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RESUMO
SASAKI, Silvia. Tessituras Sociais: alinhavos entre costumes e modelos vigentes através do
Jornal das Moças (1948 – 1968). 2011. 194 f. Dissertação (Mestrado em História – Área:
Ciências Humanas) – Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós –
Graduação em História, Florianópolis, 2011.

Esta dissertação tem como objetivo expor uma discussão sobre os usos de periódicos como
fontes à História. O impresso utilizado para tal proposta é o Jornal das Moças, entre os anos
de 1948 e 1968. O foco está em verificar no citado periódico algumas das experiências sociais
vividas nas décadas do período citado. As investigações historiográficas nessas sociedades dos anos de 1948 a 1968 - envolvem debates referentes à família, sexualidade,
comportamento e hábitos. Assim, o trabalho proposto tenta elucidar tal fonte de pesquisa a
partir de sua produção, averiguando as mudanças e conformismos apontados pela revista em
relação aos modelos femininos idealizados, tido como o principal público leitor do periódico.
Através da análise das preferências do corpo editorial, no sentido de publicar histórias de
amor em diversos formatos (contos, novelas ilustradas, fotonovelas, testes amorosos), é
perceptível a importância dada amor romanceado que aponta para figuras femininas
apregoadas aos espaços domésticos, legitimando os modelos de mãe e esposa como
preteríveis às mulheres. A padronização dos corpos femininos, expostos através de medidas
corpóreas oferecidas como modelos de beleza, e as apostas publicitárias atribuídas aos
cuidados de si e à intimidade, disseminam e ideia de mudanças em certos hábitos, mas
também requerem a destituição de costumes antigos ao preconizarem novos dos mesmos.
Assim, já na cultura de massa, a figura feminina contemplada pelo Jornal das Moças seria
aquela que assimila e reproduz os modelos de esposa e mãe como ideal de felicidade,
mediando e administrando os hábitos e consumos familiares, suportada e em larga medida
visibilizada através dos romances em diversos formatos que o periódico veiculou.

Palavras-chave: Revistas femininas. Cultura de massa. Consumo. Fotonovelas.




ABSTRACT
SASAKI, Silvia. Socials Tissues: effective bastings between customs and models through
the Jornal das Moças (1948 – 1968). 2011. 194 f. Dissertação (Mestrado em História – Área:
Ciências Humanas) – Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós –
Graduação em História, Florianópolis, 2011.
This work has as objective to display a quarrel on the uses of periodic as sources to History.
The printed matter used for such proposal is the Periodical of the Jornal das Moças, enters the
years of 1948 and 1968. The focus is in verifying in cited periodic some of the lived social
experiences in the decades of the cited period. The inquiries in these societies - of the years of
1948 the 1968 - involve referring debates to the family, sexuality, behavior and habits. Thus,
the considered work tries to elucidate such source of research from its production, being
inquired the changes or not pointed for the magazine in relation to the idealized feminine
models, had as the main reading public of the periodic one. Through the analysis of the
preferences of the publishing body, in the direction to publish histories of love in diverse
formats (stories, illustrated novels, fotonovelas, loving tests), it is perceivable the given
importance love that points with respect to proclaimed feminine figures to the domestic
spaces, legitimizing to the models of mother and wife as essentials to the women. The
standardization of the feminine bodies, displayed through offered corporal measures as beauty
models, and the appositive advertising executives attributed to the cares of itself and the
privacy, spread and idea of changes in certain habits, but also they require the destitution of
new old customs when praising of the same ones. Thus, already in the mass culture, the
feminine figure contemplated by the Jornal das Moças would be that one that assimilates and
reproduces the models of wife and mother as proposal of happiness, mediating and managing
the the family habits and consumptions, supported and in wide measured requested through
the history loving in diverse formats that the periodic one propagated.
Key-words: Feminine magazines. Culture of mass. Consumption. Photonovels.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma discussão mais elaborada sobre os usos de revistas como
fontes à História. Neste sentido, o impresso utilizado para visibilizar as possibilidades e os
usos de impressos como fontes é o Jornal das Moças, entre 1948 e 1968. Penso que ao
analisar o citado periódico posso vislumbrar de modo mais presente experiências sociais
vividas nas décadas do período citado. Segundo Ana Luiza Martins (2008, p. 21):
A revista é gênero de impresso valorizado, sobretudo por documentar o
passado através de registro múltiplo: do textual ao iconográfico, do
extratextual – reclame ou publicidade – a segmentação, do perfil de seus
proprietários àquele de seus consumidores.

Os periódicos ilustram costumes do período em que circulam, mas, principalmente,
veiculam convenções que serão aplicadas ao cotidiano de seus leitores por meio da
reprodução dos imaginários sociais, conformando-os aos modelos disseminados. Assim, para
uma melhor delimitação, nesta dissertação a opção pelo Jornal das Moças como fonte ocorreu
devido a diferenciação do seu conteúdo. Levando em conta outras revistas voltadas ao público
feminino que circularam no mesmo período (Querida, Capricho, Cláudia), cujos teores eram
similares, a fonte escolhida se distingue por trazer fotonovelas, cadernos de moldes, artigos
religiosos e a programação do rádio e da televisão em uma mesma edição. A quantidade de
páginas entre estes periódicos eram muito próximas – de 70 a 90 páginas por edição – bem
como o preço de cada edição, que variava de Cr$ 12,00 a Cr$ 18,00 1, nos anos de 1948 e
1968, mas as abordagens se distinguem desde os artigos e contos até a publicidade veiculada.
Voltada para um amplo público de moças e mulheres casadas, as capas do Jornal das Moças
quase sempre retrataram uma única modelo, geralmente desconhecida, sem apresentar
nenhuma chamada sobre seu conteúdo.

1

Para efeito de comparação, na década de 1950, o valor do salário mínimo era de Cr$ 380,00. Conforme o valor
médio do Jornal das Moças, cerca de Cr$ 12 a Cr$ 15,00 no mesmo período, estariam comprometidos de 3,16%
a 3,95% de um salário mínimo. No ano de 2010, em que o valor do salário é de R$ 510,00, uma revista feminina
como a Nova, da editora Abril, vendida a R$ 10,00, comprometeria 1,96%.
ϭϱ


Figuras 1 e 2 - Capas do Jornal das Moças, de setembro de 1955 e novembro de 1952.

O Jornal das Moças, além da publicidade, fotonovelas e colunas voltadas para as
mulheres, trazia também em suas páginas fotografias de moda, moldes e desenhos de
bordados, que eram readaptados e reproduzidos, indicando certos costumes e hábitos do
período abordado 2. A escolha por tal fonte também está no interesse desta relação entre
emissor e espectador – embora o foco deste trabalho esteja pautado na produção da revista -, e
nas possíveis influências na configuração das ações dos indivíduos, direcionando seus desejos
e preferências.
Em relação à imprensa feminina nas décadas de 1940 e 1950, discorre Mary Del
Priore (2005, p. 283) que “as revistas femininas tinham então o papel de modelar no que dizia
respeito à vida amorosa, (...) tendo um tremendo impacto como formadores de opinião”.
Confirmando esta importante relação entre os periódicos voltados para as mulheres, Lilian
Henrique de Azevedo (2009) conclui que as revistas como veículos de transmissão de valores
sociais e morais, cumprem um papel de divulgadoras de um tipo de sociedade, não raro,
idealizada. A disseminação de modelos de comportamentos a serem seguidos pelas leitoras

2

Refiro-me, por exemplo, às práticas de costuras caseiras que podem ser detectadas nos cadernos de moldes e
bordados, ao consumo de certos produtos veiculados pela publicidade, entre outros. Alguns costumes que pude
perceber através da análise da revista serão melhor discutidos no primeiro capítulo deste trabalho.
ϭϲ


desse período tinha como principais referências a alteridade vivida no cotidiano 3 - em que o
social é o espaço das padronizações - e, como meio informativo, as revistas e periódicos que
traziam os assuntos de interesses femininos, como no caso da fonte aqui apresentada. Da capa
ao conteúdo, as legitimações dos hábitos e gostos expostos nessas páginas, estavam fincadas
na ideia de busca da felicidade através do amor 4 em forma de romance – nas fotonovelas, na
publicidade, nos contos e colunas do periódico - e na figura da mulher referenciada no espaço
familiar, doméstico. Ainda, delineando estes modelos, a oferta de medidas corpóreas e
cuidados de si fundamentando a padronização da beleza feminina através dos ideais de
conduta e de consumo.

