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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa no intuito de apreender as representações de feminino expressas nos escritos de 

Zoíla Ribeiro Chagas, enquanto comportamentos indicados às mulheres casadas e às moças 

solteiras, analisou as suas crônicas publicadas no jornal Folha do Norte no período de 1958 a 

1960. 

 As condutas idealizadas para as mulheres naquela época vinculavam a valorização da 

integridade moral, delicadeza e recado feminino. Esperavam que as mulheres casadas fossem 

prendadas, se dedicassem exclusivamente ao marido, a prole e as atividades do lar. Enquanto 

as moças solteiras deveriam zelar pela sua reputação, pela honra da sua família, sendo 

vigilantes com suas amizades e leituras a fim de constituírem matrimônio.  

Nos contexto da década de 1950, os anos dourados em termos de avanços técnicos e 

socioculturais na sociedade brasileira, a urbe feirense passava por transformações sociais 

relacionadas à modificação de comportamentos que podem ser apreendidas das produções da 

imprensa de Feira de Santana. A tensão entre o tradicional e moderno refletiu nas crônicas da 

escritora feirense Zoíla Chagas, objeto de análise neste trabalho. 

 

Palavras- chave: Representação social, crônicas, mulheres, Zoíla Chagas 
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ABSTRACT 

 

This research in order to learn about the representations of the feminine expressed in the 

writings of Zoila  Ribeiro Chagas, therefore behaviors appointed to married women and single 

girls,their chronic has been analyzed and published on Folha do Norte newspaper in 1958 to 

1960. The conduct observed and idealized for women at that time linked the appreciation of 

moral integrity, delicacy and feminine message. They hoped that married women were 

guarded and dedicated exclusively to their husband, the offspring and the activities of the 

home. While unmarried girls should care about reputation, the honor of his family, being 

vigilant with their friends and readings with purpose to constitute marriage. 

In the 1950s decade context, that was the golden years in terms of the technical, social and 

cultural advances in Brazilian society, the Feirense metropolis was undergoing social 

transformations related to the modification of behaviors that can be seized from the 

productions of Feira de Santana press. The tension caused by impact between the traditional 

and modern has been reflected in the chronic of  writer Feirense Zoila Chagas, analyzed in 

this research. 

Key words: Social representation, chronic, women, Zoila Chagas 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos vinte anos a historiografia mundial e a brasileira têm ampliado os 

estudos sobre as mulheres no intuito de conhecer as suas histórias nos diversos contextos 

sociais. Entre os temas investigados encontram-se as representações do feminino nos escritos 

de mulheres. 

De acordo com Soihet (1997, p. 295) no artigo no qual aborda a trajetória da 

historiografia das mulheres, a historiadora aponta a escassez de vestígios do passado sobre as 

mulheres, produzidas por elas próprias, constitui-se um dos grandes problemas enfrentados 

pelos historiadores. Em virtude das próprias experiências históricas entre os gêneros, 

marcadas na maioria das vezes por assimetrias de poder, com maior preponderância dos 

poderes no masculino, são encontradas com mais facilidade representações sobre mulheres 

em discursos masculinos que aquelas expressas pelas próprias mulheres.  

Interessado nestas representações, este trabalho de pesquisa ao investigar as 

representações constituídas sobre o feminino em crônicas escritas por uma feirense na metade 

do século XX, visa captar o imaginário sobre as mulheres, enquanto normas de conduta que 

lhes eram escritos nas crônicas de autoria feminina de Zoíla Ribeiro Chagas. 

Acredito que a pesquisa desenvolvida sobre este tema, é de fundamental importância, 

pois as representações são socialmente produzidas e partilhadas dentro de um contexto 

histórico específico e são constituídas a partir dos modelos de pensamento recebidos, 

transmitidos e construídos através da tradição, da educação e da mídia, enfim da cultura. 

Ao analisar as crônicas escritas por Zoíla Ribeiro Chagas, um conjunto de fontes que 

têm como autora uma mulher, considerei que as mesmas permitem revelar um olhar feminino 

sobre as mulheres na sociedade.  Utilizo como fonte histórica as crônicas de Zoíla Chagas, 

publicadas no jornal Folha do Norte (JFN), tendo como recorte cronológico os anos de 1958-

1960, período em que foram publicadas nesse periódico1.  

Sobre o uso de revistas e periódicos como fonte histórica, Tânia de Luca (2005, p. 

140) afirma que jornais e revistas não são obras solitárias, mas empreendimentos que 

englobam um conjunto de indivíduos, o que os torna projetos coletivos, por agregar pessoas 

                                                           
1 O acervo do JFN encontra-se disponível na Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão (BSMRG), do 
Museu Casa do Sertão situado na UEFS.  
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em torno de idéias, crenças e valores que se pretende difundir a partir da palavra escrita, 

portanto, também instrumento de manipulação de interesses e de intervenção na vida social.  

Referente a linha editorial do jornal Folha do Norte, Santos (2008, p.37) que estudou 

a história da literatura em Feira de Santana entre 1951/60 a partir do acervo literário contido 

neste periódico,  JFN, ressaltou que na triagem do que seria publicado eram consideradas não 

apenas as relações profissionais, e particulares como também as afinidades político-

ideológicas entre colaboradores e diretores. Desde a natureza dos conteúdos, a ordem a ser 

estabelecida na disposição das notícias nas páginas do jornal, a suposição do público a 

alcançar, “passava sempre pelo crivo das idéias políticas comungadas pelo grupo que 

produzia o hebdomadário. Toda organização gráfica e a linguagem utilizada estavam 

relacionados à linha ideológica praticada pelo jornal.” 

Instrumento tradicional de informação em Feira de Santana, o periódico Folha do 

Norte foi fundado em 1909 por Tito Rui Bacelar, coronel e antigo intendente da cidade, e 

pelos seus irmãos, João Vidal e Arnold Silva. Ao longo da existência do FN outros jornais 

locais também circularam na cidade, como o O Progresso, O Município, a Folha da Feira, a 

Gazeta do Povo e o Coruja. 

Quanto a sua estrutura editorial, na década de 1950, o Folha do Norte apresentava 

em suas páginas informais em variadas tipologias textuais: artigos, poemas, cartas, contos e 

crônicas. Nas suas folhas encontravam notícias nacionais e internacionais, informando não 

apenas sobre os acontecimentos locais, mas também do estado, do país e do mundo. 

O jornal Folha do Norte divulgava editais de concursos, informes de exame de 

admissão nos centros educacionais feirense, os eventos sociais como casamentos, formaturas, 

exposição artística, anúncios publicitários e colunas com dicas alimentares e sobre saúde. Na 

seção Folha Social encontrava-se diversas notas sobre comemorações sociais como 

aniversário, noivado, batizado e nascimentos das pessoas provenientes das classes médias 

feirense. Localizada na última página do jornal, a Folha Social ficava junto à coluna 

humorística, de crônicas e de poemas. 

Nas décadas de 1950/60 as crônicas de Zoíla Ribeiro Chagas publicadas na Folha do 

Norte estiveram localizadas na Folha Social, sem que esta localização fosse fixa.  Às vezes 

seus textos ocupavam a primeira ou segunda folha desse periódico. Publicadas semanalmente, 

somaram ao longo de três anos e quatro meses 73 crônicas. Algumas foram publicadas em 

quinzena, sendo que em 1961 suas crônicas surgiam uma ou duas vezes ao mês, sem 

periodicidade fixa.   
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Zoíla Chagas foi a única cronista feirense a escrever no jornal Folha do Norte 

durante esta época, algo incomum em uma imprensa em que os escritores eram 

majoritariamente masculinos. Quanto a outros gêneros literários publicados neste jornal, de 

autoria feminina, os mais publicados foram poemas, geralmente na segunda página do 

semanário. 

Numa rápida prospecção, percebi que os poemas escritos por mulheres nesse jornal 

eram pequenos textos, sendo quase todos com dedicatória endereçados a uma amiga ou a 

pessoas de prestígio na sociedade feirense, como engenheiros e médicos. O aspecto cordial 

era o mais preponderante nestes poemas, que parabenizavam aniversariantes, davam boas-

vindas aos recém chegados a “Princesa do Sertão” e homenageavam personalidades feirenses. 

Entre as autoras que mais publicaram, a professora de música da Escola Normal de Feira de 

Santana, Georgina de Melo Erismann, Ivone Maria Galvão Rocha, Rosa de Portugal, Alcina 

Dantas e Aita, sendo que estas três últimas publicaram com maior frequência.  

Na década de 1960, junto às publicações das crônicas de Zoíla Chagas estavam à 

crônica Carrossel de Juvenal e Sociedade de Armando Luiz, mas nem sempre esses cronistas 

compartilharam a mesma página. Enquanto Zoíla Chagas tecia reflexão sobre um tema, 

Juvenal e Armando publicavam notas sobre os acontecimentos sociais, das pessoas que 

estavam visitando a cidade, eventos culturais que estava ocorrendo e sobre os casais que 

estavam iniciando ou terminando um relacionamento amoroso. 

Anterior as publicações de Zoíla Chagas, o cronista Eme Portugal era quem 

publicava no JFN evidenciando os acontecimentos sociais da urbe feirense: os enlace 

matrimoniais, noivados, aniversários, indivíduos que vieram visitar a cidade ou se ausentaram 

por motivo de ferias, lua de mel, entre outras circunstâncias. O colunista nesse hebdomadário 

fazia referências as festas que aconteceram na residência de pessoas da classe média e nos 

clubes sociais de Feira de Santana, como no Feira Tenis Clube e Euterpe Feirense. Além 

disso, divulgava os eventos que ocorriam nessa urbe como: “o broto do ano”, “as dez mais” e 

“festa de debutantes”. 

As colunas sociais de Eme Portugal no JFN eram noticiadas com um aspecto de 

fofoca, comentando sobre os comportamentos alheias, vestimenta dos homens e mulheres da 

elite feirense, articulando humor e crítica social ao relatar os eventos sociais que aconteceram 

nessa cidade. Nesses escritos, o articulista buscava orientar a sociedade feirense, 

principalmente as mulheres, transmitindo ideais de modernidade, moral e “dicas de moda”. 

Explicitar suas opiniões, dar palpites e fazer julgamentos acerca de pessoas, assuntos 

e comportamentos eram aspectos em comum nos escritos de Zoíla Chagas e Eme Portugal. 
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Contudo, diferenças existiram: enquanto Portugal se debruçou a comentar sobre eventos 

sociais e se ateve a descrever minuciosamente os trajes, penteados e comportamento das 

mulheres das camadas de elite feirense, Zoíla Chagas abordou como temática de suas crônicas 

temas e questões do cotidiano feminino, como as atribuições femininas, o casamento, a 

educação da prole e a educação feminina. 

Quanto as representações sobre as mulheres veiculadas nos periódicos da cidade de 

Feira de Santana entre os anos de 1950 a 1959, Souza (2010, p.28) ao analisar as 

representações produzidas sobre as mulheres no Jornal Folha do Norte afirmou que “a 

realidade das mulheres representadas pela Folha do Norte referia-se às classes sociais 

elevadas, completamente diferente da popular”, com modo de vida distintos das mulheres 

lavadeiras, prostitutas e das que trabalhavam no Matadouro Público. 

 Nesse estudo defende que a função normatizadora dos textos publicados naquele 

impresso era modelar e definir as funções femininas, através da veiculação de representações 

de um ideal de mulher feirense. Segundo a Souza (2010, p.55) as representações femininas 

presentes no JFN eram apresentadas como convenientes para as classes urbanas média e alta 

da sociedade feirense, e refletem as normas e valores morais, desejando que fossem seguidos 

pelo sexo feminino.  

Santos (2010), ao analisar em Feira de Santana dos anos 1940 a 1960 as normas 

sobre honra, virgindade e moralidade salienta que conviviam intimamente com a necessidade 

de afirmação da “modernidade feirense”; que os projetos de urbanização/modernização em 

Feira de Santana tentavam harmonizar-se com a proposta nacional, uma vez que a cidade se 

integrava ao esforço modernizador presente no país, articulado sob a gestão do Estado. Nesse 

contexto, o cotidiano feirense, marcado pelas tradições e costumes locais, contribuiu para que 

a elite local feirense colocasse como pauta de debate a moralização do cotidiano: 

 

Tomando como ponto de partida a higienização dos costumes, delineavam-
se modelos para as atitudes sociais dos sujeitos na cidade, todos eles ligados 
à moralidade e à ordem pública, onde o ponto de atenção era a moralização 
dos comportamentos sociais, intimamente associados aos processos de 
organização social, política e econômica. (SANTOS, 2010, p.20) 
 
 

Referente a modernização urbana em Feira de Santana nos anos 1950/60, Oliveira 

(2008, p.29) ao investigar as representações sobre Feira de Santana e o seu cotidiano salientou 

que a modernização de uma urbe traz consigo a elaboração de um conjunto de imagens e 

representações sobre ela mesma e seus habitantes: 
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Estas representações, além de expressar interesses e os atores envolvidos, 
podem conferir legitimidade ao processo, ou ao contrário, levantar 
questionamentos sobre elas mesmas apontando falhas, indicando limites e 
excessos. As representações e/ou imagens construídas sofrem alterações em 
decorrência do transcurso do tempo e a depender do olhar ou da perspectiva 
daqueles que constroem tais representações. (OLIVEIRA, 2008, p.29) 
 

Este conceito de representação usado pela autora é diretamente apropriado da 

proposição de Chartier (1986, p.17), que ressalta que as representações do mundo social são 

construídas em um dado espaço, e por um dado grupo. Para Chartier (1986) as representações 

refletem os mecanismos criados por grupos sociais que impõem ou tentam impor concepções 

de mundo, valores e domínio.  

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezadas, a legitimar 
um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 
escolhas e condutas. (CHARTIER, 1986, p.17) 

 

No intuito de perceber as representações sobre o feminino, a partir destas 

proposições de Chartier, este trabalho se divide em dois capítulos. O primeiro “ Caras 

amigas”: o “caráter” feminino nos escritos de Zoíla Ribeiro Chaga, teve como objetivo 

apresentar a articulista, Zoíla Ribeiro Chagas e as suas crônicas publicadas no JFN. Além 

disso, analisamos os escritos referentes as representações sobre as mulheres casadas.  

