz 

não ter pena: “... mas aí me lembro do que êle fez, e me ataca um ódio, que piedade 

nenhuma abranda”. Para ela, ele está assim por um “castigo de Deus”. Depois disso a 

personagem conta como eles se conheceram e confirma aquilo que o leitor já suspeitava, 

o homem trata-se do marido dela112: 

 

“E pensar que o nosso caso começou por intermédio das crianças. Na praia, a 
Regininha, que tinha então três anos, cavava buracos na areia. Jorge, o mais 
velho, batia bola com um bando de garotos. Êle chegou, - um môço sério, 
magro, muito branco, via-se que não costumava vir à praia com frequência e 
se queimar de sol. Deitou-se na areia, perto da menina e daí a pouco estava a 
cavar um túnel junto com ela. Jorge aproximou-se, desconfiado, era muito 
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111 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1990. pp. 24. 
112 Revista O Cruzeiro, 06 de junho de 1959. <<http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro>> 



 

 

50 

zeloso da irmã. Quando levantei de novo os olhos do jornal, vi que o môço... 
Regina veio me perguntar se podia tomar sorvete, o estranho se aproveitou 
para falar comigo, disse que as crianças eram muito simpáticas, bem 
educadas - essas lisonjas que facilitam uma aproximação. 

Poucos meses depois estávamos casados. Hesitei muito, a princípio, sempre 
tivera mêdo de dar padrasto aos meus filhos, e, além disso, fôra tão infeliz no 
primeiro casamento. Mas a verdade é que fiquei louca por aquêle homem. E 
êle por mim, faça-se justiça. Apesar da terrível crueldade do que fêz comigo, 
não posso negar que gostasse muito de mim”.113 

 

Depois que voltaram da lua de mel, os problemas começaram, as crianças 

começaram a irritar o padrasto, com constante idas a quarto á noite ou por medo de 

dormir sozinhas ou para reclamar de dores. A esposa fingia não ver a irritação, mas a 

medida que o tempo passava a situação ia se agravando, até que os filhos só se 

aproximava da mãe quando ela estava sozinha e deixaram de chamar o padrasto de “tio” 

e começaram a chamar de “Dr.”, depois nem isso ,era só “ele” (de pai nunca chamaram 

por mais que se ensinasse): 

 

A maior injúria era eu me deitar na cama com as crianças. No dia em que 
Jorge teve dor de ouvido e eu fiquei com o menino no quarto, parecia até que 
eu estava traindo meu marido com outro homem... 

Já estávamos casados há poucos mais de dois anos e a situação cada vez se 
agravava mais. Parecia-me intolerável o modo de Paulo tratar meus filhos, e, 
lá no fundo do coração, mais de uma vez me ocorrera a idéia de um desquite. 
Não tomava decisão nenhuma - Senhor, que amôr eu tinha àquele homem! - 
mas nem tanto amor me cegava, vendo aquela dureza, aquêle ciúme - (claro, 
tudo no fundo não passava de ciúme) de um homem feito, quarentão, contra 
duas crianças sem pai. 

A crise chegou afinal, no dia seguinte ao aniversário de Jorge. Veio tão 
diferente do que eu esperava tão imprevista, que não pude agir de outro 
modo. Deus que me perdoe, se não escolhi meus filhos. Mas na hora me 
parecia até que eu estava sendo heroica, que me sacrificava por eles... ”114. 

 

De antemão é possível entender que o “mal” ao qual ela acusa o marido é a 

rejeição que ele tinha para com os filhos dela. No entanto, no final não fica claro qual 

foi a sua escolha, afinal o que ela fez com os filhos? Deu para outras pessoas criarem? A 

respeito disso a autora preferiu deixar em suspense. 