O periódico no âmbito público e privado
Os processos culturais são os responsáveis pelas definições dos padrões estéticos que,
nos dias atuais, são expressos principalmente pela mídia. No século XX a imprensa foi
marcada tanto pela sistemática importação de novas tecnologias e dos subsídios necessários à
produção gráfica, quanto pelo esforço pela produção interna destes (HALLEWELL, 1985), os
suportes utilizados para a veiculação da informação, no sentido mais amplo de comunicação,
atingiram cada vez mais pessoas, tornando-se poderosos meios na construção de
representações e imaginários sociais. De acordo com Laurence Hallewell (1985), enquanto
novas editoras se multiplicam no Brasil a partir dos anos de 1950, são perceptíveis grandes
mudanças na indústria gráfica brasileira desde os primeiros anos do século XX. Segundo
Nelson Werneck Sodré (1990), nas primeiras décadas inúmeras publicações são lançadas no
mercado, principalmente no que se refere ao gênero de revistas ilustradas, apresentando cada
vez mais as novas possibilidades de recursos técnicos alcançados. Logo, as publicações
periodistas como o Jornal das Moças são catalizadoras no sentido de assimilarem e
demonstrarem os processos de modernização, contemplando desde a apresentação do suporte
da revista – como através da qualidade do papel, inserção de fotografias e não mais somente
ilustrações - até os discursos presentes em seu conteúdo - como através da publicidade que
3

Sobre este processo que se apoia na alteridade, a referência de Hall (2003, p. 39) aponta como identificação, em
que as identidades são preenchidas “a partir do nosso exterior, pelas formas como inaginamos ser vistos por
outros”. Este aporte também é discutido na página 23 deste trabalho.
4
Para melhor fundamentar o sentido de “busca da felicidade”, refiro-me ao conceito de happy end trabalhado
por Edgard Morin em Cultura de Massas no Século XX: neurose. O autor traduz a espera e o desejo pelo final
feliz como uma revolução no imaginário social dos leitores, diante das construções de realidades da cultura de
massa, principalmente após os anos de 1940. A ideia de felicidade, portanto, se torna o núcleo de afeto e
identificação, disseminada por diversos meios como, por exemplo, as fotonovelas e a publicidade.
ϭϳ


indica o uso de determinados produtos que legitimam a idéia do indivíduo tido como
moderno.
Ciente de que cada periódico tem seu campo de interesse, a ideia da figura feminina
locada no espaço do doméstico, como mãe e esposa, caracterizando hábitos de consumo com
foco nas preocupações com a família, e a padronização de modelos de beleza veiculados em
tal fonte são passíveis de análise, diferenciando-se das outras revistas da mesma época na
abordagem que faz através de novidades do período - como as fotonovelas, suas publicidades
e testes amorosos peculiares - referenciando o interesse da linha editorial, que também
margeia as vozes e interesses sociais, bem como os conformismos socialmente presentes.
Logo, percebe-se a dialógica entre produção e recepção, em que um responde ao outro,
ilustrando as condutas, as expectativas e os modelos em trânsito.
Nas edições do periódico do ano de 1948, são criadas as primeiras histórias
sequenciais ilustradas, antecedendo as publicações das fotonovelas, com o mesmo teor
narrativo. Em 1950, serão publicadas as primeiras fotonovelas de fato, em duas páginas
semanais. Por fim, em 1968 ocorrerá a publicação da última edição da revista. Portanto,
diante destas delimitações, optei pela abordagem em tal período (de 1948 a 1968), em que foi
possível perceber que o amor romanceado é o fator comum para a veiculação do conteúdo da
revista, na oferta da figura feminina dentro do lar como modelo para as leitoras da época.
O acesso à fonte pesquisada ocorreu de duas formas. A primeira foi através da
disponibilidade de parte dos exemplares pela Biblioteca Pública Estadual, em Florianópolis.
E, a segunda, foi pela aquisição de 53 exemplares em sebos catarinenses. No total, foram
analisadas 449 edições, representando 43,18% de todas as publicações impressas. Mesmo não
tendo ocorrido o acesso a todas as edições, considero satisfatória a análise somente destes
números, alcançando as reflexões aqui colocadas.
Segundo Maria Celeste Mira (1997, p. 21), em fonte de pesquisa do IBOPE, as
revistas mais lidas em 1948, nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, eram:
- O Cruzeiro: 37,7%
- Revista da Semana: 15,5%
- A Cigarra: 9,7%
- Carioca: 8,1%
- Seleções: 10,7%
- Careta: 11,3%
- Fon-Fon: 2,6%
- Jornal das Moças: 2,6%
- Cena Muda: 2,6%
- Vida Doméstica: 1,9%

ϭϴ


A partir destes dados, pode-se perceber que a preferência de leitura nos idos da década
de 1940 são as revistas com conteúdo diversificado. Em geral, tais revistas eram adquiridas
para serem lidas por todos os indivíduos da família, como aponta Mary Anne Junqueira
(2000), em seu trabalho sobre a revista Seleções. Portanto, as revistas voltadas
especificamente ao âmbito feminino se encontram entre as menos adquiridas, pois em dado
período, a falta de recursos e as dificuldades de acesso demonstram que o espaço para este
tipo de leitura ainda é pequeno.
Em consulta ao acervo on line doado pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística) ao Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), foi possível verificar que, em 1955 – alguns anos mais tarde – a
preferência por revistas de variedades aumentou drasticamente:
- O Cruzeiro: 14%
- Carioca: 8.5%
- Jornal das Moças: 5.5%
- Life: 4%
- Parati: 4% 5
Logo, é possível perceber que em um intervalo de sete anos, a leitura de revistas de
variedades – e, entre estas, também revistas femininas - tomou um importante espaço no
cotidiano das famílias e, consequentemente, na imprensa brasileira. Segundo Del Priore
(2001, p. 105), “nas sociedades ocidentais, o processo de ‘feminização’ começou a aparecer
tanto na organização do trabalho, quanto nos modos de vida, nas formas de consumo e de
comunicação”, apontando para a importância das referências femininas nas estruturas sociais,
mesmo que os modelos de comportamento e do papel das mulheres denotem muitos
conformismos em relação à figura feminina, como a predileção do espaço doméstico e das
funções de esposa e mãe como proposta de realização e felicidade. Ainda, a autora
complementa que “não há dúvida que aquelas que o filósofo Edgard Morin descreveu como
‘as agentes secretas da modernidade’ tornaram-se as principais personagens das mudanças
estruturais em nossas sociedades.” (DEL PRIORE, 2001, p. 105).
O conteúdo destes periódicos passou a atender cada vez mais os interesses de suas
leitoras: variedade de seções e ilustrações, oferta de produtos de beleza, contos e histórias
romanceadas, receitas de moldes e bordados, receitas culinárias, horóscopo, grafologia, entre
outros. E, por sua vez, o Jornal das Moças pretendia atender tanto o público das jovens moças
5

Capturado no sítio: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/206pags6-7.pdf. Acesso em
16/06/2010.
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quanto das mulheres adultas e mais velhas. Assim, foi possível compreender que a revista
poderia ser consumida por estes dois públicos: o suplemento Jornal da Mulher atendia aos
interesses das mulheres adultas, com moldes, informações de moda, receitas de bordados e
dicas sobre os cuidados domésticos e comportamentais; e o restante para as moças, com
contos e colunas com dicas para as solteiras ou recentemente casadas, fotonovelas, testes
comportamentais e amorosos, além de outras informações.

Figura 3 - Capa do suplemento Jornal da Mulher, na edição de 3 de abril de 1958 do Jornal das Moças

A chamada do periódico era a de ser “a revista de maior penetração no lar”. E, de fato,
mesmo tendo leitoras mulheres como seu principal foco, o conteúdo, em sua maioria, se
voltava para as questões do lar. Isto porque grande parte das leitoras, no período abordado, se
encontrava no espaço doméstico ou tinham como pretensão futura o desejo de se casar. Tal
ensejo pode ser verificado através dos dados, novamente, do IBOPE, sendo que no ano de
1950, 39, 7% dos pais desejavam que suas filhas se tornassem donas de casa, contra 18,5%
que gostariam que estas fossem professoras ou 12,3% enfermeiras 6. Mesmo assim, tanto a
profissão de professora quanto de enfermeira são consideradas carreiras que simbolizam os
6

Capturado no sítio: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/206pags6-7.pdf. Acesso em
16/06/2010.
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cuidados maternos, conformando - se com a figura da mulher apregoada ao modelo de mãe
presente na revista.
O objeto impresso e a leitura periodista
De acordo com Hall (2003), a partir da segunda metade do século XX, a identidade
humana passa a ser influenciada pela indústria cultural. Mas, para Hall (2003, p. 38), a
identidade não é uma coisa acabada:
Ela (a identidade) permanece sempre incompleta, está sempre em processo,
sempre sendo formada. As partes “femininas” do eu masculino, por
exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram expressão
inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta. Assim, em
vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar em
identificação, e vê-la como um processo em andamento.