No segundo capitulo “Corar de quando em quanto não faz mal”: recomendações e 

advertências à conduta feminina, trata sobre a mocidade feminina de Feira de Santana, suas 

características e as discussões a respeito das inovações introduzidas na sociedade brasileira e 

as repercussões que ressonava na urbe feirense, principalmente em relação a juventude. No 

contexto da modernidade de Feira de Santana dos anos 1950, Zoíla Chagas expressou suas 

expectativas em relação às moças cujas condutas eram alvo de vigilância, também se 

considerava que destas dependia a constituição de um promissor casamento, único caminho 

digno da moralidade feminina. 
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1. “CARAS AMIGAS” 2: O “CARÁTER” FEMININO NOS ESCRITOS DE 

ZOÍLA RIBEIRO CHAGAS. 

 

 

1.1 A cronista do Folha do Norte 

 

 

As crônicas de Zoíla Ribeiro Chagas publicadas no jornal Folha do Norte, em Feira de 

Santana, como aquelas presentes nos veículos da impressa brasileira dos anos 1950, difundia 

representações de papéis e comportamentos esperados do feminino na sociedade brasileira 

urbana.  

Bassanezi (2006, p. 609), que pesquisou nas páginas das revistas que tratavam de 

“assuntos femininos” indica que as imagens referentes às diferenças sexuais eram bem 

demarcadas na sociedade brasileira. No Jornal das moças, Querida, Vida doméstica e O 

Cruzeiro, que utilizou como fontes históricas, imagens femininas e masculinas expressavam 

modelo de família, regras comportamentais e opiniões sobre a sexualidade, casamento, 

juventude, trabalho feminino e felicidade conjugal. Essa historiadora ressalta que “essas 

imagens, mais do que refletir um aparente consenso social sobre a moral e os bons costumes, 

promoviam os valores de classe, raça e gênero dominantes de sua época”. 

A discussão de Bassanezi (2006) sobre o comportamento desejado que fosse adotado 

pelas mulheres analisa as representações sociais construídas sobre o feminino. Sua inspiração 

teórica é o historiador Roger Chartier (1990) ao analisar o conceito de representação afirma 

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 
os utiliza. (CHARTIER, 1990, p.17) 

 

Este historiador ao propor o estudo sobre representações do mundo social salientou 

que, “as lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do 

mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio.” (CHARTIER, 1990, p.17) 
                                                           
2 Vocativo utilizado pela articulista na crônica “Amigas indesejáveis”. 
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Neste exercício de pesquisa que realizei o conceito de representação social de Chartier 

(1990) foi fundamental para analisar as representações sobre o feminino presente nas crônicas 

de Zoíla Chagas. Possibilitando refletir sobre os escritos dessa cronista como uma produção 

oriunda das influências sociais, políticas e históricas da sociedade em que estava inserida.  

Zoíla Ribeiro Chagas, cronista do jornal Folha do Norte, em suas crônicas buscou 

estabelecer modos de conduta e de comportamento dos sujeitos femininos, especialmente das 

camadas médias e da elite, na urbe feirense. Nesses escritos, encontram-se representações e 

imagens sobre o gênero feminino e sobre as relações entre os gêneros enquanto discursos que 

as orientariam na sociedade.  

Conforme Scott (1995, p. 79), o termo “gênero” tem sido utilizado, desde a década de 

1970, enquanto categoria de análise centrada na significação e no poder, enquanto um 

elemento constitutivo das relações sociais, fundado sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos, contudo recusando o determinismo biológico implícito na “diferença sexual”.  

A categoria gênero como abordada por Scott (1995), e apropriada por Soihet (1997) 

recusa as diferenças biológicas como fundamento das divisões dos papéis socioculturais 

historicamente atribuídos ao homem e a mulher. Scott (1995) aponta que tais distinções são 

oriundas das construções culturais fundamentadas nas diferenças percebidas entre os sexos e 

que se constituem no interior das relações entre estes como relações de poder. 

A análise das crônicas de Zoíla Chagas possibilita apreender as representações 

construídas em relação aos comportamentos desejados para as mulheres no ambiente 

doméstico e nos espaços públicos feirense, às vezes expressando as atribuições ao feminino 

como funções inatas, oriundas da distinção biológica entre homem e mulher. As 

representações sobre o feminino presente nas crônicas desta escritora do jornal Folha do 

Norte refletem a percepção acerca do ser mulher não apenas em Feira de Santana como 

também na sociedade brasileira de 1950, cujo papel feminino e atitudes esperadas pelos 

membros da sociedade eram diferenciadas por sexo. 

A autora das crônicas que são objeto deste estudo, era filha do comerciante de Feira de 

Santana Sr. Antônio Chagas e da Sra. Maria Ribeiro Chagas. Zoíla Chagas foi diplomada 

professora em 1959 pela Escola Normal Santanópolis3, uma instituição particular. Segundo 

Oliveira (2014, p. 137), que pesquisou sobre o Colégio Santanópolis na cidade de Feira de 

Santana (1934-1959), a Escola Normal do Colégio Santanópolis era referência de 

                                                           
3 Jornal Folha do Norte, ano 1, nº 2631, 12 dez. 1959. 
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IMAGEM 3: Foto da Equipe de Voleibol Feminino – 1956. 

 

 

Fonte: Blogspot do Ginásio Santanópolis4 

 

Segundo Oliveira (2014, p. 275-278) na década de 1930 iniciou-se a primeira 

atividade esportiva no colégio Santanópolis, o basquetebol, restrita aos alunos do sexo 

masculino. Entretanto a escola também teve equipe de voleibol e futebol feminino, a partir de 

1950 as mulheres também começaram a praticar esportes e formaram em 1960 uma equipe de 

futebol feminino. 

Zoíla Chagas também publicou crônicas no jornal A Gazeta, em 1957 escrevia na 

coluna Cantinho do Estudante, e no ano seguinte essa escritora ganhou um novo espaço nesse 

hebdomadário, ou seja, a coluna intitulada Meu cantinho de coluna, sendo que a maioria de 

suas crônicas passaram a ocupar a primeira página do jornal e ao lado desse escrito 

acompanhava uma fotografia da autora. As crônicas divulgadas em Cantinho do Estudante e 

Meu cantinho de coluna, a cronista aconselha: as mães leitoras5 (1664), os pais sobre a 

educação das jovens filhas6 (1666), as moças sobre casamento7 (1677) e comentários sobre o 

                                                           
4 De pé da esquerda para direita: Eulina, Vanise, Zoila e Baby. Sentadas da esquerda para a direita: Joanina, Léa, 
Sônia e Marita. Ver Sandra Oliveira. 
5 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Meu cantinho: criança. A Gazeta. Feira de Santana, Ano I, p. 1. , 22 fev. 1958,  
6 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Cantinho do Estudante: Má orientação. A Gazeta. Feira de Santana, ano I, nº 17, p.3, 
23  nov. 1957; CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Meu cantinho de coluna: opinião. A Gazeta. Feira de Santana, ano I, nº 
31, p.1, 1  mar. 1958.  
7 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Cantinho do Estudante: Bilhete de loteria. A Gazeta. Feira de Santana, ano I, nº 2, 
p.3, 24 dez. 1957; CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Meu cantinho de coluna: O valor da aparência. A Gazeta. Feira de 
Santana, ano I,  p.1, 15  fev. 1958.  
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comportamento dos jovens feirenses8. As temáticas abordadas por Zoíla Chagas no jornal A 

Gazeta assemelhassem as adotadas no jornal Folha do Norte. 

 

Tabela 1: Relações de crônicas de Zoíla Ribeiro Chagas publicadas no jornal A Gazeta em 
Cantinho do estudante 
 

CRÔNICAS               DATA/ ANO/ NÚMERO/ PÁGINA 

Jovens Hoje 9 de nov. de 1957, nº 15, Ano I, p.3. 

O mundo encantado 16 de nov. de 1957, nº 16, Ano I,p.3. 

Má orientação 23 de nov. de 1957, ano I, nº 17, p.3. 

Bilhete de Loteria 24 de dez. de 1957, ano I, nº 21, p.3. 

 

Tabela 2: Relações das crônicas de Zoíla Ribeiro Chagas publicadas no jornal A Gazeta em Meu 
cantinho de coluna. 
 

CRÔNICAS               DATA/ ANO/ NÚMERO/ PÁGINA 

Crônica 1 de fev. 1958, ano I, nº 27, p. 1. 

Civilização tropical 8 de fev. de 1958, ano I, nº28, p.1. 

O valor da aparência 15 de fev. de 1958, ano I, nº 29, p.1. 

Criança 22 de fev. de 1958, ano I, nº 30, p.1. 

Opinião 1 de mar. de 1958, ano I, nº 31, p.1. 

Verdadeiro escritor 15 de mar. de 1958, ano I, nº 33, p.1. 

Adolescentes 22 de mar. de 1958, ano I, nº 34, p.1. 

Dinheiro 29 de mar. de 1958, ano I, nº 35, p.1. 

Imagem Ideal 12 de abr. de 1958, ano I, nº 37, p. 2. 

A ambição 26 de abr. de 1958, ano I, nº 39, p.1. 

Reabilitação da mulher 5 de mai. de 1958, ano I, nº 40, p.1. 

Alfabetização de adultos 17 de mai. de 1958, ano I, nº 42, p.3. 

 

Na ocasião da formatura de Zoíla Chagas, em dezembro de 1959, o Jornal Gazeta do 

Povo parabenizou a Srta Zoíla Ribeiro Chagas, jornalista militante e aluna do Instituto 

Técnico de Jornalismo da Bahia, por sua formatura, “a ilustre conterrânea colou grau de 
                                                           
8 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Cantinho do Estudante: Jovens Hoje. A Gazeta. Feira de Santana, Ano I, nº 15, 9 
nov. 1957,  
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professora”, mas esperava que no mesmo ano concluísse o Curso Científico. Nessa nota, o 

jornal aproveitou a oportunidade pra desejar “a jovem mestra os melhores votos de 

felicidades, segurando-lhe um lugar de destaque na galeria dos ilustres feirenses, entre os 

quais se destacam Eduardo Portela, Godofredo Filho e tantos outros”.9 

O jornal Folha do Norte também não se absteve de prestar homenagem a essa jovem 

escritora, que nesse período era colaboradora de seu semanário, como era praxe dos 

hebdomadários, conforme aponta Sousa (2001, p. 127): “as festas de casamento eram 

minuciosamente descritas, assim como as solenidades de formatura ou os convites para elas”. 

Esse periódico ao expressar seus votos de felicidades à essa nova educadora, afirma que esta 

era “conhecida pelos seus dotes de inteligência e elegância e pela sua marcante 

personalidade”10 . 

 Sousa (2001, p.45) ao investigar as práticas e representações de e sobre professoras 

normalistas em Feira de Santana no período de 1925-1945, afirma que ser professor ou 

normalista, ou ser professoranda “era ser uma mulher diferente – empreendedora, 

intelectualizada, capaz, de moral ilibada, virtuosa, religiosa. Enfim, exemplo de submissão às 

normas sociais.” 

O colunista social Armando Luiz, em sua coluna Sociedade no JFN, ao planejar em 

1960 uma seleção para escolha da “Garota personalidade do Ano” concedeu a Zoíla Chagas 

esse titulo. O articulista a considerava um modelo de “garota moderna”, cuja personalidade 

marcante era demonstrada até mesmo pelos seus gestos: 

 
Duma vivacidade elogiável, sabendo desenrolar um bate-papo com 
eloqüência e simpatia. É literata, escreve com muita felicidade. Poderia 
coordenar um livro dos seus escritos. [...]. É sem duvida um modelo de 
garota moderna. Disseram-me que gosta de cinema, festas, reuniões, 
literatura, música clássica e moderna, uísque quando a etiqueta exige, e 
viagens. Eu sei que ela gosta de ler e escrever, afirmo que é culta.11 
 

É importante salientar que o jornal Folha do Norte12e A Gazeta referem-se à Zoíla 

Chagas como senhorita, provavelmente a jovem professora não havia constituído enlace 

matrimonial até o momento de sua formatura. No período de 1958-1962, Zoíla Chagas 

publicou 73 crônicas no jornal Folha do Norte, escritos que trazem reflexões sobre o 

cotidiano, amizade, trabalho e mensagens de otimismo em relação à vida, como também 

                                                           
9  Gazeta do Povo, ano I, nº 32, p.3, 6 dez. 1959.  
10 Folha do Norte, ano 1,  nº 2631, 12 dez. 1959.  
11 Armando Luiz. Sociedade. Folha do Norte. Feira de Santana, ano 51, nº 2679, p.2, 12 nov. 1960. 
12 Folha do Norte, ano 1, nº 2631, 12 dez. 1959.  
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aconselhamento as moças solteiras e mulheres casadas, orientação sobre a maternidade e 

juventude: 

 

Tabela3: Relações de crônicas de Zoíla Ribeira Chagas publicadas no jornal Folha do 
Norte (1958-1962) 
 