 A personagem dessa estória é viúva, mas o enredo encaixaria perfeitamente se a 

mulher fosse desquitada ou uma solteira com filhos. Pois fica evidente, não só nessa 
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como em outras produções da revista, que não eram visto com bons olhos que uma mãe 

se relacionasse com outro homem que não fosse o pai dos filhos, mesmo que este já 

estivesse morto, essa visão pode estar ligada a imagem da mãe assexuada, semelhante a 

Virgem Maria.115 Sendo assim, uma vez sem o marido, a mãe deveria permanecer 

sozinha e dedica-se prioritariamente a educação dos seus filhos, senão seria constante 

alvo de críticas, como alerta Claudia Fonseca: 

 

“A mãe sozinha, portanto, entre dois fogos: por um lado, pressões 
econômicas e políticas que impunham a necessidade de um (novo) marido; 
por outro, a condenação pela opinião pública de qualquer mulher que tivesse 
mais de um homem na vida. Que essa condenação tem base em uma 
rivalidade masculina não tem dúvida”.116 

 

A dificuldade financeira em manter a casa não aparece na fala da personagem, 

mas a condenação moral sim, quando ela diz sempre tivera medo de dar padrasto aos 

seus filhos, mas estava “louca de paixão” pelo rapaz. A questão da rivalidade masculina, 

que Fonseca aborda, em um primeiro momento parece não fazer parte dessa estória, já 

que o pai das crianças está morto, no entanto, mais a frente, a autora salienta: 

 

“A rivalidade masculina é tão forte que seu fantasma perdura apesar de 
longos anos de separação e até morte de ser adversário... muitas mulheres... 
resolvem a tensão proverbial entre padrasto e enteado, mandando seus filhos 
para serem criados junto de outra família” 117 

 

Com isso, não é a toa que no dia em que o Jorge foi dormir com a mãe, parecia 

que ela estava indo para cama com outro homem. A imagem do “rival sexual” nesse 

caso estava representada na figura do filho. A viúva casava de novo e as crianças do 

leito anterior ficam “como elementos estranhos na nova unidade conjugal”, pois era 

humilhante para um homem sustentar o filho dos outros.118 

Portanto, quando Fonseca fala que muitas mães deixam seus filhos por outras 

pessoas por causa desses conflitos, pode está ai uma pista do final dessa estória que 
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independentemente das dúvidas, deixou uma certeza: a personagem foi castigada com 

um “final infeliz” porque se entregou aos seus desejos. 

 Apesar disso, entre o retrato do que seria a mãe “boa” e a mãe “má”, a mãe 

desquitada, viúva ou solteira esteja em uma categoria intermediária, pois apesar de 

“erradas”, ainda podem encontrar um caminho para a redenção. Entretanto, o mesmo 

não se pode dizer da mãe indiferente, aquela que aparentemente não amava o seu filho e 

tinha outras prioridades como o trabalho, por exemplo. No conto, “Do amor não se 

foge” de Maysie Ereig, contava a estória de Felicity, uma estrela de cinema que 

priorizava a carreira e não queria ter filhos, só que um dia ela engravidou, para a 

felicidade do seu marido que sempre quis ter filhos, mas convivia com a escolha da 

mulher por ser muito apaixonado por ela. Enquanto isso, Penny (babá/empregada) 

observava tudo de longe: 

 

“O casamento de Alex e Felicity não estava sendo muito feliz. A artista não 
queria ter filho, e o fato de ganho um bebê aborreceu-a enormemente. E logo 
depois recebera um convite para trabalhar em Hollywood, o que aceitou sem 
mesmo dar satisfações a Alex. Penny, que amava o rapaz, acompanhava tudo 
aquilo triste e sem poder fazer nada. Foi porém para os EUA, para junto de 
Felicity, com Denis, o filho da artista. Esta fizera constar que o menino era 
um enjeitado de guerra”.119 

 

Felicity para não atrapalhar a carreira, não assume para a sociedade o seu filho, 

isso acaba causando um desgaste no seu casamento, no fim ela se separa e segue sua 

carreira, enquanto que o marido se apaixona e casa com Penny e os dois acabam criando 

o pequeno Denis. 

 Nesse conto, narrado em forma de folhetim, a cada capítulo que passa fica mais 

óbvio qual seria o final da estória. Felicity era sempre retratada como esnobe, enquanto 

Penny era doce, resignada e cuidava bem do filho da estrela, que por outro lado, não 

tinha cuidado pela criança. Elisabeth Badinter fala de mulheres parecidas com Felicity, 

as chamadas mães egoístas: 

 

“Ela ama um pouco o filho, mas não a ponto de se sacrificar por ele. Ocupa-
se dele quando lhe apraz e não segundo as necessidades reais da criança. Em 
relação às novas normas, sua indignidade repousa menos em sua severidade 
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do que em sua incapacidade educativa. Essa mulher, que não merece o apodo 
de madrasta, será indiferentemente designada como a...” egoísta”, a 
"descuidada" ou a "negligente” 120. 