Logo, ao processo de preenchimento e mutações das identificações, são adicionadas as
influências exteriores aos sujeitos, “pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos
por outros” (HALL, 2003, p. 39). Na construção dessas identificações são modeladas as
condutas esperadas, sendo o domínio do imaginário um importante lugar estratégico. Os
periódicos, em geral, muito contribuíram para instituírem ideais de beleza e condutas,
oferecendo modelos de comportamentos e identificações, tanto masculinos quanto femininos.
Tomar a leitura periodista como uma prática cultural – e, portanto, entendida como
história de uma prática social – é postular como cerne da questão os usos, manuseios, formas
e apropriações do material impresso e dos discursos veiculados. Para Roger Chartier (1996, p.
78), “uma história do ler afirmará que as significações dos textos, quaisquer que sejam, são
constituídas, diferencialmente, pelas leituras que se apoderam deles”. É possível compreender
que a leitura de um periódico como o Jornal das Moças não ocorreu sem desvios ou
resistências. Porém, neste trabalho, a investigação proposta está pautada somente no lado da
produção, e do que por esta – como reflexos das vozes sociais naturalizadas – remetiam a
modelos e gostos oferecidos às suas leitoras.
Diferentemente da leitura tutelada, a aquisição e uso de impressos, como as revistas
femininas do século XX, têm a intenção de divertir e informar. Mas, ao passo que distraem o
leitor, também lhe ofertam possibilidades de sociabilidades, através de modelos. No século
XVIII, o número de livros possuídos pelas famílias camponesas da Europa (principalmente as
famílias francesas) eram poucos e, geralmente, voltados ao interesse familiar religioso. Mas,
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segundo Chartier (1996, p. 88), a leitura de objetos impressos - que não os livros – se
diferenciavam da leitura familiar:
Entre os impressos de grande circulação no reino, dois suscitam,
seguramente leituras intensas não comparáveis à apropriação puritana da
Bíblia, mas, suficientemente fortes para moldar as maneiras de pensar e de
contar. Trata-se, primeiramente, do almanaque, objeto de manipulações
frequentes, de repetidas consultas, de referências familiares. O mesmo
ocorre com os folhetins que dão a conhecer crimes e prodígios, catástrofes e
milagres, fatos históricos e variedades.

Assim, a leitura de impressos como uma prática obtém sucesso quando fala dos traços
e representações socioculturais de seus leitores, mesmo que ficcionalmente. Não evidenciam,
necessariamente, as realidades locais de em que os impressos circulam, mas são e estão
adequados aos modelos reconhecidos por seus espectadores. Trata-se de uma leitura
domesticada, ordinária em relação à literatura, mas pedagógica em relação às ideias morais e
comportamentais. E, no caso do Jornal das Moças, mesmo com a grande quantidade de textos
traduzidos, com referências estrangeiras, foi possível a correspondência entre os códigos
exteriores e as referências sociais brasileiras, passíveis de compreensão e aceitação por parte
das leitoras. Como um convite, tais referências estrangeiras são expostas à assimilação e
decodificação para as leitoras. Segundo Campos (2006, p. 132), a partir das diferenças
culturais, esse convite “nos confronta com a disposição de saber ou com uma distribuição de
práticas que existem lado a lado, designando uma forma de contradição ou antagonismo social
que tem que ser negociado em vez de ser negado.” Ainda, é característica da indústria cultural
do século XX a pluralidade de conceitos, provindas de outras sociedades, com outros idiomas,
traduzidos e adaptados, mas que se tornam reconhecíveis, comuns e assimilados pelos mais
diversos leitores. E, para Campos (2003, p. 115), a tradução “é inexata e deformante, mas é
ela que permite a comunicação.”
Além do discurso, que prevê certa interpretação do leitor para a compreensão, o
suporte do objeto impresso não é neutro. Para Chartier (1996, p. 96): “com efeito, podemos
definir como relevante à produção de textos as senhas, explícitas ou implícitas, que um autor
inscreve em sua obra a fim de produzir uma leitura correta dela, ou seja, aquela que estará de
acordo com sua intenção.” São instruções, mascaradas ou não, visando uma esperada relação
entre leitor – texto – entendimento, inscrevendo no texto e nas imagens as convenções sociais,
permitindo sua compreensão e sinalizando os discursos através de diversas técnicas
narrativas. Dispositivos que resultam da escrita, em que tais senhas são positivadas em
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detrimento da negativação de outras senhas e “desejados pelo autor, que tendem a impor um
protocolo de leitura, seja aproximando o leitor a uma maneira de ler que lhe é indicada, seja
fazendo agir sobre ele uma mecânica literária que o coloca onde o autor quer que esteja.”
(CHARTIER, 1996, p. 97). Em muitos casos, a tipografia do texto e o conjunto das imagens
impressas ditam o protocolo de leitura esperado pelo autor, diferenciando os leitores conforme
o interesse da publicação.
As possíveis manipulações de interesse veiculadas através da informação são
reapropriadas e ressignificadas quando chegam ao leitor, abrindo-se também lacunas para as
possíveis subjetividades. De um lado, a produção editorial, que discursa conceitos de
civilidade, gostos, legitimando e instituindo padrões. De outro lado, a recepção dos
espectadores que, embora apoiados em conceitos pré-concebidos, também se encontram
abertos aos novos ideais, transitando entre estratégias e práticas cotidianas.
Mesmo diante das relações sociais é interessante notar como um público se reconhece
através dos impressos. O consumo de determinada revista por dada classe ou grupo – o
público-alvo – encontra nas ideias do periódico os discursos reconhecíveis por seus leitores,
que também pensam através dos modelos narrativos ali dispostos. Isto é, embora a leitura
possa atingir o íntimo (e o individual), é pelo cultural que se ordenam as singularidades dos
sujeitos. O que, aparentemente, possa parecer a construção das histórias individuais pertence,
na maior parte de seus aspectos, a narrações e condições culturais, com o foco nas
perspectivas dos indivíduos.
Ainda, compreendo o Jornal das Moças como um objeto oriundo e veiculador da
cultura de massa. A partir de seu conteúdo e circulação – em que, se a origem das
correspondências entre os leitores for verídica, pode-se afirmar que sua circulação alcançou as
mais diversas cidades brasileiras e não somente as capitais – os conceitos presentes propõem
atender as expectativas individualizadas, sempre com novidades, próprias ao consumo
cultural de massa. Na tentativa de atingir o maior número de leitoras, o objeto fulgura os
desejos singulares dos cuidados de si, sejam materiais ou emocionais, reverberando, no
máximo, aos ensejos da família. Ao espaço público esta mesma individualidade continua, pois
o periódico informará sobre o comportamento e os padrões oferecidos a partir de modelos –
geralmente, aliando beleza e felicidade – não refletindo sobre o coletivo como um todo, mas
sim a partir do indivíduo.
A utilização de periódicos como fonte para a História, bem como a análise de imagens
e discursos como método, refletem as novas possibilidades abrangidas pela epistemologia do
tempo presente. Lançar este olhar para as revistas e sua circulação como uma dialógica entre
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produção e recepção, em que o cotidiano é obliterado pelos reflexos sociais disseminados nas
páginas impressas, também é redimensionar as diferentes possibilidades de análise e de fontes
possíveis na História do Tempo Presente.
Para Agnes Chauveau e Philippe Tétart (1999), a implicação da História do Presente é
geracional. Isto devido ao impacto dos acontecimentos no século XX sobre os homens,
provocando a vontade de explicar o agora (CHAUVEAU; TÉTART, 1999). E, diante da
profusão dos grandes acontecimentos, o olhar mais atento voltado aos objetos “menores”, do
cotidiano, e aos indivíduos e suas memórias, novas fontes são reconhecidas - como no caso
das revistas e dos impressos.
A urgência de métodos que atendam a História do Presente se diferencia dos
paradigmas convencionais no sentido de ampliar seus dimensionamentos disciplinares,
bebendo na fonte de outras especialidades. A evocação metodológica está “apenas
desbravada, não podendo ficar só nisso” (CHAUVEAU; TÉTART, 1999, p. 19). E, no caso
deste trabalho, as evidências apontadas para os possíveis silêncios e ruídos da fonte podem ser
relatados conforme a aplicação nas diversas formas de se analisar, de se investigar. A
importância das imagens, dos discursos, das representações e outros discorridos no desenrolar
desta dissertação encontram maiores possibilidades de análise diante da História do Tempo
Presente.
Para Chartier (2002, p. 61), “os textos não existem fora dos suportes materiais (sejam
eles quais forem) de que são os veículos”. O autor completa que “contra a abstração dos
textos, é preciso lembrar que as formas que permitem sua leitura, sua audição ou sua visão
participam profundamente da construção de seus significados” (CHARTIER, 2002, p. 62).
Assim, tendo em vista a importância do suporte do Jornal das Moças, no primeiro capítulo do
trabalho estão relatadas as descrições da materialidade do objeto, as referências em relação às
possíveis circulações do periódico, bem como o corpo editorial e as secções que circularam no
período de análise, formatando e estruturando a revista.
No segundo capítulo, incrementadas pelo advento da ilustração e da fotografia,
apresentam-se as histórias ilustradas do Jornal das Moças. Trata-se de narrativas em forma de
histórias em quadrinhos, novelas ilustradas e, em maior parte, fotonovelas. O desenrolar
destas histórias velavam pela fantasia e pelo amor como meio de aproximar e fidelizar as
leitoras do periódico. A proposta inicial deste trabalho se pautava somente na análise das
fotonovelas do periódico, veiculadas nos anos de 1950. O recorte proposto delimitava um
período de alguns anos antes e depois da publicação deste gênero. Diante disso e partindo de
pesquisas mais precisas na fonte, foi percebido que as presenças de outros tipos de histórias
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propostas pela revista eram de considerável importância para as concepções de análises mais
amplas sobre a produção tanto das histórias, quanto do jornal em geral.
Por ora, no segundo capítulo, além do foco nas fotonovelas, ampliaram-se as
perspectivas também para as histórias em quadrinhos e para as novelas ilustradas, pois estas
foram tanto as antecessoras quanto as substitutas das fotonovelas no periódico, durante os
anos pesquisados.
O terceiro capítulo aborda as peças publicitárias que abrem margem para a análise
tanto imagética pelas ilustrações, quanto pelo sentido que os textos propagandísticos geram
em conceitos e incutem gostos na interpretação dos leitores. A influência do American Way of
Life, as ideias de desenvolvimento, modernidade e a cultura de massa são percebidas nas
publicidades e se apresentam como geradoras de sentidos, construindo representações a partir
do consumo.
Ainda, nas primeiras concepções desta escrita, uma das mais tentadoras possibilidades
de trabalho se demonstrava através das questões de gênero. Afinal, a fonte é um periódico
voltado para o âmbito feminino, com discursos que entrelaçam as representações femininas e
masculinas. Certamente, algumas referências aqui serão utilizadas para detalhar distintas
ideias que circularam em relação ao tema, mas estas relações não são o aporte central do
trabalho.
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1. O PERIÓDICO JORNAL DAS MOÇAS
No primeiro capítulo deste trabalho, proponho apresentar os principais aspectos do
periódico Jornal das Moças, no período de 1948 a 1968. Historicizando a revista, procuro
analisar a importância do suporte, da materialidade da revista, ponderando os aspectos
temporais em que o periódico está envolto e as ideias que circularam no período abordado.
Segundo Cunha (2008, p. 406):
A contribuição da bibliografia material e da história da leitura mostra
que a materialidade de um impresso, o suporte onde ele é dado a ler,
cria condicionamentos sobre os sentidos que ele pode liberar. Assim,
as formas do texto dado sobre os editores, o número de páginas o
tamanho das letras, moldam possibilidades de compreensão e
recepção.