CRÔNICAS               DATA/ ANO/ NÚMERO/ PÁGINA 

1. Educação necessária 01 de nov. 1958/ ano XLIX/ n. 2573/ p.2 

2. O ponto Bom  8 de nov. de 1958/ ano XLIX/ n. 2574/ p.2 

3. A tendência para mentir  15 de nov. de 1958/ ano XLIX/n. 257/ p. 4 

4. Crônica de natal.  20 de nov. de 1958/ ano XLIX/n. 2508/ p.2 

5. A nossa Pior Inimiga  22 de nov. de 1958/ ano XLIX/ n. 2576/ p.2 

6. Compreensão recíproca. 29 de nov. de 1958/ ano XLIX/n. 2577/ p.4 

7. Trabalho e ociosidade 13 de dez. de 1958/ ano XLIX/n. 2579/ p. 2 

8. Arma de dois Gumes 27 de dez. de 1958/ ano XLIX/n. 2581/ p. 4 

9. Inibições 10 de jan. de 1959/ ano XLIX/n. 2583/ p.2 

10. A Astronomia e o futuro.  7 de fev. de 1959/ ano XLIX/ n. 2587/ p. 4 

11. A cultura é necessária  14 de fev. de 1959 / ano XLIX/ n. 2588/ p.4 

12. Bom senso e lógica  21 de fev. de 1959/ ano XLIX/ n.2589/ p.4 

13. Amigos  28 de fev. de1959/ ano XLIX/ n. 2590/ p.6 

14. Meditações de férias  7 de mar. de 1959/ ano XLIX/  n. 2591/ p.6 

15. Mentira 21 de mar. de 1959/ ano XLIX/n. 2593/ p.6 

16. Eu e a senhora 11 de abr. de 1959/ ano XLIX/ n. 2596/ p. 2 

17. Vaidade e elogios 18 de Abr. de 1959/ ano XLIX/n. 2597/ p. 2 

18. Ser sincera  2 de mai. 1959/ ano XLIX/ n. 2599/ p.5 

19. Direito sublime 9 de mai. de 1959/ ano XLIX/  n. 2600/ p.6 

20. Otimismo e serenidade,  23 de mai. de 1959/ ano XLIX/ n. 2602/ p. 8 

21. Viver o dia 6 de jun. de 1959/ ano XLIX/  n. 2604/ p.6 

22. Conversando com você  13 de jun. de 1959/ ano XLIX/n. 2605/ p. 2 

23. Dois tipos interessantes. 27 de jun. de 1959/ ano XLIX/ n. 2607/ p.2 

24. A mania de falar  18 de jul. de 1959/ ano XLIX/ n. 2610/ p.6. 
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25. Amigas indesejáveis 25 de jul. 1959/ ano XLIX/ n. 2611/ p.2 

26. Falam as crianças 1 de agos 1959/ ano XLIX/  n. 2612/ p.4. 

27. O belo da vida 8 de agos.  1959/ ano XLIX/n.2613/ p.4. 

28. “Por quê?” 15 de agos. 1959/ ano XLIX/n.2614/ p.4 

29. Sacrifícios inúteis  22 de agos. 1959/ ano XLIX/ n.2615/ p.4 

30. “São Felix, Cidade Encanto” 29 de agos. 1959 / ano XLIX/ n.2616/ p.4 

31. “Ser inteligente” 12 de set. 1959/ ano XLIX/ n.2618/ p.4 

32. Mártires da vida conjugal  19 de set. de 1959/ano L/ n.2619/ p.4. 

33. Última homenagem 26 de set. de 1959/ ano L/ n. 2620/ p.6 

34. “Minha amiga vida” 14 de nov. de 1959/ ano L/ n. 2627/ p.4 

35. Cinema Americano 21 de nov. de 1959/ ano L/n. 2628/ p.4 

36. Sonho impossível 29 de nov. de 1959/ ano L/ n. 2629/ p.6 

37. Dinheiro 13 de dez. de 1959/ ano L/ n.2632/ p.4 

38. Crônica de Natal 26 de dez. de 1959/ ano L/ n. 2633/ p.4 

39. Casar ou não casar?  2 de jan. de 1960/ ano L/ n.  2634/ p. 6. 

40. O protótipo do rapaz atual. 23 de jan. 1960/ ano L/ n.2637/ p.4. 

41. Eterno problema.  20 de fev. de 1960 / ano L/ n. 2641/p/ 

42. O país da esperança.  27 de fev. de 1960/ ano L/n. 2642/ p.4 

43. Ser ou não ser 07 de mai. de 1960/ ano L/ n.2652/ p.4 

44. Fraquezas e fracassos.  14 de mai. de 1960/ ano L/ n. 2653/ p.4. 

45. Dádiva s materiais e espirituais.  21 de mai.1960/ ano L/ n.2654/ p.4. 

46. “Bossa Nova 2 de jul. de 1960”/ ano L/  n. 2660/ p.4. 

47. “Amigos sinceros” 9 de jul. de 1960/ ano 51/n. 2661/ p.6,. 

48. Paciência de Brasileiro 23 de jul. de 1960/ ano 51/ n.2663/ p.4. 

49. “Quatro princípios 30 de jul. de 1960/ ano 51/n.2664/ p. 6 

50. Coisas que acontecem 6 de agos. de 1960/ ano 51/  n. 2665/ p.4 

51. Calor e literatura 20 de agos. 1960/ ano 51/n. 2667/ p.6 

52. “Progresso?” 3 de set.  de 1960/ ano 51/ n. 2669/ p.6 

53. “Luta desigual”  10 de set. de 1960/ ano 51/n. 2670/ p.8 

54. Meu amigo escritor 1 de out. de 1960/ ano 51/ n. 2673/ p.8. 
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55. Ouvindo, Contando...e Comentando.  8 de out. de 1960 / ano 51/ n. 2673/ p.8 

56. Semana da Criança 22 de out. de 1960/ ano 51/ n.2676/ p.6 

57. Juventude, Esperança da pátria.  5 de nov. de 1960/ ano 51/ / n.2678/ p.4 

58. Crônica de agradecimento 19 de nov.de 1960/ ano 51/ n. 2680/ p.8 

59. Futebol x Novelas  10 de dez. e 1960/ ano 51/n.2683/ p.8 

60. Natal dos Pobres 17 de dez. de 1960/ ano 51/n.2684/p.8 

61. O hábito de ler jornais 28 de jan. de 1961/ ano 51/n.2690/p.4 

62. “Sonhando”  4 de fev. de 1961/ ano 51/n.2691/p.4 

63. Vícios terríveis  25 de mar. de 1961/ ano 51/n.2698/p.4 

64. “Meu amigo feliz”  22 de abr de 1961/ ano 51/n.2702/p.2 

65. “A vida que não pára”  29 de abr de 1961/ ano 51/n.2703/p.4 

66. Nada de queixas ! 13 de mai. de 1961/ ano 51/n.2705/p.6 

67. “Pobre homem... Pobre Cão!” - capa 10 de jun. de 1961/ ano 51/n.2709/p.2 

68. “O grande motivo”  17 de jun. de 1961/ ano 51/n.2701/p.2 

69. “1962”  6 de jan.de 1962/ ano 51/n.2739/p.4 

70. “Pão e circo” 13 de jan. de 1962/ ano 51/n.2740/p.4 

71. “História e sociologia” 20 de jan. de 1962/ ano 51/n.2741/p.2 

72. “Qual a solução?”  27 de jan. de 1962/ ano 51/n.2742/p.2 

73. “Macumba”  3 de fev. de 1962/ ano 51/n.2743/p.4 

 
Na análise destes textos tentei compreender a estrutura de sua escrita. Geralmente essa 

cronista, ao abordar um assunto, tecia uma reflexão em uma linguagem simples, à medida que 

escrevia expressava de forma pessoal a sua opinião, revelando-se aos poucos ao leitor. Ás 

vezes seus escritos tem um aspecto de conversa entre a cronista e o(a) leitor (a), seja 

advertindo ou orientando esse público.    

As crônicas dessa articulista feirense assemelhavam-se aos artigos publicados em 

revistas femininas, possivelmente sofreu influências de imprensa feminina de circulação 

nacional do período, o enfoque dado aos problemas relacionado ao cotidiano feminino, a 

linguagem, a construção de historinhas ilustrativas para admoestar suas leitoras, como 

também os temas abordados se coadunam as temáticas adotadas na imprensa conselheira da 
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época, como orientações sobre: felicidade conjugal, juventude, moças de família, afazeres 

domésticos, maternidade, namoro, casamento e trabalho feminino.13 

Estritamente são 19 crônicas escritas por Zoíla Ribeiro Chagas que abordam como 

temática o universo feminino. Em alguns desses escritos a autora cria cenas de determinadas 

situações da vida conjugal ou do comportamento feminino proporcionando aos seus 

leitores(as) além de entretenimento, instantes de reflexão sobre o seu próprio dia-a-dia, seja 

do modo de agir com conjugue, em eventos sociais ou a forma como educa sua prole.  

 

Tabela 4: Relações das crônicas sobre representação sobre o feminino. 
 

RELAÇÃO DAS CRÔNICAS QUE EXPRESSAM REPRESENTAÇÕES SOBRE O 
FEMININO 

TEMAS Mulher e 
matrimônio 

Maternidade Comportamento 
das moças 

“Conquistas 
femininas” 

 

 

        C 

        R 

        Ô 

        N 

         I 

        C 

        A 

        S 

Educação 
necessária  

Eu e a senhora  Arma de dois 
Gumes  

A tendência 
para mentir  

Compreensão 
recíproca 

“Por quê?” Vaidade e elogios  Direito sublime  

A cultura é 
necessária  

Sacrifícios 
inúteis  

Dois tipos 
interessantes  

 

Mártires da vida 
conjugal  

 O protótipo do 
rapaz atual 

 

Casar ou não 
casar?  

 Ouvindo, 
Contando...e 
Comentando 

 

Amigas 
indesejáveis  

 Juventude, 
Esperança da 
pátria 

 

Sonho impossível  Eterno problema   

QUANTIDADES 
DE CRÔNICAS 
SOBRE O 
RESPECTIVO 
TEMA  

 

7 

 

3 

 

7 

 

2 

 

                                                           
13 Ver BASSANEZI, Carla. As Mulheres nos anos dourados. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História 
das mulheres no Brasil. 8ª ed. São Paulo: Contexto, 2006 e DEL PRIORE, Mary. Imprensa 
conselheira. In: História do amor no Brasil. São Paulo: Contexto, 2006. 
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Neste trabalho analisei 10 crônicas de Zoíla Ribeiro Chagas, publicadas no período de 

1958- 1960 no jornal Folha do Norte. Na perspectiva de analisar as representações sobre 

feminino construí uma tabela que permitisse compreender as representações constituídas 

sobre as mulheres casadas e as moças solteiras. 

 

Tabela 5: Relação de crônicas selecionadas para análise. 
 

CRÔNICAS SELECIONADAS PARA ANÁLISE 

TEMAS REFERENTES AS REPRESENTAÇÕES DO  
FEMININO 

CRÔNICAS 

 
 

 
M ULHERES 

 
CASADAS 

Casamento  Casar ou não casar? 

A importância da educação no 
matrimônio 

Educação necessária  

 

Orientação sobre convívio conjugal Compreensão recíproca  

As atribuições do feminino  A cultura é necessária  

Maus comportamentos femininos Amigas indesejáveis 

Mulheres e leituras Sonho impossível  

 
 
 

MOÇAS 
SOLTEIRAS 

 

O intelecto feminino Ser inteligente 

Amizade e comportamento das moças Arma de dois Gumes 

Juventude, Esperança da pátria Cultura americana e a 
juventude brasileira. 

Juventude irresponsável Eterno problema  

 

 

1.2 . MULHER CASADA: REPRESENTAÇÕES E NORMAS 

 

 

1.2.1 Casamento 

 

 

Em Casar ou não casar, a cronista ao analisar as discussões na sociedade sobre 

casamento, explicitou a responsabilidade econômica imputada ao masculino ao firmar aliança 

matrimonial. Nessa crônica, Zoíla Chagas criou a cena de um episódio em que um jovem 
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comenta no ambiente de trabalho que vai casar-se, a reação do patrão e dos colegas evidencia 

as responsabilidades que este adquirirá com essa decisão, pois terá que custear as despesas do 

lar: 

 

Na loja ou escritório se um jovem fala em casar, o patrão fica sério e os 
colegas logo lhe dizem: - Você está doido, casar neste tempo? Você, embora 
ganhando pouco e tudo nesta careza, sozinho é um rei pequeno. Mas, depois 
a comer, a vestir, a calçar, a comprar remédios... e teto? Ai o teto... Desista 
rapaz... enquanto é tempo!14 

 

Souza (2010) salienta que ao enfatizar as condições econômicas do homem deve-se as 

possibilidade desde manter uma família, pois de preferência, a mulher não deveria trabalhar 

com fins econômicos, mas dedicar-se exclusivamente ao lar. O ideal consistia que os recursos 

do esposo fossem suficientes para sustentá-la. Aspectos estes que são ressaltados nos escritos 

de Zoíla Chagas ao tratar sobre matrimônio.  

Segundo a cronista, não existe tema mais debatido do que casamento, pois todos os 

indivíduos têm, sem distinção de sexo ou classe, algo a expressar sobre essa temática, seja um 

comentário, uma advertência ou até mesmo um conselho pessimista. Por vezes, as moças 

também são alvo dos aconselhamentos referentes ao matrimônio, os quais remetem a 

dependência econômica das jovens em relação ao esposo e o advento da maternidade ao casa-

se: 

 

Se é moça as palavras precavidas são de outra índole. -Os homens o que 
querem é futebol... agora ganhas para ti e amanhã ganharás para 
eles...lembra-te dos filhos...15 

 

Enfática em sua mensagem sobre o casamento, Zoíla Chagas não deixa de evidenciar a 

valorização cultural e social do matrimonio e o temor ao “terrível vazio” conseqüente da 

solteirice, reflexo de uma época que a sociedade preconizava para as mulheres o casamento.  

Nesse escrito a importância do casamento foi implícito, sendo os jovens incentivados a 

constituírem lanços núpcias mesmo que enfrentassem dificuldades para se casar ou quando já 

são casados, pois os benefícios do casamento compensavam os sacrifícios: 

 

Vê-se o sacrifício mais largo ser pago com o carinho, com a doce 
convivência caseira, um lar rico ou pobre. Para cada casal infeliz, 

                                                           
14 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Casar ou não casar. Folha do Norte. Feira de Santana, ano L, nº 2634, p. 6, 02 jan. 
1960. 
15Idem 
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desajustado, há 10 mil casais- curtindo sabe Deus quantas dificuldades- que 
aceitam prazerosamente todos os contra tempos em troca da quebra do 
terrível vazio, do homem e mulher só.16 [Grifo nosso] 

 

Quanto ao conteúdo dos escritos de revistas femininas de circulação nacional e seus 

“aconselhamentos”, Bassanezi (2006, p. 619) assegura que o matrimônio era considerado a 

porta de entrada para a realização feminina, tido como a meta de vida das jovens solteiras. 