 

A opção de Felicity de não assumir o filho e dizer que ele era um enjeitado de 

guerra, pode ser considerada como uma atitude monstruosa, digna de uma madrasta, no 

entanto, ela não maltrata seu filho, pelo menos não fisicamente. 

 Outro agravante é o fato da atriz buscar construir uma carreira. Já se sabe que o 

trabalho feminino era mal visto pelas autoridades, pois tiraria o foco da mulher em sua 

função principal, principalmente quando a mulher era burguesa, pois era visto como um 

“capricho” e não uma necessidade, como no caso das mulheres pobres. Os estereótipos 

femininos que aparecem nos contos das mulheres dedicadas ao trabalho são de pessoas 

“frias e altivas” e casa-se e faz infeliz o “pobre coitado do marido”, “pois esta nasceram 

para ficar solteiras” 121 

 Com isso, não é a toa que a “antagonista” de “Do amor não se foge” é uma 

estrela de cinema, além do temor que os hábitos da cultura americana difundidos nas 

telas dos cinemas contaminassem a juventude brasileira com suas liberalidades, havia 

também as notícias de divórcio, vícios e casos amorosos dos atores e atrizes de 

Hollywood chegavam através dessas mesmas revistas que se preocupava em condenar 

esse estilo de vida. Não que os filmes americanos não reproduzissem estereótipos 

ligados a modelos tradicionais e homogeneizantes. Mary Del Priore atenta para essa 

relação por vezes contraditória: 

 

“Anjos e demônios também invadem o imaginário das telas de cinema. 
Embora as representações, sobretudo femininas, convidassem a novos 
padrões de comportamento, até mesmo amorosos, elas aqui se chocavam com 
a mentalidade patriarcal que via nas vamps ou vampiras, o avesso da mulher 
ideal... Ademais, vamps eram sempre mulheres possuidoras de curvas 
avantajadas e insinuantes, enquanto as ingênuas eram frágeis, delicadas 
“como biscuits” magras e de feições angelicais”.122 
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Sendo assim, o cinema americano apesar de construir novas formas de 

sociabilidade, tanto através da transmissão cultural quanto na possibilidade de novos 

espaços (salas de cinema), também contribuía para a propagação da visão dicotômica da 

mulher e da mãe nas suas produções, é o que Cristina Meneguelo chama de 

“cinematografização do cotidiano” 123. 

 Dentro da representação das várias imagens que se confunde com o real e o 

personagem, os atores e principalmente veem se interpretando tipos que se assemelham 

com seus dramas pessoais e vivem entre o misto da condenação e da admiração. Dentre 

o grupo das mulheres “vamps” estavam Greta Garbo, Ava Garden e principalmente 

Elizabeth Taylor que viam seus nomes envolvidos em diversos boatos sobre sua vida 

pessoal. 

 . A diva conhecida pelos sedutores olhos de violeta casou-se oito vezes, duas 

delas com Richard Burton, e teve quatro filhos. O seu terceiro casamento marcado por 

uma tragédia, em março de 1958, Mike Todd em um acidente de avião.124A Cruzeiro 

não deixou de registrar o ocorrido em uma matéria de 3 de maio de 1958 com um título 

bastante sugestivo “Somente na ficção Elizabeth é feliz”: 

 

“Com o desaparecimento de Mike Todd, morto tragicamente a bordo de seu 
avião, que caiu no Novo México no dia 21 de março, encerrou-se de maneira 
Brutal a 3ª tentativa de Elizabeth Taylor ser uma mulher feliz... Talvez com o 
cinquentão Mike Todd, Elizabeth tivesse encontrado o amor tipo “para todo 
sempre” que tantos anos procurou infrutífera e desorientadamente... 