Procuro também investigar os suportes da escrita detectados no jornal. A influência
direta dos colunistas e dos redatores podem ser verificadas na escolha dos temas e assuntos
tratados no periódico. Assim, é possível perceber as preferências do corpo editorial em
relação aos preceitos da época, tendo em vista o público leitor a ser alcançado.
No momento em que aprofundei a pesquisa verifiquei a existência de dois periódicos
denominados Jornal das Moças. O primeiro circulou no Rio Grande do Norte, entre os anos
de 1926 a 1932. O segundo é do que trato nesta pesquisa, veiculado entre os anos de 1914 a
1968.
No primeiro caso, embora este trabalho não contemple tal jornal, é importante relatar
que sua produção se deu em Caicó, no Rio Grande do Norte, com um corpo editorial
composto em sua maioria de mulheres. Segundo Neto (2002), o caso do Jornal das Moças
nordestino foi pioneiro em suas técnicas jornalísticas, inovando principalmente na
estruturação do periódico, contemplando assuntos voltados para a educação. Ainda, é
importante salientar que, tendo como fundadoras três mulheres (Georgina Pires, Dolores
Diniz e Júlia Augusta de Medeiros), o jornal deixa claro a importante participação feminina
na imprensa nordestina do começo do século XX, delineando os interesses de moças e
mulheres a partir delas próprias. Os assuntos tratados se pautavam em literatura, humor e,
principalmente, em críticas em relação à condição da mulher na sociedade norte-riograndense (NETO, 2002).
Diferentemente, o Jornal das Moças que aqui trato como fonte denota outros
apontamentos em que não foi perceptível o mesmo enfoque do caso de Caicó. Ao contrário do
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jornal nordestino, o periódico aqui pesquisado tem como cerne os assuntos de interesses
femininos, mas não pude perceber maiores críticas em relação ao papel da mulher no período
pesquisado. Mesmo com a circulação em épocas diferentes, é notável que no caso do jornal de
Caicó, mais antigo que o aqui tratado, apresente tais perspectivas, enquanto o Jornal das
Moças aqui pesquisado demonstre mais conformismos aos comportamentos vigentes.
Discutindo um pouco mais sobre as diferenças entre os dois periódicos, posso inferir
que, de acordo com a circulação de ambos – o de Caicó foi distribuído somente até o limite de
alguns municípios do Estado do Rio Grande do Norte, e o aqui tratado nas capitais cariocas e
paulistas, bem como em outros Estados e municípios – seria relativamente mais fácil e menos
problemático tomar uma posição mais crítica e de afronta aos costumes vigentes no caso do
periódico nordestino, pois sua veiculação chegaria a um número menor de pessoas, com uma
tiragem menor, causando também menos controvérsias entre seus leitores. Segundo Neto
(2002), este Jornal das Moças de Caicó deve ser visto como um semanário de caráter
independente, tornando-se o veículo de ideias e opiniões das moças de tais regiões. E, no caso
do periódico aqui tratado, a posição do corpo editorial não é de afrontar, mas sim atingir o
maior número de leitoras possíveis, abordando assuntos de interesses mais gerais em relação
aos compêndios femininos, e tendo sua veiculação em diversos Estados brasileiros 7.
Outra grande diferença entre estes dois jornais é a composição do corpo editorial. No
caso nordestino, a fundação da revista foi feita por três mulheres. Mesmo tendo alguns
colaboradores homens, durante sua existência, o periódico contou com a maioria de redatoras
mulheres. No jornal aqui pesquisado, tanto sua fundação quanto a maior parte dos
colaboradores são homens. Ou seja, a estruturação da revista tem ligação direta com seu corpo
editorial, refletindo as concepções dos redatores.
Diante disto, é importante perceber a importância do termo “moça” que constitui o
título dos dois periódicos. Em um primeiro momento, a palavra em si remete a uma
delimitação de idade, apontando para o sentido de jovem. Mas, além de uma simples
demarcação referente ao estágio anterior à vida adulta de uma mulher, o termo pode ser
percebido também através de imbricações sociais. Tomo como uma possível pista para esta
discussão o trabalho de Mary Del Priore (2005) – “História do amor no Brasil” - em que a
autora versa sobre o matrimônio como ideia de felicidade para as mulheres, durante a primeira
metade do século XX. Tal modelo também é amplamente percebido no Jornal das Moças
7