Essa autora ao refere-se ao medo da maioria das moças de ficaram solteiras, salienta que o 

problema não restringia-se a solidão: é que às mulheres de família não era admitido envolve-

se em aventurar amorosas ocasionais para amenizar-la.  Além disso, tinha a preocupação com 

o seu sustento já que não tinha marido para custear-la, dessa forma tornaria peso á família e 

sofreriam com o estigma de não terem cumprido com o destino feminino. 

 

1.2.2.  A importância da educação no (para o) matrimônio 

 

Zoíla Ribeiro Chagas iniciou a publicação de suas crônicas no Jornal Folha do Norte 

no final de 1958, antes de sua diplomação como professora primaria. A primeira foi intitulada 

Educação necessária, na qual abordou como temática a importância da educação na relação 

conjugal.  A autora argumentou nesse seu escrito que independentemente do relacionamento 

entre o casal ser embasado na afetividade ou não, os conjugues enfrentavam adversidades, 

sendo uma delas o desafio de conviverem com uma pessoa que, provavelmente até pouco 

tempo, era um desconhecido, com quem após o enlace matrimonial deveriam compartilhar o 

resto da vida juntos. 

 
Duas criaturas que provavelmente até não muito tempo atrás, ignorava a 
existência uma da outra, se encontram e, como lógica conseguência do seu 
amor (algumas vezes não existe amor, nenhum) se desposam, devendo por 
conseguência passar toda a vida juntos.17 

 
A educação no sentido moral deveria ser basilar no convívio conjugal, pois nem 

sempre os laços nupciais eram constituídos por amor. Assim, se dificuldades surgissem, esta 

educação moral seria o esteio para manter o respeito ao conjugue, e a afetividade com o 

advento da rotina, o que permitiria seguir as regras de “boas maneiras”. Manter-se educado/a 

                                                           
16CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Casar ou não casar. Folha do Norte. Feira de Santana, ano L, nº 2634, p. 6, 02 jan. 
1960. 
17CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Educação necessária. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2573, p. 2, 1 
nov. 1958. 
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tornava-se fundamental para que as discussões e incompreensões não desencadeassem em 

brigas. Conforme, a autora: 

 
É fácil compreender a enorme importância da educação no matrimônio. A 
mais forte inimiga da educação, neste caso, é representada pelo hábito de 
estarem juntos. Para com os pais é mais fácil conservar-se educado, existe 
quase sempre aquele sentimento de autoridade que impede atos e palavras 
inconvenientes ou grosseiras, mas quando entre o marido e mulher passa 
aqueles primeiro período de entusiasmo ou paixão e tudo se encaminha para 
uma afetuosa normalidade, quem conseguirá refrear os ímpetos de ira, os 
atos descorteses, as palavras ofensivas, se não tiver um profundo senso de 
educação? 18 
 

Nessa crônica a autora explicita a “responsabilidade da esposa” na manutenção da 

harmonia entre o casal. Os estudos sobre História das Mulheres e educação feminina 

permitem afirmar que as moças eram instruídas a obedecerem ao pai, e com o casamento essa 

autoridade era transferida ao marido, cabendo a mulher ser submissa ao esposo.  

Bassanezi (2006, p. 626), ao analisar as imagens veiculadas pelas revistas que 

tratavam de assuntos femininos, entre 1945-1964, afirma que a sociedade conjugal implicava 

uma hierarquia respaldada pela legislação, em que o marido era o chefe no lar, detentor de 

poder sobre a esposa e a prole, e a quem competia às decisões, a “última palavra”. Logo 

abaixo estava a autoridade da esposa.  Conforme a autora, era considerado importante o 

dialogo entre o casal e a troca de idéias, mas cabia ao homem, “de acordo com a natureza, 

Deus e o Estado- a direção da família”.  

Nesse escrito, a cronista feirense enfatizou que a mulher casada tinha a função de 

contribuir na harmonia nupcial, evitando comentários ofensivos ao marido, mantendo o 

equilíbrio nos momentos de desentendimentos e principalmente não se aproveitando das 

circunstancias para comportar-se de forma grosseira: 

 

Quem consegue controlar se, o deseducado congênito, que chegou do 
nascimento à idade da razão ignorando a existência de um código de boas 
maneiras, arremessará contra a pessoa que lhe está habitualmente próxima 
toda a parte negativa do seu caráter. Exatamente como uma criança de um 
ano não obster-se de esvaziar uma gaveta aberta que lhe caia nas mãos, e irá 
semeando em torno meias, camisas e lenços sem nenhuma distinção não 
sabendo o que faz. Neste passo se chega ao já explorado exemplo da mulher 
que atira todos os pratos da casa em cima do marido. Será u’a mulher 
nervosa, mas também e muito profundamente, u’a mulher grosseira. Quantas 

                                                           
18CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Educação necessária. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2573, p. 2, 1 
nov. 1958. 
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vezes a grosseria é disfarçada ou subentendida nas relações entre marido e 
mulher? 19 
 

Segundo Zoíla Chagas tais comportamentos femininos não consistiam apenas da 

escassez de educação, mas principalmente no oportunismo das mulheres nos momentos de 

desentendimento com o esposo. Para a cronista, as mulheres deveriam agir com maturidade 

diante dos impasses matrimoniais, não se comportando como crianças que não sabem conter 

seus impulsos, atirando objetos que encontram próximos nos momentos de discussão.  

 

1.2.3. Orientação sobre convívio conjugal 

 

Na crônica Compreensão recíproca a escritora ao tratar sobre os conflitos que surgem 

entre o casal na convivência cotidiana, enfatiza a importância da compreensão mútua entre 

marido e esposa.  Conforme Zoíla Chagas, após os “primeiros tempos, suaves e cor de rosa, 

vem às pequenas discussões, incompreensões, que em alguns casos onde falta um mínimo de 

sensatez de ambos os lados- degeneram em brigas ásperas e perigosas.”20 

A cronista considerava que as mulheres no matrimonio não deveriam se subjugar à 

autoridade do esposo, por valorizarem a sua própria independência em relação ao conjugue. 

 

Hoje em dia a mulher não pretende apagar nem destruir a própria 
personalidade, como acontecia no passado. Não pretende sacrificar parte 
espiritual de si própria para submeter se em tudo ao marido. Exige existe 
como criatura interiormente independente, embora usando no dedo a aliança 
de casada. Tudo isso é justo, mas é necessário possuir bom senso e 
equilíbrio. É preciso além de tudo, <adapta-se> um ao outro. Com a 
obstinação, a prepotência e o amuo prolongado se lançam as sementes da 
infelicidade. Um homem e uma mulher, quando se casam, se transformam 
num só ente, não apenas através das palavras do sacramento; ai daquele que 
se torna, insolentemente inimigo do outro.21 

 

Del Priore (2006) ao tratar sobre casamento na “imprensa conselheira” referiu-se aos 

aconselhamentos dados na revista O Cruzeiro, na década de 1960. Naqueles, a felicidade 

conjugal adviria da compreensão e da mútua dedicação entre os conjugues. Em uma união 

feliz, o casal se completava, pois cada um tinha a sua função naturalmente definida no 

                                                           
19 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Educação necessária. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2573, p. 2, 1 
nov. 1958. 
20 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Compreensão recíproca. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2577, p. 4, 
29 nov. 1958. 
21 Idem 
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casamento.  Conforme esse papel natural, acreditava-se que cabia à mulher maior parcela na 

felicidade do casal, porque a natureza capacitou principalmente o espírito feminino de certas 

qualidades imprescindíveis para a sociedade matrimonial: paciência, espírito de sacrifício e 

capacidade para sobrepor os interesses da família aos interesses pessoais. 

Em consonância temporal a cronista do Folha  do Norte apontava que se comportar de 

forma ríspida e viver se lastimando era conduta inadequada as mulheres, pois tais posturas, 

além de provocar desentendimento entre o casal, desagradava o esposo. Por vez, a doçura e a 

delicadeza eram sugeridas pela autora como instrumentos para o feminino obter seus 

objetivos, estratégias para ludibriar o cônjuge a fim de concretizar suas aspirações: 

 

A mulher deve compreender que a doçura é uma formidável arma para 
vencer suas batalhas. Nada de carrancas, nada de cenas, nada de lágrimas, 
minhas amigas, um marido se aborrece quando a mulher tem, como se diz, 
<as lágrimas no bolso>, e não lhe dá ouvidos.22 
 

Também quanto a estas artimanhas, Del Priore (2005, p.312) ao analisar os referidos 

conselhos femininos apontou que no referente a brigas entre casais, na década de 1950, as 

revistas femininas orientavam suas leitoras como solucionarem os problemas no casamento. 

Conforme essas revistas nas brigas entre conjugues, o homem era quem tinha sempre a razão. 

E mas, caso a esposa tivesse razão, era preferível a mulher resigna-se a favor da tal felicidade 

conjugal. A estratégia a ser utilizada pelo sexo feminino para impor sua vontade era usando o 

“jeitinho: assim o marido cedia, sem saber. E, mais importante, sem zangar-se. Nada de 

enfrentamentos, conversa entre iguais ou franqueza excessiva”. 

Zoíla Chagas também frisou na crônica Compreensão Recíproca a importância do 

conjugue valorizar as tarefas que sua esposa desempenhava ao longo de seu dia em função de 

sua família, e suprir suas necessidades materiais, como o vestuário. Sair com sua 

companheira, elogiá-la e não criticar seus dotes culinários, são algumas dicas dadas pela 

cronista aos maridos afim deles conviverem de forma harmônica com sua esposa, cabia a 

estes também a responsabilidade da felicidade conjugal e compreender sua mulher quando 

esquece alguma obrigação doméstica. Nessa crônica, a articulista valoriza as atividades 

realizadas pelo feminino no âmbito familiar, que por vez eram menosprezadas pelos maridos. 

 
Muitos homens não compreendem, não apreciam os sacrifícios da mulher, 
pouco lhes importando, que ela fique em casa o dia inteiro, a lavar e a coser. 
Não se preocupa se ela precisa de um vestido, de um par de sapato.  E no 

                                                           
22CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Compreensão recíproca. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2577, p. 4, 
29  nov. 1958. 
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entanto, caros representantes do sexo masculino, depende também de vocês, 
talvez de vocês acima de tudo, a felicidade conjugal. [...] Não sejam brutos, 
arrogante, nervosos, com a desculpa que trabalharam o dia inteiro.  
Lembrem-se de que a mulher que cuida de sua casa não tem tempo, deveras, 
para dormir. Não se queixem continuamente de seu modo de cozinhar, não 
lhe diga que sua mãe sabia fazer melhor. Não vêem que a ofendem? Não 
sejam pedantes, não façam uma tragédia se lhes faltar um botão. Um 
esquecimento no meio de tantas coisas para cuidar, é fácil, e não constitui 
um afronta para você. Saibam que os serviços da casa, em conjunto, são o 
que de mais banal e ingrato pode existir.  Não tome sua esposa por 
empregada, à qual, em vez de salário, vocês deram o nome.23 
 

A dependência econômica feminina e divisão do trabalho entre os sexos são explicitas 

nas crônicas de Zoíla Chagas, ao feminino cabia cuidar do lar, da prole e esposo, tanto de sua 

alimentação, bem estar, quanto do vestuário. Enquanto ao homem incumbia assegurar o 

sustento da família e as necessidades materiais da esposa.  

Conforme Maluf e Mott (1998, p.381) as distinções de funções desempenhadas por 

homens e mulheres, que os identificavam com a rua ou com a casa, não vieram 

desacompanhadas de uma valorização cultural. Assim, as representações constituídas em 

torno do masculino e feminino corresponde à construção social que legitimava a desigualdade 

de gênero a partir das distinções biológicas. Ao feminino era imputado a tríade função: ser 

mãe, esposa e dona de casa. Atribuições destinadas a todas as mulheres independentemente de 

sua classe social, raça ou identidade. 

As atividades desenvolvidas pelo masculino eram mais valorizadas que as exercitadas 

pelas mulheres, razão pelo qual foram dotadas de poder e de valor. De acordo com essas 

autoras, cabia ao marido prover a manutenção da família, sendo que essa atribuição conferia 

um poder no âmbito familiar, ao esposo era outorgado pleno direito no lar, 

concomitantemente tornava-o responsável pela assistência e proteção da sua prole e esposa. 

Desse modo, a família e a sociedade incorporaram a representação do masculino como o 

chefe de família, quando o homem descumpria a atribuição de provedor do lar, era visto como 

falho e alvo de comentário pejorativos dos contemporâneos.  

Bassanezi (2006, p. 626) salienta que idealmente cabia ao homem, nos anos de 1950, 

ser o provedor das despesas domésticas, e que as mulheres de classe média e alta dependiam 

financeiramente do seu marido. Segundo a autora, o casamento-modelo determinava 

atribuições e direitos para homens e mulheres. As tarefas domésticas eram consideradas 

deveres femininos, como lavar, passar, cuidar dos filhos, cozinhar e higienizar a casa. No 

recinto doméstico, os homens apenas deveriam ser requisitados para fazer pequenos reparos. 
                                                           
23 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Compreensão recíproca. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2577, p. 4, 
29 nov. 1958. 
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Conforme as revistas da época, as mulheres não deveriam questionar a divisão tradicional de 

papéis e exigir a participação do esposo nos serviços do lar, sob o perigo de comprometer, o 

equilíbrio conjugal. 

 

1.2.4. As atribuições do feminino 

 

 

As representações constituídas sobre o feminino na crônica A cultura é necessária 

estavam relacionadas aos papeis desenvolvidos no lar: orientar a criada, lavar, coser e 

cozinhar. A articulista nesse texto construiu uma “cena” padronizada do cotidiano de um 

casal, bem pequeno burguesa, com papéis fixos quanto as atribuições/espaços sociais no 

matrimônio. 

Se o marido é condenado a passar um dia dentro de casa: ele se 
aborrece, aguarda uma ocasião oportuna para dar uma escapada, para 
ler os jornais, para jogar uma partida de cartas. A patroa governa a criada, 
prepara as massas, ou a sobremesa, ocupa-se com mil detalhes frívolos. 
A presença do marido a constrange, ela não se sente à vontade.24 [Grifo 
nosso] 

 

Nessa crônica a autora ao situar o homem no espaço privado aponta uma 

representação sobre o espaço que mulheres e homens deveriam ocupar na sociedade. A 

cronista expôs o desconforto do marido no ambiente doméstico, onde ficaria “aborrecido”, a 

“esperar uma oportunidade para sair”, pois ao masculino é destinado o espaço público e a 

mulher o privado.  