Por enquanto não se pode afirmar se ela permanecerá fiel a memória daquele 
que soube compreendê-la e fazê-la feliz ou se aceitará um novo pai para seus 
3 filhos (Michael e Cristopher, do seu casamento com Michael Wilding, e 
Liza, filha de Mike Todd)”.125 

 

No entanto, para a surpresa de todos, Liz “arranjou” um novo pai para os seus, na 

época, três filhos, em 1959 casou-se com o cantor, Eddie Fisher, melhor amigo do 

marido que inclusive a acompanhou no funeral. Eddie separou-se de sua mulher Debbie 

Reynolds para ficar com Liz. Um escândalo para a época, já que Eddie e Debbie eram 

considerados o casal perfeito. A partir desse episódio a atriz ficou conhecida como a 
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“destruidora de lares”. Dentre as diversas versões que circulavam na época, a Cruzeiro 

publicou uma matéria intitulada “Liz não roubou o marido de Debbie” 126 que 

surpreendentemente defendia a atriz alegando que o casamento de Eddie e que “Liz 

eram apenas uma menina de olhos cor de violeta amando loucamente”.127 Contudo, em 

1962 conheceu Burton nas filmagens de Cleópatra e os boatos que os dois, ambos 

casados, estavam tendo um caso agitaram as colunas de fofocas e dois anos depois eles 

terminaram seus relacionamentos e se casaram.128 

 Antes disso, na coluna “7 dias, Antônio Maria apresenta seu ponto de vista sobre 

os “desatinos” de Taylor: 

 

 “Ai está a mulher que todos condenam: Liz Taylor “a indesejável” como foi 
Ingrid Bergman porque um dia sem esta ainda divorciada, teve a coragem de 
ser mãe. Ninguém condescende com o desespero de Liz. Uma mulher que, no 
mesmo dia, partiu para o amor e para a morte, sem saber como chegaria 
primeiro. Ninguém ...percebeu que Liz vive sem amor, por dentro. Em qual 
dos seus filmes, alguma vez, ela transmitiu um pouco de amor? Ninguém 
encarou a comovente verdade: Liz Taylor, constantemente ameaçada de 
morte. Não pelos caminhos da vida. A morte que a embosca dentro do seu 
coração... E quem poderá acusar alguém que, ameaçado e morte, para fugir á 
morte, se agarra a todas as mãos que se lhe estendem?”129 

 

A referência das atrizes de cinema como pessoas infelizes era recorrente: 

 

“Em Hollywood, o casamento desfeito aparece quase como natural,...como 
natureza do próprio artista, indicando por vezes sua impossibilidade de obter 
sucesso sentimental, por outras sua indecisão sensual ou ainda sua total 
razão” 130 

 

Entre essa relação de amor e ódio com o artista em um artigo publicado em agosto 

de 1953, a revista Cinelândia de arriscou-se a anunciar “Uma nova Elizabeth Taylor” 

dizendo que o casamento tinha operado um milagre em sua vida e a maternidade tinha 
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completado a cura.131 Liz por vezes é colocada como uma moça “inocente, 

desorientada” que só o amor de verdade, ou seja, o casamento a faria feliz. A 

impossibilidade que a agitada carreira de cinema dava à mulher de ficar em casa e 

dedicar-se a família era vista como eixo principal dessas crises. As moças de família 

eram orientadas a não ter inveja das glamorosas de Hollywood que estampavam as 

propagandas, pois por trás da beleza e da altivez de suas personagens escondia-se um 

mundo vazio e solitário. 

 Todavia por mais que tentasse dizer as mulheres qual eram o seu papel na 

sociedade, algumas ou muitas delas começam a questionar com base nas discussões 

feministas, nas possibilidades que a modernização traz a vida urbana, principalmente o 

trabalho, e nas suas próprias experiências individuais. Principalmente quando se percebe 

que a “felicidade prometida” não estava ocorrendo, mesmo quando fazia tudo como 

manda na cartilha. A década de 1960 segundo Buitoni132 é a fase do “despertador” em 

que a dona de casa interroga-se e denuncia, ou talvez seja a fase que os questionamentos 

aparecem com mais evidência na imprensa feminina. 