Considerando a hipótese de que as cartas dos leitores e leitoras realmente apresentem origens verdadeiras, pude
verificar que a circulação do Jornal das Moças ficou conhecido em cidades do sul e sudeste brasileiro, chegando
aos interesses de leitores de Portugal.
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aqui trabalhado. Del Priore (2005, p. 254) discorre que “as mulheres eram, então, persuadidas
de que não casar era um insucesso.” O fato de não casar “era uma descensão social, que
deprimia as moças maduras.” Ou seja, a partir desta passagem, compreendo que o sentido da
palavra moça aponte mais para o casamento como delimitador da fronteira entre ser moça e
ser mulher do que, necessariamente, o curso natural da idade entre a infância e a vida adulta.
Neste caso, Del Priore ao invés de denominar a solteira como mulher, prefere o termo “moça
madura”.
No periódico também é perceptível a separação do conteúdo entre os assuntos que
seriam de interesse das moças e de interesse das mulheres. No suplemento Jornal da Mulher –
disponibilizado em forma de encarte no Jornal das Moças - são oferecidos artigos voltados
para os assuntos domésticos, cuidados com os filhos e trabalhos manuais, enquanto no
restante da revista, colunas com conselhos para as solteiras, testes amorosos e cartas de
leitores interessados em enlaces afetivos.
O suporte do Jornal das Moças apresentou mínimas diferenças durante o período
pesquisado. Em formato magazine, com 19 cm de largura por 27 cm de altura, tinha seu
conteúdo impresso em papel jornal, em preto e branco, com a capa e contracapa em papel de
melhor qualidade e colorido. Somente em cinco edições entre 1964 e 1965 pude perceber que
algumas propagandas foram veiculadas em cores – conforme é apresentado no terceiro
capítulo do trabalho.
Sobre a apresentação das capas, é importante ressaltar que entre 1948 e 1959, a
formatação permaneceu praticamente a mesma. Não havia chamadas sobre o conteúdo das
edições, somente a imagem de uma ou, no máximo, duas modelos jovens em cenários que
remetessem ao espaço doméstico (a porta de residências ou detalhes do canto de salas são os
mais vistos) ou sugestionando detalhes femininos (um jardim com flores, por exemplo). A
única diferenciação percebida entre as capas a partir de 1954 é que o título, até então disposto
na parte superior da capa, horizontalizado e sem margem, passa a ser impresso sob um
retângulo de fundo de outra cor – geralmente, rosa – ocupando somente o canto superior
esquerdo. Nas edições de 1960, a formatação das capas apresenta outro diferencial: o título do
periódico é colocado sob uma faixa mais escura, sendo que as letras são apresentadas em
branco, na horizontal; e, no lado direito da capa, na vertical, algumas citações sobre o
conteúdo da edição – na maior parte das capas, são chamadas para o suplemento Jornal da
Mulher - e o preço da revista. Diferentemente das capas anteriores, a foto apresenta bordas e
seu tamanho não ocupa mais a capa inteira. Ainda, outra alteração no aspecto das capas após
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1959 é que a fonte utilizada no título da publicação se apresenta menos rebuscada que as
edições anteriores.

Figuras 4, 5 e 6 - Diferenciações nas capas das edições de 1954, 1959 e 1960

A quantidade de páginas pouco varia. Em média entre 70 e 80 páginas por edição. O
suplemento Jornal da Mulher foi veiculado em todas as edições analisadas, demonstrando a
importância deste para o periódico, pois até mesmo nas capas, pode ser vista citações sobre o
suplemento.
A editora Jornal das Moças se localizava na Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de
Janeiro. Tal avenida abrigava então lojas e serviços considerados modernos para a época,
sendo sua imagem associada ao progresso da cidade aliada à cultura dos teatros e bibliotecas
também ali instalados. Importante também é o fato do Rio de Janeiro ter sido capital do Brasil
até 1960, legitimando a importância dada pela revista aos endereços de lojas, emissoras de
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rádios e outros locais cariocas como referência nacional. Segundo Sevcenko (1998, p. 522),
“no Brasil, o papel de metrópole-modelo recai sem dúvida sobre o Rio de Janeiro, sede do
governo, centro cultural, maior porto, maior cidade e cartão de visita do país, atraindo tanto
estrangeiros quanto nacionais.” Construído pela Light 8, o prédio onde a editora da revista
esteve sediada foi inaugurado em 1911, sendo um dos primeiros a dispor de elevadores. O
prédio tinha em seu térreo a concorrida Galeria Cruzeiro, ponto de numerosas casas
comerciais, bares e restaurantes - entre eles, o da Brahma que era chamado de Ao
Franziskaner. Projetado pelo arquiteto Francisco de Azevedo Monteiro Caminhoá e erguido
graças a uma concessão feita pela Prefeitura à Light, o endereço da editora era um espaço
muito concorrido 9. Entre 1946 e 1951,a revista quinzenal O Riso também era impressa na
editora do Jornal das Moças 10.
Em todas as edições pesquisadas, não foram localizados dados sobre a tiragem das
edições. Mas, considerando que em 1955 o periódico era a terceira revista mais lida
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no

Brasil, sendo que a tiragem da revista O Cruzeiro, no ano de 1954 chegou aos 720.000
exemplares 12, e a distribuição da revista Life no país, a quarta mais lida depois do Jornal das
Moças, era de 80.000
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, a tiragem do periódico encontrava-se acima da média desta última.

Logo, é possível compreender sua importância e penetração na vida dos leitores e,
principalmente, leitoras brasileiras no período de circulação.
O acesso ao Jornal das Moças acontecia através das bancas de revistas ou por
assinaturas semestrais ou anuais. Foi possível perceber o intenso trabalho de fidelização por
parte da revista para que as leitoras preferissem as assinaturas ao invés de adquirirem o
periódico nas bancas. Em meio ao conteúdo, a revista alertava as leitoras sobre as facilidades
de uma assinatura semestral ou anual, pois assim nenhuma edição seria perdida: “Leitora,
assine já e receba o Jornal das Moças no conforto de sua casa. Pelo valor de Cr$ 432,00 mais
Cr$ 275,00 do selo para registro a sra. terá todas as semanas uma edição da revista de maior
penetração nos lares brasileiros por um ano inteiro.” Ainda, caso este não seja o interesse da
leitora, nas últimas páginas a chamada: “Não esqueça de reservar junto ao seu jornaleiro o
próximo número do Jornal das Moças, a revista de maior penetração no lar.” Assim, é
possível notar o esforço dos editores para garantir a circulação do periódico todos os meses.

8

Empresa fornecedora de energia elétrica à população.
Capturado no sítio: http://www.pmrj.com.br/photos/carioca /66201198/. Acesso em 13/06/2010.
10
Capturado no sítio: http://www.almanaquedacomunicacao.com.br. Acesso em 03/10/2010.
11
Segundo dados do IBOPE, apresentados na introdução deste trabalho.
12
De acordo com o sítio http://www.portaldaimprensa.com.br. Acesso em 03/10/2010.
13
Idem.
9
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Analisando as propagandas da revista – como é discutido no terceiro capítulo percebo que a circulação do periódico tinha como foco principal a capital carioca e paulista. A
maior parte dos produtos anunciados poderia ser adquirida em lojas destas cidades ou através
de pedidos via postagem. No início desta pesquisa, em contato com algumas mulheres
catarinenses
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, verifiquei que o Jornal das Moças tinha poucas referências no período