Apreende-se desse escrito, a representação de uma demarcação territorial entre o 

público e o privado, reforçando as funções e papéis do feminino e do masculino naturalizados. 

Porém, o interesse deste trabalho é perceber que essa divisão de gênero é resultado de todo 

um complexo cultural e historicamente determinado. Segundo Ramos (2007, p. 42) a reclusão 

das mulheres da elite à esfera doméstica era identificado como comportamento ideal, até fins 
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do século XIX. Mas, a reclusão das mulheres das camadas populares era inviável, pois estas 

muitas vezes eram responsáveis pelo sustento da família. 

Ramos (2007, p.42) afirma que as regras de comportamento feminino foram mais 

facilmente incorporadas pelas mulheres da elite, visto que refletiam o modelo burguês 

veiculado pelos discursos de seu papel na família e na sociedade. Neste contexto, as mulheres 

das camadas populares representavam uma “ameaça” para o progresso que se tentava instalar 

na cidade feirense. Essa autora salienta que a imprensa de Feira de Santana publicava 

constantemente textos sobre a mulher e o seu papel na sociedade no intuito de estabelecer as 

funções sociais femininos, definindo-os como elementos de distinção na sociedade local. 

A valorização dos dotes domésticos do gênero feminino são expressos tanto nessa 

crônica de Zoíla Chagas, quanto na crônica Compreensão recíproca, da mesma autora, na 

qual afirma que  uma mulher não deveria dar ensejos à reprovação social, pois, como tal 

deveria “ser ordenada, asseada, sensata, econômica e honesta”25.   Reforçava assim uma 

concepção cultural de que cabia a dona de casa manter a ordem e higiene no lar, funções 

atribuídas ao gênero feminino.  

Em A cultura é necessária26 fica explicita sua valorização a educação escolar 

feminina, que considerava necessária nas relações conjugais, pois as mulheres além de 

cumprir com suas obrigações domésticas deveriam dedicar um tempo para se instruir, a fim de 

ter assunto para dialogar com o esposo, administrar a casa com êxito, ser econômica com 

tempo e o dinheiro, como também ter o domínio próprio. Assim, considerava importante 

conciliar harmonicamente as tarefas domésticas com a instrução. 

 

Ela [esposa] deve viver fora de certos trabalhos, que sempre que possível 
devem ser entregues a empregadas. Que vigie, está bem: mas que encontre 
tempo para se instruir. Um espírito limitado não saberá nunca dirigir uma 
casa com êxito; o julgamento que faz dar a cada detalhe a devida 
importância, que faz dar cada dever a devida extensão, a prudência, o 
domínio sobre si mesmo, a inteligência, que permite economizar o tempo e o 
dinheiro, eis as qualidades essenciais de que ela será privada.27 

 

A cronista, como sujeito social reflete em seus escritos a valorização das mulheres 

como administradora do lar, zelosa do marido e filhos como também dedicada à orientação 

                                                           
25 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Compreensão recíproca. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2577, p. 4, 
29 nov. 1958. 
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das empregadas domésticas. As mulheres de elite deveriam ser uma boa dona de casa, mas 

algumas atividades cabiam encarregá-las as empregadas, cabendo as patroas orientá-las e 

monitorar as atividades desenvolvidas por estas.  

Sanches (1998, p.165) ao investigar as experiências de trabalho das empregadas 

domésticas de Salvador de 1900-1950, afirma que a lavagem de roupa ou limpeza de uma 

cozinha, eram considerados serviços cansativos e degradante. Cabia as mulheres abastadas 

supervisionar sua execução, nunca realizá-las. 

Oliveira (1992, p.105) ao pesquisar os conteúdos dos saberes e práticas desenvolvidas 

na Escola Profissional Feminina, nos anos de 1910 a 1930 em São Paulo, explicitou que a 

cadeira de Economia Domestica e Puericultura fora organizada para difundir conhecimentos a 

respeitos de administração do lar, preparo da alimentação e higiene geral. Esta instituição, 

mesmo oferecendo cursos profissionalizantes, procurava educar as mulheres para o lar, no 

intuito que elas atuassem neste espaço que socialmente lhe fora destinado.  

Segundo Oliveira (1992, p.148- 149), o programa de Economia Doméstica se dividia 

em três partes: Cozinha, Roupa em Geral e Puericultura. O ensino de puericultura centrava-se 

na higiene e preparação de alimentos da criança. Na seção de Roupas em Geral compreendia 

as atividades de lavar, engomar, passar e costurar, sendo que esta última se restringia as 

necessidades fundamentais da família (vestimentas de crianças, homens, mulheres e de cama). 

A seção de Cozinha tinha em vista a preocupação em ensinar como preparar refeições 

econômicas, simples, balanceadas e apropriadas as diferentes faixas etárias: 

 

Na expectativa de formar donas de casa com o espírito de poupança, a mestra de 
Cozinha deveria criar oportunidade para ver quem prepararia uma refeição com 
“mínimo de despesa”, assim como promover visitas ao mercado, a fim de que as 
alunas adquirissem o hábito de confrontar os preços. (OLIVEIRA, 1992, p.149) 

 

Oliveira (1992) referente a São Paulo dos primeiros anos do século XX afirma que as 

alunas que se matriculavam na Escola Profissional Feminina não se interessavam pelo curso 

de Cozinha porque aprendiam no recinto familiar os conhecimentos dos afazeres domésticos, 

como era uma tendência cultural predominante naquela época. Por isso, o aprendizado do 

saber-fazer inerente as tarefas do lar não era valorizado pela clientela feminina. 

Sousa (2001, p.31) tem evidência em 1916 a Escola Normal da Bahia sofreu grande 

modificação no currículo, sendo incluído um maior número de disciplinas didático- 

metodológicas, introduzindo materiais como Educação e Instrução Cívicas e Noções de 

Direito Público e Privado, Língua Francesa, Pedagogia, História Universal, especialmente do 
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Brasil e da Bahia, Sciencias Naturaes e hygiene, Desenho, Gymnastica, Música como também 

Economia doméstica. 

Segundo Sousa (2001, p.76) a Escola Normal Feirense além de ser uma instituição de 

ensino de moças e para moças, configurava uma Escola profissionalizante. Seus programas 

privilegiavam comportamentos e noções maternais, numa perspectiva que vinculava a 

representação da professora como uma mãe- mãe pública- encarregada de formar o caráter 

dos cidadãos como as mães o faziam no lar.  Assim, a Escola Normal Feirense ambiguamente 

oferecia curso profissionalizante e ao mesmo tempo de generalidade, “espera marido”, visto 

também como importante, pois ser esposa e mãe eram consideradas funções femininas por 

excelência. 

Louro (1993) ao analisar a implantação do Curso de Economia Doméstica numa 

escola técnica feminina de Porto Alegre, entre 1946 a 1970, afirma que o fazer da mulher no 

interior da família foi escolarizado, transpondo para a escola os saberem domésticos, esse 

processo se convencionou chamar de “culto da domesticidade”. De acordo a pesquisadora, 

embora esse curso tenha caráter profissionalizante, é importante lembrar que há uma explicita 

pretensão de formação de competentes donas de casa econômica e prendada. 

 

Examinando os documentos da época foi possível perceber que a ETSED28 
foi uma instituição organizada para mulheres e aparentemente, para as moças 
das classes trabalhadoras, e que suas propostas e programas colocavam como 
meta a formação da mulher como “profissional hábil e competente e 
excelente dona de casa”. Este é um binômio nunca rompido, como se 
houvesse receio de enfatizar demasiadamente um dos pólos. Aparentemente 
há um cuidado em não realças o caráter eminentemente profissional dos 
cursos e as habilitações são apresentadas, de certo modo, num contexto 
doméstico, ou seja, acentua-se a adequação dessas atividades para mulheres 
e em especial para dona-de-casa, indicando-se a possibilidade de sua 
realização na própria casa ou num ambiente preservado, porque feminino. 
(LOURO, 1993, p.132) 
 

Para Louro (1993, p.133), a formação de competentes donas de casa nos cursos 

ministrados na escola técnica, configurava provavelmente em um “estágio” antes do 

casamento. Assim, a formação das moças em costureira, modista, chapeleira, decoradora, etc., 

nessa instituição representava a ampliação dos “dotes” femininos, valorizando estas jovens no 

“mercado do casamento”. 

Para a colunista do jornal Folha do Norte, as mulheres além de terem as virtude e 

qualidades de exemplar dona de casa, deveria ser boa companheira, ser uma agradável 

                                                           
28ETSED- Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles, situada em Porto Alegre. 
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companhia ao marido sabendo dialogar sobre diversos assuntos para conversar com o esposo. 

Considerava que, se o marido chegasse em casa fadigado ou preocupado e acolhesse a esposa 

com indiferença, se o casal não tivesse o que conversar ou a comunicação entre eles nas 

refeições restringisse ao cardápio, era devido à ignorância feminina:  

 

De quem a culpa? Da mulher, não hesitarei em dizer; da sua ignorância, 
voluntária, da sua estreiteza de espírito, resultante da ausência voluntaria de 
cultura; da sua nulidade intelectual e moral, que ela não tentou fazer 
desaparecer.29 

 

Segundo Bassanezi (2006), julgava-se necessário as jovens um determinado “nível 

cultural” para que esta soubesse estabelecer uma comunicação agradável com os rapazes, 

também seria benéfico às moças se instruírem para administrar bem o lar e instruir sua prole. 

O investimento na profissionalização das mulheres não era muito valorizado por causa da 

distinção social entre masculino e feminino em relação aos papeis econômicos a serem 

desempenhados. Além disso, existia a ideologia negativa referente às “mulheres cultas”, que 

na maioria das famílias consideradas como de menor possibilidade no casar e de ser feliz no 

matrimônio. 

 

Ao menos o acesso das mulheres à educação formal e às áreas de 
conhecimento antes reservados aos homens diminuiu distância entre homens 
e mulheres. Para manter as hierarquias entre masculino e feminino, as 
possíveis ameaças da “mulher culta” às relações tradicionais teriam de ser 
neutralizadas por idéias como: um certo nível cultural é necessário à jovem 
para que “saiba conversar” e agradar os rapazes assim como é útil para o 
governo de uma casa e a educação dos filhos, entretanto os rapazes evitam as 
garotas muito inteligentes e a “mulher culta” tem menos chances de se casar 
e de ser feliz no casamento. (BASSANEZI, 2006, p. 625-626) 
 
 
 

1.2.5. Maus comportamentos femininos 

 

 

É interessante perceber que os conselhos de Zoíla Chagas ao seu público feminino 

destinavam a instruir o comportamento para mulheres não apenas no espaço privado, como 

em seu lar com o conjugue e prole, como também nos lugares públicos. Em Amigas 

indesejáveis, a cronista ao aconselhar suas leitoras sobre afastamento de comportamentos 

                                                           
29 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. A cultura é necessária. Folha do Norte. Feira de Santana, ano 51, nº 2588, p. 4, 14 
nov. 1958. 
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reprováveis para uma mulher cria situações ilustrativas para orientar seu público leitor sobre 

os maus comportamento sem ambiente socais, cita a personagem fictícia “senhora y”, que 

apesar de suas qualidades como dona de casa, comporta-se inadequadamente na presença de 

outras pessoas. A escritora expõe por meio dessa crônica que embora a sociedade valorizasse 

a dedicação feminina aos afazeres domésticos, as mulheres não deveriam dedicasse 

exclusivamente as tarefas do lar, ao ponto de até no convívio social restringir seu diálogo a 

esta temática.  

 

Vejam o caso da senhora Y. É uma perfeita dona de casa, seu lar está sempre 
limpo, em boa ordem, e sua cozinha é um primor. No entanto, ninguém tem 
prazer em ir na casa dela. <<Toda vez que ela me convida>>, dizia-me uma 
de  nossas amigas comuns, <<tenho a impressão de estar no curso de 
trabalhos domésticos. [...] Aquela mulher é um verdadeiro veneno>>.30 

 

Referindo-se ao comportamento reprovável as mulheres em eventos sociais, a autora 

comenta por meio da personagem senhora Y suas atitudes quando convidada: 

 

E o pior é quando os outros a convidam. Assim que ela chega, experimenta a 
necessidade de arranjar a sua moda as flores na jarra da sala, e quando 
passam a mesa ela sussurra: <<Oh, minha filha, não colocastes os garfos e os 
copos corretamente>>. Serve-se alguém em um prato qualquer?31 
 

Ao criticar os procedimentos da hipotética senhora Y, a cronista busca instruir suas 

leitoras a não se comportar de forma inadequada em espaço público, agindo de forma 

grosseira e indelicada, tornando-se alvo de comentários e risos. A personagem fictícia 

senhora X, é citada pela articulista também para demonstra os maus comportamentos 

femininos: a senhora X não suporta quando alguém comete diante dela erros de português, 

“não perde ensejo de dar lições a quem tem a infelicidade de lhe dirigir a palavra” 32: 

 

Certo, é muito bonito conhecer a fundo a língua de Camões, mas isto não é 
razão para se estar a ensinar aos outros que a gente não deve dizer: <<Vou  
no cinema>>, e sim: <<Vou ao cinema>>; ou que se deve dizer: <<Entre 
mim e ela>>, e não: <<Entre eu e ela>>. Aqueles e aquelas que X repreende 
assim a todo instante têm a impressão de ser ignorantes, que faria melhor em 
voltar para a escola. Eles ficam querendo lhe mal pela humilhação que ela 

                                                           
30 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Amigas indesejáveis. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2611, p. 2, 
25 jul. 1959. 
31Idem 
32Idem. 
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lhe inflige. O resultado é que X passa por pedante e pretensiosa e que todo 
mundo foge dela.33 

 

Nota-se nos escritos dessa escritora a necessidade de ensinar as mulheres normas de 

convivência em meios sociais. Para D’ Incao (2007, p. 229), as participações da mulher nos 

lugares públicos fizeram surgir a preocupação com o seu comportamento e atitude. Segundo a 

autora, num certo sentido, os homens eram bastante dependentes da imagem que suas 

mulheres pudessem traduzir para o restante das pessoas de seu convívio social.   