 Na Cruzeiro, além do já discutido espaço destinado a respostas as cartas das 

leitoras, já nos finais de década de 1950 e início de 1960 percebe-se questionamentos 

que partem dos próprios colaboradores da revista. Eles deixam transparecer nos artigos, 

ainda que não de maneira muito clara, essa transição pela qual eles também estão 

passando, mesmo que de forma lenta e conflituosa. Um exemplo disso é uma crítica que 

Rachel de Queiroz faz em 14 de maio de 1960 sobre o excesso de lirismo ao se falar 

sobre as mães: 

 

“... Escolhe-se no mês de maio o Dia das Mães. Fazendo comemorações, 
discursos. Ai, como tudo isso é supérfluo, é desnecessário e pleonástico. Mãe 
é como sol e água e pão-e vida. Não carece de adjetivos, nem extorsões”.133 

 

Percebe-se ai que ela não abandona o conceito de amor materno naturalizado 

quando diz que ser mãe é como sol e água, mas critica os discursos excessivamente 

melosos quando se trata do tema. O interessante é observar como essa forma de discurso 
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é mais recorrente aos homens quando escrevem para homenagear as mães e talvez 

Rachel de Queiroz estivesse atenta a isso. A forma como elas, mais especificamente as 

colunistas da Cruzeiro, escreviam sobre o tema procuravam abordar questões inerentes a 

essa condição. 

 Na mesma edição, agora na sua tradicional coluna “Última Página”, Rachel de 

Queiroz discorre sobre uma provável entrevista que fez com mulheres de várias idades 

sobre o “Amor” (título da matéria): 

 

“Outro dia liguei o rádio e ouvi que faziam um concurso entre os ouvintes 
procurando uma definição para o amor. As respostas eram tão ruins, até dava 
para pensar que nem os ouvintes, nem os locutores entendiam de amor 
realmente... Resolvi perguntar por minha conta. Tive muitas respostas... A 
impressão geral que... de amor entendem os mais velhos do que os mais 
moços,... 

A jovem recém-casada me diz que o amor é principalmente materialismo. 
Todos os sonhos das meninas estão errados. Aquelas coisas que se leem nos 
livros da coleção das moças, aqueles devaneios e idealismos e renúncias e 
purezas, está tudo errado. Quando a gente casa é que vê que o amor não passa 
de materialismo. 

Terezinha de Jesus, ás vésperas de botar no mundo o seu filho de mãe solteira 
responde: Amor? É iludimento. No começo é dançar, tomar Coca-Cola com 
pinga, ganhar corte de pano e caixa de pó de arroz. Depois é só barriga e todo 
mundo apontando, o camarada sumido. Semana que vem vai para a 
maternidade. Quem quiser lhe falar de amor venha, que ela tem uma resposta 
mais é impublicável... 

A mãe de família: Amor? Bem, tem o amor de noiva, que é só quase castelos 
e tolices. Tem o de jovem casada, que é muita tolice - mas sem castelos. 
Complicado com ciúme, etc..., mas já inclui algum elemento mais sério. E 
tem amor do casamento, que é a realidade da vida puxada a dois. Agora o 
amor de mãe... Você perguntou também o amor de mãe? 

Respondo energicamente que não, amor de mãe não. Quero saber só de amor 
de homem com mulher, amor propriamente dito” .134 

 

Logo no inicio quando Rachel fala que os mais velhos entendem de amor do que s 

mais jovens, isso porque os mais jovens que contestam o amor romântico, idealizado, a 

partir das suas experiências de vida e os mais velhos demonstram uma conformidade 

diante da realidade da vida em família. A jovem recém-casada quando diz que amor é 

materialismo, talvez esteja se referindo as questões econômicas e mais práticas da vida 

que se não alimentam a subjetividade. A mãe solteira diz que amor é “iludimento”, 

dando pistas que aparentemente foi enganada, enquanto a isso Claudia Fonseca coloca 
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que muitas moças se entregavam aos pretendentes com a promessa de manter um 

compromisso, no entanto, eles terminavam com elas, e algumas davam luz a filhos 

bastardos. 135 A taxa anual de crianças ilegítimas no Brasil sempre foi alta desde a 

ocupação dos portugueses e em alguns momentos chegava a superar 40% dos 

nascimentos136, dados esses que Sueann Caulfield comprova: 

 

“Com bases nos estudos não publicados do recenseamento de 1940, 
juntamente com estimativas de recenseamentos anteriores, os técnicos 
concluíram que a prevalência de uniões livres e de mães solteiras era uma 
característica constante da demografia brasileira nos últimos 50 ou 60 
anos”.137 