analisado, em Santa Catarina. Muitas afirmaram que o principal uso da revista era o de copiar
os modelos e bordados do suplemento Jornal da Mulher. Nenhuma delas lembra ter adquirido
a revista através da compra, mas sim ter encontrado o periódico em costureiras das quais eram
clientes, ou ter lido na casa de parentes. Porém, verificando as cartas de leitores publicadas
em algumas edições, como será tratado adiante, a origem destas remete a diversas cidades,
inclusive do interior gaúcho, catarinense e paulista. Levanto, então, duas possibilidades: ou,
de fato, a abrangência e circulação da revista superou os limites da capital carioca e paulista,
alcançando leitores inclusive em Portugal ou trata-se de uma estratégia para demonstrar às
leitoras o grande alcance e penetração da revista nas mais diversas cidades.
O Jornal das Moças teve sua primeira edição publicada no mês de maio de 1914 e a
última em dezembro de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, em editora própria. O periódico
semanal chegava às bancas de jornal e revistas toda quarta-feira. A revista foi chefiada, em
sua maioria, por homens, sendo que poucas mulheres colaboradoras foram integrando-se com
o passar dos anos. Nestas décadas, tanto mudanças significativas em relação à intimidade e à
condição da mulher na sociedade, bem como os conformismos em relação à figura feminina
ficaram documentados neste circular. Exemplo disso são as apostas publicitárias em
mudanças de certos hábitos para a assimilação de novos costumes, tidos como modernos
(como o uso de absorventes descartáveis ao invés das “toalhinhas”), e os conformismos
legitimando os modelos de mãe e esposa veiculados através do amor romântico através das
colunas, fotonovelas, contos.
Os diretores responsáveis eram Álvaro de Menezes e Alberto M. Corrêa. O fundador
da revista, Agostinho de Menezes, conta com uma rua homenageando seu nome, no bairro
Aldeia Campista, no Rio de Janeiro. Embora contando com um corpo editorial com maior
número de homens, a revista tomou formas cada vez mais femininas através da colaboração
de algumas mulheres. Exemplo disso está na secção de contos estrangeiros, traduzidos pela
Dra. Flora Ferraz Veloso, escritora pernambucana (MORAIS, 2007). Irene de Miranda
Cotegipe Milanez e Aracy D. Ferreira eram enfermeiras da Cruz Vermelha do Brasil e
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Tive a oportunidade de conversar com 12 mulheres. Entre elas, três eram costureiras no referido período (1948
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assinavam a coluna Primeiros Socorros. A compositora Jeanette Adib traduzia as letras de
músicas na revista. Além disso, Jeanette escreveu letras interpretadas por Cyro Aguiar
(Receita para me conquistar e A Loucura das Garotas) e Meire Pavão (Eu não ligo, baby e
Ouvindo o Ring-a-Ding). O major Dr. José Ezagui era tenente médico das forças armadas
brasileiras e assinava a coluna Minha amada Pátria, sobre a história de mulheres engajadas na
história do Brasil. Além disso, uma série de atrizes do cinema hollywoodiano, misses
brasileiras e atrizes das rádios nacionais tiveram suas imagens e vidas expostas na revista.
Como se trata de um periódico feminino, a veiculação das imagens e textos sobre essas
mulheres servirão de exemplo positivo de conduta e bom comportamento, legitimando os
modelos maternos através das propagandas – discutidas no terceiro capítulo – bem como
padrões de beleza e estética ao contemplar as medidas das misses, e as ideias de
comportamento através das colunas e das páginas sobre a vida de atrizes brasileiras da época,
legitimando as qualidades destas em “ótimas esposas”, “perfeitas anfitriãs”, “mães
dedicadas”, entre outros adjetivos.
Referente ao humor, Moreira Azevedo era o responsável pela coluna Troças e Traços.
Em forma de sátira, Azevedo propunha piadas sobre questões tidas como femininas. Os
principais temas abordados pelo autor eram casamento, namoro, filhos e, principalmente,
consumo: “Os preços dos sapatos femininos estão na razão inversa da quantidade do material
empregado” (JORNAL DAS MOÇAS, 3 de abril de 1958). Aliás, diante da tradição de humor
brasileiro veiculado em periódicos, as paródias da figura feminina podem ser encontradas em
diversas revistas. Elias Thomé Saliba (1998) comenta sobre certa passagem na revista
Kosmos, no início do século XX, em que a representação da mulher em relação aos processos
de urbanização, aponta para as novas possibilidades de rompimento da condição feminina em
relação às clausuras domésticas. A piada se refere ao melhoramento de algumas ruas
importantes no centro do Rio de Janeiro que, em melhores condições, também servem de
espaços para o passeio de mulheres elegantes. O desfecho da história se dá na relação em que
as ruas e também as mulheres podem ser vistas sob uma melhor perspectiva: mais belas e
mais modernas (SALIBA, 1998). Ainda, o autor concorda que se trata de uma caricatura da
figura feminina, que “continuava sendo predominantemente representada como a rainha do lar
e da família, num universo social em que continuava a prevalecer a separação entre as esferas
masculina e feminina.” (SALIBA, 1998, p. 313-314). No caso do Jornal das Moças, na
coluna de Moreira de Azevedo, um dos exemplos de figura feminina circulante é representada
como consumista, em que o provedor seria o marido. O humor denota este mesmo marido
reclamando dos gastos, enquanto a ideia dos aspectos femininos e sua relação com o consumo
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é legitimada pela ilustração exagerada de uma mulher que contempla seus desejos materiais
(sapatos, roupas, etc.).
1.1 O suplemento Jornal da Mulher
Yara Sylvia foi a responsável pelo Jornal da Mulher. Como o próprio título da capa do
encarte se refere, trata-se da “revista semanal de figurinos e bordados”. Percebi que o
suplemento teve grande importância para o periódico, pois além de constar em todas as
edições analisadas, ele toma quase a metade da quantidade total de páginas da revista – em
média, cerca de 25 a 30 páginas. O suplemento retrata fotografias de moda, na maioria, preto
e branco, de marcas e estilistas estrangeiros. Pude verificar modelos de estilistas renomados
como Jean Patou, Balenciaga, e marcas famosas como a Ship’n Shores, Grenelle, entre outros.
Nem todos os modelos se referem a marcas ou estilistas conhecidos, mas é interessante
perceber que se trata da veiculação de imagens de moda tanto para informar às leitoras sobre
as tendências, como também incitar à prática da costura em casa ou em costureiras, a partir da
cópia dos modelos. Ao menos uma das imagens ou ilustrações retratadas trazia o molde das
peças em formato menor, a ser ampliado para o tamanho real, bem como as descrições
detalhadas dos modelos como tecidos, quantidade de botões, formato do bolso. Também notei
a veiculação de alguns modelos de aventais, propostos como tendências de moda em formato
de produção editorial, legitimando o modelo do doméstico como espaço feminino.
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Figura 7 – Capa do suplemento Jornal da Mulher, de 5 de julho de 1955
Figura 8 - Modelos de aventais no encarte Jornal da Mulher, de 3 de abril de 1958

Dentro do encarte Jornal da Mulher, semanalmente, havia a veiculação da secção
Mãos de Fada. Dedicado, especialmente, às receitas de bordados, o suplemento também era
dirigido por Yara Sylvia. Além de conter alguns moldes de vestidos, no rodapé das páginas,
pequenas e objetivas notas eram dispostas às leitoras. A leitura de periódicos femininos, como
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o Jornal das Moças, é associada à distração e descanso, em intervalos ou ao final de um dia
de trabalho, neste caso, no lar. Presume-se que a revista é utilizada como a mídia que menos
interfere no andamento das atividades domésticas, pois se trata de uma leitura, em geral,
particionada, que pode ser retomada facilmente, sem necessariamente uma ordenação. Da
mesma forma, as pequenas notas não seguem uma linearidade. São introduzidas como notas
de rodapé, no suplemento Jornal da Mulher, em três a quatro breves textos um ao lado do
outro, podendo ser lidas em qualquer ordem.
Por ora, entre conselhos de como tirar manchas difíceis das roupas de seus maridos e
filhos e lustrar os sapatos da melhor forma, entre essas breves notas encontram-se passagens
que se referem aos comportamentos e aos modelos vigentes em dado período: “Não há nada
que dê mais decisão, mais ousadia e mais segurança à mulher do que sentir uma criança nos
braços” (JORNAL DAS MOÇAS, 1954, p. 33). Assim como esta passagem demonstra, as
revistas femininas indicam parte considerável da função social esperada das leitoras de seu
tempo.
Comparando o conteúdo do Jornal da Mulher com a secção Mãos de Fada, pude
perceber que, embora a secção esteja dentro e ocupe metade do suplemento, o encarte abrange
os interesses de leitoras diferentes. É possível separar o encarte em duas secções: a primeira
parte, com fotografias de moda e modelos de estilistas e marcas estrangeiras, impressas em
branco e preto, mas em papel de qualidade superior, para as leitoras que se interessam pelas
tendências de moda e reconhecem os nomes das marcas ali registradas como um diferencial
para as peças; e a segunda parte, também em branco e preto, mas impressas em papel jornal,
contando apenas com desenhos e ilustrações, sem referências de nomes, apenas com receitas
de bordados e notas com dicas diversas voltadas, principalmente, ao lar, para as leitoras que
se interessam aos cuidados domésticos e familiares, e que não reconhecem, não valorizam ou
não teriam acesso aos artigos mais caros demonstrados no inicio do encarte. Na primeira parte
do suplemento, sobre as referências de moda, é possível perceber a intenção de um público
mais elitizado e exigente – já que a própria apresentação das páginas se dá em um papel
superior e as informações poderiam ser compreendidas por leitoras que reconhecem a fama
das marcas e estilistas ali fotografados. Na segunda parte, leitoras interessadas em trabalhos
manuais que desenvolvem estas atividades em casa, para o uso de toda a família –
principalmente aos filhos, pois grande parte das receitas de bordados apresentam
características para o público infantil, além de moldes e sugestões de peças mais simples do
vestuário feminino e para as crianças.
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1.2 Religião e comportamento
O comprometimento com a religião católica é demonstrado com os contos e passagens
bíblicas comentadas na revista. Os contos de José Magalhães Pereira demonstravam através
de histórias de amor conceitos religiosos, em que a fé e os bons costumes são apontados como
salvação em desfechos felizes. “Designíos de Deus”, por exemplo, publicado na edição de 03
de abril de 1958, relata um conto em que uma jovem moça se apaixona por um homem
casado. Esta se aconselha junto ao padre, colocado como narrador da história, e defere que a
melhor saída é se voltar a Deus para que o amor da jovem cesse e ela o esqueça, evitando
maiores confrontos. Neste caso, a preservação da família (a do homem casado) e a
negativação do comportamento da moça em buscar um amor em braços errados encontra
salvação na oração e na vigilância por parte da jovem em não ceder às tentações do caminho
tido como desastroso. Assim como as fotonovelas - que são discutidas no segundo capítulo do
trabalho - os contos de José Magalhães Pereira também são publicados em capítulos de duas
páginas por edição. Ainda, nestas páginas há a orientação para que a leitora recorte e dobre os
capítulos, a fim de montar gradualmente pequenos livretos para serem consultados
posteriormente. Embora estes contos não tenham sido apresentados de modo regular – notei a
presença destes contos até as edições de 1962, sendo que, nas anteriores, não existia a
regularidade entre o último e primeiro capítulo do próximo conto. No total, localizei 24
contos completos, entre 1948 e 1962.
As poesias de Oscar Gartner também tinham espaço no Jornal das Moças. Em textos
longos e poéticos, Gartner utiliza uma linguagem mais complexa que os contos de José
Magalhães Pereira. Todos exaltando a religião católica e adoração a Deus e Jesus Cristo, os
textos de Gartner eram traduzidos para o português e ilustrados com grandes imagens
religiosas em geral, no centro da página. Ao lado do nome de Gartner, em todas as edições,
aparece a referência “S.V.D”. Em pesquisa pela história deste colaborador, localizei que o
motivo por tal inscrição ao lado do nome é devido ao seu pertencimento aos Misioneros del
Verbo Divino (Missionários do Verbo Divino) da Argentina, que faz parte da Congregação do
Verbo Divino no Mundo. Segundo o sítio argentino, esta congregação constituída em formato
de organização não governamental tem origem europeia e intenção de atuar diretamente nas
nações consideradas pobres, disseminando a religião católica através de seus missionários 15.
No mesmo sítio, está disponível uma relação de missionários verbitas que já faleceram,
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Capturado no sítio: http://www.svdargentina.org.br
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prestando homenagens e indicando o local do enterro. No caso de Oscar Gartner, sua morte
ocorreu em 16 de março de 1986, e seu enterro ocorreu na cidade de Rafael Calzada, na
Argentina.