Nesse sentido, significavam um capital simbólico importante, embora a autoridade 

familiar se mantivesse em mãos masculinas, do pai ou do marido. Esposas, tias, filhas, irmãs, 

sobrinhas (e serviçais) zelavam da imagem do homem público, sendo este aparentemente 

autônomo, envolto em questões de política e economia, estava na verdade rodeado por um 

conjunto de mulheres das quais esperava que o ajudassem a manter sua posição social. 

 

 

1.2.6 Mulheres casadas e leituras 

 

 

Em Sonho impossível a cronista fez alusão as leituras que impulsionavam as mulheres 

a sonharem, e ficarem iludidas com o ideal de ser uma das personagens que apareciam nas 

revistas. Mesmo estas leitoras, não tendo nenhuma possibilidade de figurarem nas páginas 

desses periódicos, continuavam alimentando esse sonho. Conforme, a autora essas moças não 

tinham condições de sair na lista Dez mais simpáticas nem das Dez mais elegantes34, não 

sendo eleita a esta categoria.  

 

E isso é motivo de tristeza sem fim para essa senhora ainda moça, muito 
bonita, muito querida. Não se queixa em palavras, mas fica amarga e sofrida 

                                                           
33

I CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Amigas indesejáveis. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2611, p. 2, 
25 jul. 1959. 
34Na década de 1950 acontecia em Feira de Santana o concurso para eleger as dez mulheres mais elegantes da 
sociedade, as classificadas como as Dez mais eram oriunda da classe média e sempre apareciam nas colunas 
sociais no jornal Folha do Norte, sendo exaltada sua beleza, delicadeza e elegância.  
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diante daquelas páginas com fotografia e um <<sauper>> não sei quantos 
<<cocktails>>, desfile e casamentos.35 

 

Para a cronista, como para boa parte da literatura de aconselhamento da época, esse 

deslumbramento das mulheres causado por suas leituras contribuía na má convivência no lar, 

na desvalorização da família que constituiu, “do marido afetuoso, dos filhos saudáveis e da 

secretaria antiga”36. Ludibriadas pelo desejo de aquisição de novas revistas, essas leitoras 

gastava a verba das despesas do armazém, açougue e empregada. Assim, não ajudava o 

esposo na economia dos gastos doméstico nem valoriza a vida que tinha. Apesar das 

tentativas em parar a compra dessas revistas, a jovem: 

 

[...] em pleno gozo de suas faculdades, jura que não comprará mais aquele 
veneno em forma de papel couchê. No momento de passar na banca do 
jornaleiro não resiste. Depois, sofre como ninguém, fere a alma, se rola de 
inveja.37 

 

Nesta historinha de cunho moral a jovem leitora havia perdido o autocontrole, 

oscilava entre a razão e o idealizado, vivia sonhando ao folhear as páginas das revistas. A 

interferência da cronista em relação a esta prática de leitura feminina foi apontar para o perigo 

do deslumbramento das mulheres ao desejarem ter uma vida similar as das artistas que 

figuravam nas páginas dos periódicos.  A autora aponta que essas leitoras deveriam valorizar 

a vida que possuía, seu lar e família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
35CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Sonho impossível. Folha do Norte. Feira de Santana, ano L, nº 2629, p. 6, 29 nov. 
1959. 
36Idem. 
37.Idem. 
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2. “CORAR DE QUANDO EM QUANTO NÃO FAZ MAL”: 

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS A CONDUTA FEMININA  

 

 

Maluf e Mott (1998) afirmam que as mudanças no comportamento feminino no 

princípio do século XX, provocaram incomodo aos conservadores e debates sobre a conduta e 

o papel social do feminino na sociedade brasileira. A recente presença das moças das camadas 

sociais médias e altas sozinhas nas ruas da cidade, a inclusão das mulheres no mercado de 

trabalho e principalmente as distinções de funções e comportamento exercidos pelos homens 

e mulheres tornaram-se temas de discussões e tentativas de disciplinar as mulheres em 

consonância com tradicional modelo de mulher ideal. 

Sevcenko (1998) ao apontar as inovações tecnoculturais nas grandes cidades entre o 

fim do século XIX e o início do XX, introduzidas pelo desenvolvimento de novos meios de 

comunicações, o autor apresenta as transformações provocadas pela introdução do cinema na 

vida sociocultural nos centros urbanos. Esse historiador (1998, p. 599) ressalta que “ir ao 

cinema pelo menos uma vez na semana, vestido com a melhor roupa, tornou-se uma 

obrigação para garantir a condições de moderno e manter o reconhecimento social”. Nessa 

época, o cinema hollywoodiano com seus astros promoveu novos hábitos de consumo e de 

estilo de vida. 

O receio das transformações culturais promovidos pelo cinema hollywoodiano 

repercutiu nas crônicas de Zoíla Ribeiro Chagas, principalmente pela possibilidade de 

influenciar a juventude feirense, em especial as moças, a infringirem as regras de 

comportamento. Esse capítulo analisa as representações do feminino nas crônicas de Zoíla 

Chagas referentes às moças solteiras. Os textos analisados permitiram compreender quais as 

características comportamentais que eram esperadas das moças na década de 1950-1960, 

assim como da mocidade de Feira de Santana nesse período. 
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2.1.1 A importância da educação intelectual e moral para o matrimônio 

 

 

É interessante evidenciar que na crônica “Ser Inteligente”, Chagas contrapôs-se às 

representações veiculadas na maioria das revistas femininas que propagavam que as moças 

deveriam ocultar seus dotes intelectuais, considerados obstáculos para constituírem laço 

matrimonial, principalmente quanto adquiria grau universitário.  

 

Vocês já devem ter ouvido centenas de vezes, lido em dezenas de revistas, 
comentários a respeito do cuidado com que uma moça deve esconder o 
perigoso atributo que é a inteligência. Chegam a dizer que não há maior 
empecilho ao casamento do que um grau universitário. Se as inteligentes não 
conseguem maridos, as <<doutoras>> então, coitadas, não conseguem nem 
mesmo um olhar interessado. Essa noção, bastante espalhada, é inteiramente 
falsa e tem, muitas vezes conseguência séria. Uma mocinha muito mocinha 
(depois dos vinte ela descobrirá por si só que miolo e amor não são 
incompatíveis) corre o risco de se casar com o primeiro sujeito medíocre que 
a pede em casamento, somente de medo que nunca mais apareça outro.38 
 

A cronista considerava que o preconceito criado em torno da mulher “ser inteligente” 

poderia acarretar implicações negativas a sua vida amorosa. Amedrontadas em não 

conseguirem casamento caso fossem estudar e protelassem o casamento, muitas garotas se 

atiravam a primeira proposta. Poderiam então constituir um matrimônio infeliz, visto que sua 

capacidade intelectual era maior que a do marido.  

 

Acontece, porém, que quando acaba a lua de mel a moça já não se sente 
inclinada a continuar pela vida escondendo o cérebro que Deus lhe deu 
começa a mostrar que é superior ao marido, começando no mesmo momento 
a ser infeliz e a fazê-lo infeliz. Não há casamento que dê certo, tendo por 
base a mentira.39 

. 

Avessa aos estereótipos sobre o baixo intelecto feminino, a colunista Zoíla Chagas 

salientava que os predicados intelectuais das jovens poderiam contribuir para casamentos com 

rapazes mais instruídos, que valorizassem o conhecimento e as mulheres inteligentes. O 

conhecimento viabilizaria as moças exporem suas opiniões nos variados assuntos abordados 

pelo marido, seja sobre economia, política, renascimento ou escritores como Castro Alves40 e 

                                                           
38 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Ser inteligente. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2618, p. 4, 12 Set. 
1959. 
39Idem 
40Castro Alves (1847-1871) foi um poeta brasileiro. O último grande poeta da terceira geração romântica no 
Brasil. Expressou em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais de seu tempo, principalmente 
contra a escravidão.  
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Stuart Mill41, sem que ficassem constrangidas ou passem a impressão de “absoletas” quando 

abordassem tais temas. 

 

A verdade é que os homens de bom desenvolvimento intelectual costumam 
casar se mais tarde que os outros (em geral eles acreditam que uma esposa 
deve também ser uma companheira, no sentido mais completo) e não se 
assustam quando encontram uma moça capaz de conversar sobre o 
Renascimento, Economia, Política, Castro Alves e Stuart Mill . Eles 
gostam de poder falar nos problemas que interessam a eles, sem serem 
acusados: << Você nem reparou em meu novo penteado, fica só com esses 
assuntos que eu não entendo! >>42 [Grifo nosso] 

 

Conforme a cronista, os homens inteligentes não deixaria de considerar a estética 

feminina, “as pernas bem torneadas, uma cintura fina, uns olhos pestanudos”43, mas não 

considerariam apenas a beleza física. Segundo ela, aqueles que se restringisse a esses aspectos 

seriam os homens medíocres que se satisfaziam com uma mulher BBB: “bonitinha, burrinha e 

boazinha”: 

 

Está claro que os homens inteligentes, são tão sensíveis quanto os outros a 
um par de pernas bem torneados, uma cintura fina, uns olhos pestanudos. 
Eles não aceitarão, porém, uma mulher que tenha apenas esses agradáveis 
atributos. E é essa classe de homens que vocês estão interessados em atrair, 
não? Para conseguir casar se um sujeito medíocre, será preciso evidente 
representar a comédia de <<bonitinha, burrinha e boazinha>>.44 
 

Observe que a articulistas ao questionar se as moças queriam atrair os homens que 

valorizem as mulheres não apenas pela estética mais os dotes intelectuais, Zoíla Chagas 

buscava ressaltar o valor de um marido instruído em detrimento dos pretendentes medíocres 

que se contenta com a “mulher BBB”. 

 

 

 

 

                                                           
41Stuart Mill (1806- 1873) foi filósofo e economista britânico. 
42CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Ser inteligente. Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2618, p. 4, 12 set. 
1959. 
43 Idem 
44 Idem 
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2.1.2 Amizade e comportamento das moças 

 

 

Na crônica Arma de dois gumes45 a cronista ao se referir ao feminino em suas 

crônicas, preconizava imagens de decência como valor moral para as jovens solteiras, que 

deveriam adequar seu comportamento aos bons costumes a fim de constituírem matrimônio. 

Deveriam ser vigilantes com as amizades: não era recomendável às jovens terem muitos 

amigos, principalmente andar na companhia masculina, para não comprometer sua reputação 

e, consequentemente impedir a instituição de casamento. A cronista afirma a má influência da 

“camaradagem” considerando-a como um hábito perigoso para o sexo feminino:  

É melhor dizer logo, <<camaradagem>> é uma palavra que suscita um 
grande eco de simpatia, mas é também uma palavra que pode se tornar 
perigosa se, por exemplo entrar no cérebro de uma mulher e até criar raízes. 
Se criar raízes, eis o que acontece. Podemos precisar que a camaradagem é 
uma coisa que nasceu e cresceu nestes últimos; é quase uma doença que 
infectou a maior parte das moças muito jovem, mas que, infelizmente não 
poupou muitas que não são mais jovens, nem muito jovem.46 

 

A preocupação em relação à amizade das jovens advinha do receio das influências que 

poderia exercer sobre as mesmas, tanto na linguagem e afetividade feminina quanto nos 

modos de agir considerados inadequados às moças, como assumirem atitudes bruscas que não 

coadunavam com a desejada delicadeza e o recato feminino. Um tipo de camaradagem era 

mais danosa, temida: a aproximação das moças aos rapazes, visto que a jovem para desfrutar 

da companhia dos rapazes e ser admirada por eles “atreve-se a tudo”. A colunista temia que a 

“liberdade” que as moças dessem aos garotos nas conversas acabasse as desviando dos 

valores morais que difundia e resvalasse em práticas sexuais mais “permissivas”. Tais 

condutas das jovens são alvo de críticas da colunista: 

 

Antes de tudo, ela muda o modo de falar, adota uma gíria de gesto duvidoso, e faz 
com que seus gestos sejam bruscos e duros exatamente como os de um rapaz [...]. 
O modo de falar dela se torna desabusada e sem pudor, os temas de conversa com o 
companheiro ou com os companheiros não têm para ela nenhum limite. Ela fala de 

                                                           
45CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Arma de dois Gumes.  Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2581, p. 4, 
27  dez. 1958. 
46Idem 
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tudo de modo muito franco, atreve-se a tudo, a fim de que o rapaz ou rapazes que 
estão com ela não sintam nenhuma diferença comparando-se com ela. Pensa que os 
agradam, que está sendo moderna, que personifica a mulher da <<nossa época>> 
quando consegue deixar os homens em condições de falar com ela como se diante 
deles não houvesse mulheres.47 
 
 

Podemos apreender do trecho da crônica citada acima que ao feminino não cabia 

determinadas composturas consideradas adequadas ao sexo masculino, como falar gírias, ter 

atitudes rústicas e principalmente tratar sobre temáticas que abonasse a imagem das moças, 

provavelmente assuntos relacionado à sexualidade. Essa crônica de Zoíla Chagas evidência 

que a diferença entre os sexos atribuídos a homens e mulheres não se restringe apenas as 

diferentes funções sociais atribuídas a cada indivíduo, mais também distintos comportamentos 

desejados que fossem adotados por cada sujeito conforme o gênero de cada um. Matos (2000) 

afirma que: 

Por sua característica basicamente relacional, a categoria gênero procura 
destacar a construção do perfis de comportamento feminino e masculino 
defini-se um em função do outro, uma vez que se constituíram social, 
cultural e historicamente em um tempo, espaço e cultura determinada. 
(MATOS, 2000, p.16-17) 

 

  Na opinião da cronista, mesmo mostrando amizade com os rapazes, as moças 

deviriam ter autocontrole e saber distinguir quando era conveniente permanecer em 

determinados ambientes e rodas de conversas: 

 

Moças, mocinhas, sejam francas, esportivas, desenvoltas, não acanhadas, 
mas lembre-se de que corar de quando em quanto não faz mal, lembre-se de 
que nada perderão se retirando da discussão quando o assunto trouxer à baila 
certas coisas... e sejam bastante inteligentes para saber quais são essas 
<<certas coisas>>.48 

 

Na interpretação da colunista, as atitudes das meninas em se mostrar desinibidas na 

presença dos rapazes, provavelmente eram para “agradar” os garotos ou uma estratégia de se 

                                                           
47CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Arma de dois Gumes.  Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2581, p. 4, 
27 dez. 1958. 
48 Idem 
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aproximar do rapaz pelo qual nutria algo interesse. Criticando tais comportamentos, a autora 

assinala as consequência da “mocidade afetada pela moléstia”49 da camaradagem:  

 

Usando da <<camaradagem>> a moça talvez tenha mais ocasião de estar 
com um grupo de rapazes que lhe interessa, mas se não conseguir 
compreender a tempo que a arma que está usando é de dois gumes, está 
perdida.50 

 

No conjunto de representações atualizadas por Zoila Chagas, cabia as moças zelarem e 

se preocuparem com sua integridade moral, mantendo as maneiras civilizadas de garotas bem 

educadas e honradas. Assim, não dariam ensejos para mau falatório a respeito de sua conduta, 

comprometendo a constituição de laços matrimoniais no futuro.  