 

A mãe solteira ao falar do amor demonstra uma “amargura” pelo fato de ter sido 

rejeitada, por ficar “mal falada” e ter que criar seu filho sozinha (ao contrário do caso 

das páginas anteriores onde a mãe teve o filho por opção). Michele Perrot quando fala 

das mulheres populares no século XIX da França, já atentava para esse sentimento de 

rejeição da sociedade com muitas delas se unissem em laços de solidariedade onde se 

protegiam e entendiam a infelicidade uma das outras.138 Nesse caso a mãe solteira 

aparece como uma figura solitária. 

Por fim, a fala da mãe de família vem quase como criticar a moça recém – casada, 

alertando que o amor que ela espera é tolice, a realidade do casamento são as 

dificuldades da vida e depois pergunta se a escritora perguntou pelo amor de mãe, e ela 

diz que não, só “amor de homem e mulher, amor propriamente dito”, o que parece 

estranho até certo ponto, pois a edição foi publicada na semana do Dias das Mães. Aliás, 

outra mudança perceptível na revista é o enfraquecimento do apelo, das homenagens ao 

dia, já em 1959 não existe uma edição temática, como era tradição, no corpo da revista 

algumas matérias e propagandas referindo-se ás mães. E na medida em que vai - se 

avançando para os anos 1960, as referências são cada vez menores. Isso se deve a 

                                                           
135 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres 
no Brasil. 7. Ed São Paulo: Contexto, 2004. pp. 528. 
136 LOPES, Eliane Cristina. O revelar do pecado: os filhos ilegítimos na São Paulo do século XVIII. São 
Paulo. Annablume: FAPESP, 1998. 
137 CAULFIELD, Sueann.  Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro 
(1918-1940).  São Paulo: Ed. da UNICAMP: UNICAMP, Centro de Pesquisas em História da Cultura, 
2000. pp. 228. 
138 PERROT, Michelle. Os excluídos da história. 3ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2001. 



 

 

59 

influências dos movimentos feministas, que até então não havia questionado a 

naturalização do amor materno, mas que agora começa a repensar sobre essas questões. 

Com a criação da pílula anticoncepcional e as discussões cada vez mais presentes 

sobre o divórcio, a emancipação feminina torna-se uma realidade que vai sendo 

construídas aos poucos. As revistas podem ir durante algum tempo contra a corrente das 

transformações sociais, mas também responde as pressões das relações de classe e 

gênero. No entanto, essa relação não se dá assim de forma tão linear, pois elas também 

têm suas características próprias. O discurso da naturalização ou desnaturalização do 

amor materno descaracteriza as escolhas, a autonomia de cada mulher de acordo com 

seus conflitos, insatisfações e experiências culturais, como por exemplo, decidir não ser 

mãe ou ainda formar uma família sem a figura paterna. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Durante esse trabalho percebeu-se as várias possibilidades que o tema 

maternidade traz consigo. Como visto a revista O Cruzeiro dedicava uma parte 

considerável do editorial ás mães e com isso deixou uma quantidade imensa de fontes e 

problemáticas. Como por exemplo, discutir a relação médico-mãe com a coluna de 

aconselhamentos que falavam em cuidados com os bebês, a chamada puericultura, 

como isso estava vinculado ao projeto político de progresso nacional, assim como 

também crônicas que fazem críticas diretas ao estado em relação como as políticas 

publicas de mortalidade infantil e materna estavam sendo conduzidas no país.  

Outra possibilidade é tentar cruzar o material da revista com outras fontes que 

tragam outras perspectivas, talvez fontes orais ou outros periódicos, tentando assim 

pensar ainda mais naquelas que iam contra a considerada natureza materna. Enfim, 

pensar essa questões é tocar em um assunto cheio de paradigmas e complexidades ainda 

para a sociedade contemporânea, dificilmente o instinto maternal fora de um meio de 

produção intelectual ou de militância.  
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FONTES: 

 

 

Todos os exemplares de revista “O Cruzeiro” estão disponíveis no Museu Casa do 

Sertão na Universidade Estadual de Feira de Santana e as matérias de alguns exemplares 

estão disponíveis no site Memória Viva. 
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