Figura 9 - Prosa de Oscar Gartner, na edição de abril de 1958. Detalhe da referência S.V.D.

Dauny Fritsch foi responsável pela coluna “O Conto da Semana”. Fritsch foi
professora em São João Del Rei, em Minas Gerais, e publicou diversos livros de histórias e
contos da doutrina espírita. Fritsch era considerada médium e, portanto, boa parte de suas
obras foram concebidas a partir da psicografia. Embora no Jornal das Moças esta referência
não seja apresentada, os contos impressos da autora veiculados pelo periódico são de cunho
religioso, com exemplos de lições de vida e amor, mas sem citar nenhuma doutrina ou
religião.
Em comum, as poesias de Oscar Gartner, os contos de José Magalhães Pereira e as
histórias de Dauny Fritsch apresentam o romance como meio de evidenciar a fé. As histórias
deixam clara a busca pela felicidade das protagonistas, tendo o amor como percalço de suas
dúvidas, em que o desfecho apresenta as orações e a religião como salvação para a boa
conduta. Mesmo em forma de poesia, como no caso de Gartner, são exaltados os
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comportamentos tidos como negativos: “olhos: amorosos, rancorosos, sádicos, demoníacos,
recorrem às carnes imaculadas” (JORNAL DAS MOÇAS, 16 de julho de 1959). No caso de
Fritsch, o amor que enriquece o espírito: “- Eu cuidarei do seu coração, viva para mim...”
(JORNAL DAS MOÇAS, 16 de dezembro de 1954). E, nos contos de José Magalhães, as
escolhas pelos caminhos corretos: “Não será apenas ele o atingido, querida, você também
sofrerá as consequências de um passo tão desastroso” (JORNAL DAS MOÇAS, 3 de abril de
1958).
A coluna “A Senhorita e o Evangelho” também trazia referências religiosas. Mas,
diferentemente das poesias, contos e histórias do mesmo cunho, esta secção apresentava
comentários sobre passagens bíblicas como exemplo a serem seguidos pelas leitoras, em
relação ao comportamento, mas sem o romance como meio de exaltação da fé.
Entre as edições de maio de 1948 e outubro de 1964, foram localizados 25
comentários sobre os textos católicos. A autoria dos comentários era de Florisbello VillaNova, jornalista pernambucano que atuou como oficial da II Guerra Mundial. Antes de atuar
como colaborador do Jornal das Moças, Villa-Nova foi revisor do jornal carioca Correio da
Manhã, além de correspondente do Diário de Pernambuco. Conforme verificado em sua
breve bibliografia, disponível em uma coleção denominada Quem é quem: perfis
bibliográficos da coleção Forças Vivas, os comentários aos “Santos Evangelhos” seriam uma
das únicas referências à religião produzidas pelo autor. Seus outros trabalhos tinham o cunho
de informação jornalística.
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Figura 10 - Página de “A Senhorita e o Evangelho”. Jornal das Moças, 19 de maio de 1948

Apresentados em tamanhos variados, os comentários de Villa-Nova eram publicados
no espaço de meia a uma página inteira. Na maior parte dos textos verificados, as referências
eram de que a felicidade verdadeira estava na família e dentro dos espaços dos lares, sendo a
religião o meio para que esta ocorresse. Além disso, foram verificados conselhos para as
jovens leitoras obedecerem aos ensinamentos dos seus pais, contando o tempo de experiência
e a fé destes como exemplo de vida.
Algumas lições de comportamento também foram sugeridas, como no artigo de 19 de
maio de 1948. O autor descreve que, sentado ao lado de uma jovem, percebe que esta lê
atentamente um livro de matemática e resolve tecer um comentário dirigido à ela: “Estudar é
bom, mas, às vezes, torna-se cansativo. Faz-se necessário mudar um pouco...” (JORNAL
DAS MOÇAS, 1948, p. 16). Notando que a jovem se sentiu ofendida, preferiu ficar calado e
só observar, até o instante em que a moça retira da bolsa o Evangelho de São Marcos. Ao
final do texto, a lição oferecida é de que nada vale tanta introspecção aos evangelhos, se não
forem aplicados na vida real. Ou seja:
Se os santos dos céus atendessem a todos os chamados e certos impulsos
humanos, muitas consciências que se atribuem um caminho de retidão e
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religiosidade pagariam caro o erro de seus próprios julgamentos falhos e
antecipados. (“A Senhorita e o Evangelho”. Jornal das Moças, 1948, p. 23)

Figura 11 - Página dos comentários de Florisbelo Villa-Nova, em 1948, no Jornal das Moças

Desde sua primeira publicação, bem como a veiculação dos contos, histórias e poesias
dos outros colaboradores, indica a importância que a religião tem na sociedade de tal período,
no Brasil. Interessante citar que, muitas das passagens bíblicas tomavam mais espaço textual
do que as considerações dos editores, ou seja, boa parte da interpretação de tais passagens
ficava a encargo da leitora.
A questão imagética é outro ponto importante a ser ressaltado, pois estas ocupavam a
maior parte da página, sendo, portanto, o assunto ali compreendido – a religião – de fácil
entendimento, em que a repetição das imagens ligadas à religião também lembravam aos
leitores o espaço que Deus deveria tomar em suas vidas.
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Figura 12 – A importância da imagem na compreensão das secções sobre religião