Mello e Novais (1998, p. 611) ao se referirem a década de 1960 afirmam que a 

iniciativa do namoro cabia ao homem, mesmo aos tímidos. As moças deveriam refrear os 

rapazes que queriam “avançar o sinal” recomendava-se que no namoro houvesse muita 

conversa e pouca intimidade: mão no ombro, braço ou mãos dadas, o beijo na boca como no 

cinema, foi um progresso. As garotas que não impunham limites aos rapazes ficavam 

“faladas”: eram referidas como “galinhas” ou “biscates”. A probabilidade de “ficarem para 

titias” ou “encalhadas” aumentava muito.  

Segundo Mello e Novais (1998, p. 612), os rapazes quando queriam casar, procuravam 

uma moça virgem, discreta e prendada, que consideravam capaz de ser boa dona de casa, 

esposa e mãe. Mas, este ideal estava se alterando em algumas camadas da sociedade, sendo 

que a beleza, o charme, “saber conversar” passavam a interferir cada vez mais na escolha da 

futura esposa.  

Segundo Bassanezi (2006, p. 610) a moral dominante proporcionava o respeito social 

as moças de família como também a possibilidade de um “casamento modelo” e de uma vida 

de “rainha do lar”, o que era negado as moças levianas. A autora afirma que as revistas da 

época classificavam as jovens em as moças de família e moças levianas: 

 
As moças de família eram as que se portavam corretamente, de modo a não 
ficarem mal faladas. Tinham gestos contidos, respeitavam os pais, 
preparavam-se adequadamente para o casamento, conservavam sua 

                                                           
49 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Arma de dois Gumes.  Folha do Norte. Feira de Santana, ano XLIX, nº 2581, p. 4, 
27 dez. 1958. 
50

 Idem 
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inocência sexual e não se deixavam levar por intimidades físicas com os 
rapazes. Eram aconselhadas a comportarem-se de acordo com os princípios 
morais aceitos pela sociedade, mantendo-se virgens até o matrimônio 
enquanto aos rapazes era permitido ter experiências sexuais. 
(BASSANEZI,2006, p. 610) 

 

Essa preocupação com a moralidade sexual que a autora destaca ser constitutiva da 

sociedade brasileira do período parecia ser parte integrante dos anseios e das apreensões da 

elite feirense. Souza (2010 p. 39) ao analisar as representações produzidas e reproduzidas 

sobre as mulheres no Jornal Folha do Norte, no período de 1950 a 1959, salienta que as 

normas de comportamento apresentada nesse hebdomadário era condizentes para as mulheres 

abastadas da sociedade feirense daquela época. O periódico assumia a função de vigilante e 

normatizador, ratificando que apesar da modernidade que surgia na urbe era necessário 

cautela, principalmente as mulheres, para que as inovações não levasse na direção perniciosa 

e irresponsável. 

Santos (2010, p.153), ao analisar as noções, idéias e normas de moralidade e honra 

sexual que venham sendo constituídas na cidade de Feira de Santana dos anos de 1940 a 1960 

afirmou que as mulheres desempenharam papel central na elaboração da imagem de Feira de 

Santana como cidade moderna e honrada, porque também elas deveriam ter ambos os 

atributos: 

 

Assim, as honradas e honestas seriam utilizadas para confirmar os padrões 
normativos de conduta dos sujeitos e, mais que isso, para delinear papéis 
sociais destinados às identidades femininas e masculinas. Temas como 
sexualidade dos jovens, virgindade e sociabilidades, cuja referência em 
jornais como o Folha do Norte a nível local, e em publicações de circulação 
nacional como a Revista O cruzeiro tornou-se mais freqüente e era avaliado 
sob o prisma de valores tradicionais, estabelecendo um convívio de 
convergência e divergência entre o tradicional e o moderno. (SANTOS, 
2010, p.153) 

 

Sousa (2013, p. 18) ao pesquisar sobre a identidade femininas nos clubes sociais de 

Feira de Santana no período de 1960-1980, evidenciou que nessa época as mulheres passaram 

a adotar outros padrões comportamentais, ao mesmo tempo em que a cidade de Feira de 

Santana “queria normatizar os costumes e travava lutas contínuas entre o idealizado 

comportamento secular e o novo estilo de vida, demonstrado pela TV, pelo cinema, pelos 

meios de comunicação em geral”. Conforme a autora, os comportamentos destinados as 

mulheres feirenses eram em demasia incentivados pela igreja católica e instituições de ensino, 
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os quais ditavam as condutas idealizadas para as mulheres seguirem em todas as etapas da 

vida. 

Considerando que o contexto histórico e social influencia nos escritos dos sujeitos 

sociais, a representação secular das mulheres como delicada, pura e submissa que estava 

presente no imaginário das pessoas e era considerada pela Igreja Católica a forma adequada 

do comportamento feminino repercutiu também nas crônicas dessa colunista do FN.  

 

 

2.1.3 A cultura americana e a juventude brasileira. 
 
 

Já falei em vários artigos passados sobre a juventude e continuarei falando 
dela e com ela, porque acredito ser a mesma, sem dúvida alguma a esperança 
da nossa Pátria.51 

 

 A articulista na crônica Juventude, Esperança da pátria, voltasse aos jovens como 

receptores de sua mensagem. Nesse artigo, Zoíla Chagas corroborava nas representações 

depreciativas em relação as influências culturais norte-americana na juventude da cidade 

Princesa do Sertão. A cronista frisava a influência negativa da cultura americana no 

comportamento feminino, a valorização da liberdade, a frequência das moças em festas 

noturnas, o consumo de bebidas alcoólicas e a saída das jovens do âmbito familiar para 

morarem sozinhas ou com amigas e a adesão das mulheres casadas ao divórcio: 

 

Surgem em nossa terra, todo dia, certa inovações modernistas, que no Velho 
Mundo e na América do Norte já constituem banalidades. E a tendência para 
a imitação pende, como sempre, para o lado da lei do menor esforço. Fala se 
em divorcio, discutem se publicamente suas vantagens e tenta-se imitar o 
mais que se pode a vida de outros países.  Para as jovens é ideal sua 
emancipação, sua liberdade para a vida noturna. Os <<bailes>> brotaram nas 
nossas cidades como mata virgem após a chuva, o uísque é consumido como 
se fosse refrigerante, e, por dá cá esta palha, as jovens da classe média, 

                                                           
51CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Juventude, esperança da pátria. Folha do Norte. Feira de Santana, ano 51, nº 2678, 
p. 4, 05 nov. 1960. 
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especialmente, abandonam a família e vão viver sozinhas ou com amiga, em 
um apartamento, manobrando a vida a seu bel prazer.52 

 

Tecendo crítica a juventude feirense por se ater aos aspectos “convenientes” da cultura 

norte-americana em vez de apreciar e incorporar o desenvolvimento educacional e a inclusão 

do sexo feminino nas instituições acadêmicas e no mercado de trabalho, a cronista afirma que 

a mocidade dos Estados Unidos aprimorava seus conhecimentos realizando cursos 

profissionalizantes, mesmo tendo de conciliar no seu cotidiano o trabalho e estudos: 

 

Imitam com presteza este lado da história, mas esquecem se de imitar na 
parte boa e construtiva. Não tomam conhecimento de que nos Estados 
Unidos, por exemplo, os cursos universitários são tão comuns como o nosso 
primário quase, e que a maioria das moças que trabalharam na indústria e no 
comercio em geral, fazem cursos especializados do seu ramo para maior 
aproveitamento do seu trabalho.53 

 

Nessa crônica, o discurso de Zoíla Chagas além de ser moralizante e educacional, 

contrapõe o comportamento dos jovens feirenses, ressalta que estes diferentemente da 

mocidade norte-americana com “muitíssima má vontade, os que podem estudar são arrastados 

para isso até com ameaças”. 54 Não busca se instruir, mas continuam a criticar o Brasil 

considerando-o ‘atrasado’ em relação à liberdade que as moças desfrutavam em outros países, 

a liberdade de circularem em espaços públicos desacompanhadas e em qualquer horário sem 

serem alvo de comentário na sociedade como nos Estados Unidos. Mas, não se voltavam aos 

aspectos salientando pela cronista, principalmente em relação á dedicação das moças 

estadunidense a educação e a inclusão no mercado de trabalho.  

 

Assim é a nossa Juventude. Imita com presteza um lado da moeda e não 
toma conhecimento sequer do outro. Depois, sem um palmo de visão, 
comenta com a cabeça erguida, pernas cruzadas e na mão um cigarro 
fumegante: <<O Brasil está muito atrasado, note como tudo aqui é 
comentado ainda! Nos Estados Unidos as moças vão sozinhas as 
<<boates>>, voltam à hora que lhes apetece, e ninguém se dá ao trabalho de 
dizer alguma coisa. Nos Estados Unidos u’a mulher se casa e se divorcia à 
vontade. Nos Estados Unidos...>> E a lenga- lenga continua num mar 

                                                           
52 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Juventude, esperança da pátria. Folha do Norte. Feira de Santana, ano 51, nº 2678, 
p. 4, 05 nov. 1960. 
53Idem 
54 Idem 
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infinito só de vantagens como se nos Estados Unidos chovesse barras de 
ouro e tudo fosse cor de rosa.55 

 

Segundo Besse (1999, p.32), nas primeiras décadas do século XX no Brasil, as 

propagandas difundidas pelo cinema e revistas européias e norte-americanas despertaram 

fascínio entre as mulheres, como também influenciou na mudança de comportamento de 

algumas mulheres dos grandes centros urbanos, não apenas introduzindo cosméticos e moda, 

mas também o hábito de fumar em público e falar gírias. 

Mello e Novais (1998, p. 571-572) ao tratarem das transformações econômicas e as 

mutações na sociabilidade manifestas na vida cotidiana dos brasileiros no início dos anos de 

1960, explicitaram as mudanças na vestimenta feminina, a incorporação de roupas masculinas 

para as mulheres, especialmente da calça comprida, que era um espanto para os mais 

tradicionalistas, como também de camiseta, tênis, paletó, alpargata. O cumprimento das saias 

começaram a diminuir, surgiram as minissaias, dando as mulheres um aspecto juvenil e 

esportivo, os calções foram substituídos pela calça- biquini, posteriormente surgiu o biquíni. 

Mas, o fato que provocou a reprovação dos conservadores foram as mulheres fumando, 

principalmente em lugares públicos. 

Símbolo de rebeldia, fumar significava transgredir as regras sociais impostas, para 

tanto, a juventude como forma de ostentar uma independência e modernidade aderiram os 

cigarros. Segundo Sevcenko (1998, p. 530), após a Primeira Guerra, sobretudo pela via do 

cinema, o cigarro se tornaria símbolo clássico do modo de vida americano. 

Santos (2010, p 135), afirma que Feira de Santana ao longo dos anos de 1940 a 1950, 

no contexto do Estado Novo e, especialmente, durante a implantação do Plano de Metas no 

governo de Juscelino Kubitschek recebeu influência norte-americana, segundo a autora a 

cidade buscava manter suas particularidades culturais mesmo com a aproximação com a 

cultura estrangeira.  

Segundo Santos (2010, p.135), em Feira de Santana, novas formas de sociabilidades 

foram surgindo através dos clubes que apresentavam como característica principal ser um 

espaço formado por um grupo social que estabelecia relações sócio-culturais. Os sócios 

promoviam nesses ambientes eventos sociais de entretenimento, seja prestando serviços nos 

campos da política, da filantropia e da economia. Nesses lugares, a mocidade era incumbida 

                                                           
55CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Juventude, esperança da pátria. Folha do Norte. Feira de Santana, ano 51, nº 2678, 
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de preservar os costumes, sobretudo dos casamentos, marcando a integração na sociedade dos 

adultos. 

O Feira Tênis Clube era um espaços de sociabilidades que proporcionava grande 

visibilidade as moças da cidade, seja nas festas de debutantes, nos concursos e desfiles 

promovidos para os associados e divulgados no jornal Folha do Norte, periódicos que 

publicava os nomes das belas moças da elite feirense, a Coluna Sociedade de Eme Portugal 

publicados na década de 1950 a 1960, enaltecia a beleza feminina, publicava os comentários 

sobre as festas e concursos, como As dez mais elegantes. 

 

Eme Portugal falava dos brotos feirenses inspirando-se na cidade e no estilo 
de vida dos seus habitantes, ao analisarmos a coluna, percebe-se que, dentre 
as sociabilidades que apareciam, as moças da pequena elite local de Feira de 
Santana gostavam de viajar nas férias e curtir as festas e boates realizadas no 
mesmo clube no Feira Tênis Clube e as sessões de cinema seja nas matinêes 
e soirèes eram programas destinados a um grupo restrito de sujeitos. 
(SANTOS, 2010, p.138) 
 

Para Santos (2010, p. 140), Eme Portugal ao tecer comentários na Coluna Sociedade 

sobre os eventos sociais que ocorriam em Feira de Santana evidenciava o cotidiano da cidade 

veiculando os ideais do moderno que se instaurava na urbe Feirense, “destacando a presença 

feminina nos espaço de sociabilidade, mas dando conta também da vigilância familiar nesses 

espaços, onde as virtudes femininas eram exibidas e comentadas”. 

Sousa (2013, p. 40) ao tratar sobre lazer, sociabilidade e as identidades femininas 

constituídas dentro dos clubes sociais56 de Feira de Santana entre 1960 e 1980, afirma que as 

convivências dos associados nestes clubes influenciaram o comportamento social de mulheres 

e homens que freqüentavam esses espaços. Conforme Sousa (2013, p.16) os clubes sociais 

eram espaços que possibilitava maior liberdade para as mulheres, por serem mais seguro aos 

olhos dos pais e representarem status sociais, já que os indivíduos que freqüentavam estes 

locais pertenciam em sua maioria a elite. 

 Sousa (2013, p.9) evidencia que as mulheres que freqüentavam os clubes sociais 

utilizavam esses ambientes como local de entretenimento e sociabilidade, mas cima de tudo, 

como espaços onde ganhavam mais liberdade e burlavam regras: como o flerte, o uso de 

roupas mais provocantes para os padrões da época e a quebra de tabus ao sentar-se à mesa 

desacompanhadas da figura masculina. 

 

                                                           
56 Os três principais clubes sociais de Feira de Santana: Clube de Campo Cajueiro (CCC), Feira Tenis Clubes 
(FTC) e o Euterpe Feirense. 
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2.1.4 Juventude irresponsável 

 

 

A displicência da juventude brasileira, sua devoção as diversões: futebol, namoro, 

vaidade e ao principal entretenimento do “mundo moderno”- o cinema- contribuíram na 

depreciação da imagem dos jovens na crônica de Zoíla Chagas intitulada Eterno problema.  

A mocidade atual é irresponsável, irrequieta e galhofeira. Nada leva a séria e 
por nada deste mundo se interessa, a não ser pelo cinema, futebol, namoricos 
e vaidade pessoal. Esses males já são uma praga e se propalam 
vertiginosamente, abrangendo todas as camadas sociais. Da baixa a média e 
da média a alta classe, os problemas fundem-se numa uniformidade de 
assustar. Ninguém quer ouvir a palavra <<trabalho>>, como se ela 
encerrasse a morte ou uma tragédia. Nossos moços, de 12 a 18 anos, serão os 
brasileiros de amanhã e serão o conteúdo dos recenseamentos do país. 
Representarão a maioria; e que tristeza quando eles representarem um bando 
de fracassados.57 

 

Os aspectos negativos da juventude gradualmente se ampliam nesse artigo de Zoíla 

Chagas, sendo atribuído aos pais a falta de maior participação na vida dos filhos, 

principalmente na juventude, fase considerada perigosa por causa das más influências que 

poderiam “desviá-lo da moral e bons costumes”.  

 

Única e exclusivamente por falta de vigilância administrativa, enérgica, 
compreensiva e eficiente, vivem entregues a si mesmo na adolescência, o 
mais importante período de sua vida. Promulgam suas próprias leis, julgam-
se adultos e, como tais, querem proceder. Sepultam prematuramente sua 
infância, e tudo isso a vista dos pais, que afinal acabam concordando com os 
filhos e a tratá-los como crianças adultas, já que sabem tudo o que fazem 
eles.58 

 

O poder de ludibriar e “transtornar as jovens e mal orientadas cabecinhas”59 era 

atribuído também ao cinema “com seu apartamento de luxo, suas mulheres custosamente 

vestidas para impressionar, seus galãs e seus maravilhosos ambiente de fausto e 

                                                           
57 CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Eterno problema. Folha do Norte. Feira de Santana, ano L, nº 2641, p.4, 20 fev. 
1960. 
58 Idem 
59Idem  
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prazer”.60Sevcenko (1998, 602) ao evidenciar as mudanças provocadas pela introdução das 

novas tecnologias e modos de vida nas grandes cidades modernas como no Rio de Janeiro no 

final do século XIX e princípio do XX ratifica a sedução e o impacto do cinema de Hollyword 

na vida das pessoas, por exercer influência tanto na mudança do comportamento quanto dos 

padrões de gosto e consumo. Segundo, este historiador, o cinema hollywoodiano se tornou 

porta-voz da difusão de gosto e estilos de vida, identificado com o american way of life, 

tornando-se mostruário do belo, do moderno, da moda. 

Naturalmente os mesmos técnicos de Hollywood foram rápidos em perceber 
como o glamour dos astros do cinema se transmitia diretamente para tudo o 
que estivesse ao seu redor, o que eles vestiam, o que tocavam e aquilo sobre 
o que falavam. Em primeiro lugar, o que calava fundo nas platéias era a 
beleza mirífica daqueles seres diáfanos, feitos de maquiagem, coiffure, luz e 
close-up. (SEVCENKO,1998, p.602) 

 

Conforme Santos (2010, p.142) as estrela de cinema começaram a minar pouco a 

pouco hábito, promovendo mudanças significativas nos costumes da sociedade brasileira. 

 

Assim, a influência estrangeira, principalmente norte-americana, se fez sentir 
em todo a produção cinematográfica brasileira, inclusive na Bahia. Contudo, 
é preciso notar que ao mesmo tempo em que o cinema trazia mudanças no 
comportamento das relações estabelecidas entre homens e mulheres, também 
era criticado por influências negativas sobre as condutas dos sujeitos, e, de 
forma especial para o sexo feminino. (SANTOS, 2010, p.142) 

 

É importante salientar que nos escrito da colunista feirense, a necessidade de orientar a 

mocidade advém do receio que os jovens aderissem o modelo de vida transmitido nas telas do 

cinema, optando por esse caminho até mesmo em detrimento da própria honra e dignidade. 

Segundo a cronista os jovens eram uns “pobres infelizes que não tiveram um guardião 

vigilante para lhes arrefecer das ilusões efêmeras”.61 

Enfática na sua crônica disciplinante, a articulista ressalta que “o preço da liberdade é 

a eterna vigilância”, cabendo aos pais serem “viligantes sobre o maior tesouro que lhe foi 

outorgado: a alma e os sentidos dos seus filhos. Mandem a pedagogia moderna para as 

                                                           
60CHAGAS, Zoíla Ribeiro. Eterno problema. Folha do Norte. Feira de Santana, ano L, nº 2641, p.4, 20 fev. 
1960. 
61Idem 
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estantes, e vigiem; vigiem tudo”62: as atividades escolares, as amizades, principalmente se são 

com pessoas dignas, e, além disso, instigar na prole o desejo de se profissionalizar.  

 Ante a ameaça dos comportamentos transviantes da juventude dos grandes centros, 

Zoíla Chaga reforçava para Feira de Santana preventivamente a autoridade dos pais e a 

necessidade destes vigiarem as jovens e suas práticas de leitura. Afirmava ter presenciado 

muitas jovens praticando “leituras perigosas” para o sexo feminino. Por isso, ressaltava que a 

autoridade paterna fazia-se fundamental na admoestação das garotas, mesmo que essas não 

reconhecessem o valor naquele momento, e “arranquem os cabelos ou batam as portas de 

raiva”63: 

 

Já vi muita mocinha ler livros puramente pornográficos, cheios de 
obscuridades, debaixo de capas de livros de português ou inglês. E’ por isso 
que afirmo haver necessidade de uma eterna vigilância. Sejam energéticos se 
for preciso, pois seus filhos serão seus maiores beneficiados, e os únicos 
agradecidos.64 

 

No extenso universo de leitura da segunda metade do século XIX encontravam-se uma 

literatura bastante erótica, que na época era chamada de pornográfica por conter descrições 

explícitas de sexo. Esse gênero literário, denominado romances para homens, era 

encadernado em brochuras com inúmeras gravuras e textos eróticos que expunham prazeres e 

gozos sexuais. Nas palavras de Del Priore (2006, p.220), tais livros sujos, imorais e torpes 

inspiravam-se nos mais diversos temas, sendo as aventuras amorosas dos grandes homens o 

assunto que acondicionavam os principais títulos: Cartas pornográficas de D. Pedro I; Lopes 

e Lynch nas matas do Paraguay; Os amores secretos de Pio IX.  Nos enredos, as mulheres 

pertencentes as altas rodas de prostituição, as adulteras e as meninas que perdiam a virgindade  

antes do casamento figuravam entre os best-sellers: Eva, Carmem, Isaura, A divorciada, entre 

outros. 

 Santos (2012, p.49) ao investigar a construção das masculinidades em Curitiba no 

período de 1885 a 1923, a partir dos chamados “Romances para Homens” salienta que essa 

literatura era proibida para as mulheres, por serem consideradas de personalidade frágeis e 

suscetíveis ao deslumbramento advindo a narrativa. Diferentemente, os homens eram 

considerados aptos em discernir o mundo da ficção e a realidade cotidiana, não deixando se 
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1960. 
63Idem. 
64Idem. 
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ludibriar com tais leituras. Del Priore (2006, p.220), afirma que no entender de um médico, o 

problema era evitar que tais leituras chegassem nas mãos das mulheres, pois eram capazes de 

despertar “curiosidades terríveis”. No entanto, como evidencia o trecho da crônica de Zoíla 

Chagas, a curiosidade sobre o conteúdo das páginas que era permitido a apreciação masculina, 

faziam com que as moças as escondidas, também lessem esses livros, mesmo se arriscando ter 

a moral abalada. 

Abreu (2005, p. 2-3) ao analisar a introdução do romance no Brasil ao longo dos 

séculos XVIII e XIX, salienta que a leitura de romances era considerada prática perigosa, ao 

possibilitar o contato do leitor com situações moralmente condenáveis e que poderia 

corrompê-los. Diferentemente das leituras religiosas que ensinavam o caminho da virtude e da 

salvação, os romances indicavam “atitudes pecaminosas”. As narrativas indicavam 

comportamento reprováveis, colocando o leitor em contato com cenas de adultérios, incesto, 

permitindo que o leitor aprenda a tomar postura semelhante diante de situações parecidas 

como também burlarem as leis. 

 

Mesmo que não se pusessem em prática os atos condenáveis representados 
nos romances, sua leitura provocaria sensações físicas pouco recomendáveis 
no leitor inflamando desejos, despertando a volúpia, excitando os 
sentimentos. Como se não bastasse, eles enfraqueceriam os valores morais 
ao conferir novo sentido a atos reprováveis: nos textos, o crime poderia ser 
apresentado como uma fraqueza, a castidade, vista como um cuidado 
desnecessário, a sedução, tida como ato de amor. (ABREU, 2005, p.2-3) 

 

Sobre esta questão o jornal Folha do Norte discutiu que o combate as leituras 

perniciosas constituiu um desafio de protestantes e católicos. Assim publicou que em 1956, na 

Suíça os departamentos federais conjuntamente com entidades religiosas opuseram-se as 

literaturas consideradas imorais como medida a proteção da juventude. Os tribunais suíços 

apoiaram os esforços das autoridades civis, punindo rigorosamente os infratores dos 

regulamentos referentes à matéria. Foi posto a disposição da polícia e dos comerciantes uma 

lista das publicações proibidas e os livreiros, vendedores ambulantes e concessionários de 

bancas foram coagidos a obedeceram às prescrições em vigor.65 

No Brasil em 1955 o senado havia aprovado o projeto que dispõe sobre publicações 

ilustradas para a infância e a juventude. Conforme, a preposição, não serei outorgada 

autorização para publicação periódica com textos obscenos ou ilustrações imorais, punindo 
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todos os órgãos responsáveis pela edição que não respeitaram a lei. Consideram como 

ilustrações imorais os nus que figuram em revistas que não fossem de arte.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66 Proibições as publicações imorais. Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, ano 2383, XLV, nº 2373, 12 de 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

O presente trabalho procurou analisar as representações construídas, reproduzidas e 

difundidas sobre e para as mulheres nas crônicas de Zoíla Ribeiro Chagas no perídio de 1958-

1960, cujo objetivo consistia em avaliar os perfis sociais que indicam: esposa e moça.  

Nas décadas em que Zoíla Chagas publicou suas crônicas no jornal FN foi na época 

em que a sociedade brasileira estava passando por transformações e influências norte-

americana que, por vez, refletiu na cidade de Feira de Santana. O cinema que propagava o 

modo de vida americano, a juventude que buscava adéqua-se a tal estilo.  

A necessidade de orientar, na perspectiva de moldar o comportamento do feminino e 

estimular valores tradicionais como a virgindade, inocência e desejo de ser uma rainha do lar, 

possivelmente ocorreu pelo receio das mulheres, principalmente as moças se desviarem dos 

valores morais e bons costumes, por isso em seus escritos preconizava a negação da 

sexualidade quando solteira e a manutenção do matrimônio quando casada. 

A esposa era representada como um ser dotado de habilidade doméstica: asseada, 

organizada e econômica, zelosa com o marido e com sua reputação. As mulheres casadas 

deveriam saber se comportar em espaços públicos e no conviveu conjugal ser tolerante com o 

conjugues, utilizar da doçura como estratégias para conseguir satisfazer suas vontades.  

As moças, não apenas deviam ser vigiadas pelos pais, mas serem auto-vigilantes com 

suas amizades, principalmente aquelas do sexo masculinos, além disso, afastassem de 

comportamentos que poderiam desviá-la do ideal de pureza, recato e costumes morais, como 

as leituras pornográficas e dos comportamentos modernos, que super valorizava a liberdade 

feminina. 

O jornal Folha do Norte, como formador de opinião, disseminou aos leitores e leitoras 

inúmeras lições para um adequado comportamento das mulheres da cidade, as crônicas 

escritas por Zoíla Chagas constituiu um desses instrumentos, disseminando o modelo de 

mulher ideal como também a idéia que aquelas que se enquadravam em tais arquétipos eram 

valorizadas pela sociedade, no entanto as que não seguiam tais padrões eram alvo de 

preconceitos. 
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