Além da importância religiosa prescrita pela revista, o Jornal das Moças contemplava
grande parte de seu conteúdo para as orientações comportamentais e amorosas. Conforme
pude verificar, a coluna “’Carnet’ das Jovens” tinha como foco discutir questões de
relacionamentos amorosos, apontando situações e soluções para as leitoras. Mesmo sendo
uma coluna relativamente fixa – pois nem em todas as edições foram localizados estes artigos
– a responsável pelo texto sempre foi Dorothy Dix. Este era o pseudônimo de Elizabeth
Meriwether Gilmer, jornalista americana popularizada por publicar conselhos matrimoniais
em diversos jornais
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. Também escreveu How to Win and Hold a Husband – ou “Como

ganhar e segurar um marido” – mas que não foi publicado no Brasil. Dix faleceu em
dezembro de 1951, mas seus artigos foram traduzidos e impressos no Jornal das Moças até
1967. Ainda, em todos os textos verificados, logo acima do tema da coluna da semana, há a
referência de exclusividade da autora para o periódico. Porém, infere-se que tal alusão é
somente um artifício, pois Dix já havia falecido, enquanto as publicações continuavam a ser
veiculadas.
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As disposições da coluna ocupavam os espaços de meia página, no sentido vertical,
emolduradas com riscos ou ornamentações simples. Os textos eram concluídos na mesma
página, diferentemente da maioria dos contos e outros artigos presentes no periódico. A
localização dos escritos sempre ocorreu no início da revista, logo nas primeiras páginas, antes
do suplemento Jornal da Mulher. A proposta é de que a coluna fosse como um caderno de
anotações – e, portanto, a denominação de “carnet” – informando e esclarecendo às leitoras as
dúvidas que pudessem ter.
Em geral, os assuntos relacionavam condutas e relacionamentos amorosos. Por meio
de exemplos, a autora oferecia modelos de comportamento direcionados às leitoras mais
jovens, tendo como objetivo a felicidade no amor tanto para as que já estavam casadas quanto
para as que estivessem à procura de um enlace. Exemplo disso está neste primeiro artigo,
publicado em 1948, em que a escritora toma como referência uma aspirante à secretária que,
em seus primeiros dias de trabalho, encontra dificuldades em sua função por puro
desconhecimento. Assim, a metáfora está no sentido de que o superior da jovem deve ter
paciência e ensiná-la sobre as atividades que irá desempenhar, sendo que o mesmo ocorreria
nos casamentos:
Do mesmo modo, há poucos homens que levam em consideração a pouca
prática que deve ter a esposa escolhida no governo de uma casa, sendo sua
obrigação orientá-la em muitos casos, devendo ser algo tolerante frente aos
senões que cometem os que iniciam uma atividade. Por sua vez, a novel
esposa tudo deve fazer para que seu esposo tenha por única ambição o
conforto de seu lar e que esta seja sua única preocupação. (‘CARNET’ DAS
JOVENS. Jornal das Moças, 1948, p. 33).

Mesmo impresso em um periódico feminino, tal conselho se estenderia também aos
homens. Neste caso, é perceptível que se trata do modelo preestabelecido de ideal de
casamento como referência de felicidade feminina, sendo o espaço doméstico diagnosticado
como o local do papel da mulher:
Baseado na crença de uma natureza feminina, que denotaria a mulher
biologicamente para desempenhar as funções da esfera da vida privada, o
discurso é bastante conhecido: o lugar da mulher é o lar, e sua função
consiste em casar, gerar filhos para a pátria e plasmar o caráter dos cidadãos
de amanhã. Dentro dessa ótica, não existiria realização possível para as
mulheres fora do lar; nem para os homens dentro de casa, já que a eles
pertenceria a rua e o mundo do trabalho. (MALUF; MOTT, 1999, p. 374).
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Disseminada por jornais e revistas como o Jornal das Moças, a imagem de esposa e
mãe como a mais importante função da mulher, por vezes, é romanceada – através dos contos,
fotonovelas, publicidade, entre outros – positivando tal representação, tornando-se aceitável e
desejável para o futuro de moças como as que liam tais colunas. Os discursos sobre
casamento, família e a figura feminina atrelada ao lar são caracterizados como
comportamentos socialmente desejáveis pelos homens e mulheres e legitimados por
periódicos como o aqui tratado. Soares (2009), ao debater a legislação do casamento no
Brasil, aponta que entre os aspectos legais do Código Civil de 1916 e periódicos femininos
existem muitas proximidades, pois o primeiro regulamenta os efetivos direitos e deveres
sociais dos homens e mulheres, enquanto a imprensa dissemina as construções de
feminilidades e masculinidades específicas. Segundo a autora, suas regras ainda vigoram
socialmente, já que o código civil de 2002 foi considerado apenas uma reforma, referenciando
as regras e os comportamentos por eles disseminados, denotando uma herança de longa
duração social (SOARES, 2009). Logo, o discurso jurídico é essencialmente legitimador de
determinados valores, sendo responsável pela estruturação das relações sociais, sancionando
papéis aos indivíduos, em que revistas como o Jornal das Moças dão conta de promover,
fazendo circular o modelo de esposa e mãe, através da figura feminina como delicada, frágil e
sonhadora.
Correspondendo ao que era pregado pela Igreja, ensinado por médicos e juristas, e
legitimado pelo Estado, as obrigações femininas passaram a ser medidas e avaliadas pelas
prescrições do dever ser (MALUF; MOTT, 1999). Ainda, na passagem anteriormente
colocada, é importante citar que a função de secretária, tomada como exemplo, é tida como
uma atividade feminina, demarcando os papéis quando a autora relata que esta se apresenta
aos chefes e diretores homens. Ou seja, as relações entre homens e mulheres tendem a se
conformar, tanto no espaço público do trabalho quanto no privado do lar.
Algumas colunas presentes no Jornal das Moças não apresentavam autoria. Exemplo
disso é a secção “A vida no lar”, veiculado a partir de 1959, com conselhos sobre educação
dos filhos, limpeza da casa e, em algumas edições, críticas às políticas públicas cariocas:
(...) Mas, coisa muito pior é a falta de assiduidade dos carros que
recolhem o lixo de nossas casas. Apregoa-se que há falta de verba
para a aquisição de novos carros. Não adquiriu a Câmara de
Vereadores automóveis de luxo por preços altíssimos? A imundice
envolve a cidade para alimentar as moscas que estão resistindo aos
violentos inseticidas. E as moscas, bem servidinhas, vivem a brincar
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em nossas cozinhas e nas salas de jantar aumentando o perigo de
contaminações. (JORNAL DAS MOÇAS, 16 de julho de 1959)

Logo após os comentários, seguiam receitas culinárias.
A partir das edições do ano de 1959, ocorre a veiculação de horóscopo e estudos
grafológicos sob a responsabilidade do professor Juan, com a propaganda de seu consultório
em São Paulo no canto inferior da página. Como a própria propaganda explica, professor Juan
é astrólogo, fundador da revista “Clima Astral”, e fez previsões mundiais, apontando temas
para artistas, previsões para eleições e períodos favoráveis para os interessados fundarem
sociedades ou iniciarem qualquer negócio. Também a partir das edições de 1959, surge a
secção “Tupi em foco”, com a programação do devido canal de televisão e também da
emissora de rádio para a semana.
1.3 Colunas sociais, rádio e televisão
Diante das intensas e aceleradas mudanças da primeira metade do século XX,
Sevcenko (1998, p. 537) discorre que:
Justamente porque todo o quadro social se embaralhou, é preciso reformular
uma nova configuração da ordem e como já não se pode buscar o apoio da
história para dispor os papéis, os heróis e as hierarquias, apela-se para o
jornalismo, dando origem às indefectíveis colunas sociais.

No Jornal das Moças, o responsável pelas colunas sociais era Roy Ronald. Em cada
edição e, conforme descrito pela própria revista, com exclusividade Ronald descrevia em
cerca de duas a três páginas sobre as qualidades de mulheres influentes no período. Na maior
parte dos casos, são atrizes do cinema, misses famosas e cantoras do rádio brasileiro. Todos
os pontos positivos destas mulheres eram apontados com palavras que qualificam os
comportamentos desejados na época: perfeita anfitriã, miss vitalidade, moça bem comportada,
ótima esposa, em referência aos modelos percebidos na revista.
A coluna “Brincadeiras de J. M.”, de Júlio Moret, se encontrava logo no início do
periódico – em geral, na primeira página. Como o próprio título incita, trata-se de um espaço
com publicações de breves poesias do autor, além de pequenas piadas sobre os astros famosos
do cinema norte-americano, bem como vedetes brasileiras e nomes reconhecidos do rádio
nacional. Ocupando uma página inteira, outra brincadeira proposta pela coluna é o “Você me
conhece?”, em que era impressa uma ou duas fotos de artistas e cantores do rádio brasileiro,
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com tarjas ou máscaras nos olhos. Na mesma página, um cupom deveria ser preenchido com o
nome do artista mascarado e postado à editora da revista. Se a resposta enviada estivesse
correta, o Jornal das Moças enviaria uma foto autografada para a leitora. Esta coluna esteve
presente na maior parte das edições analisadas, entre 1956 e 1964.
Outra preferência dada pelo periódico versa sobre as festas em clubes da elite
brasileira no período. Sob a colaboração do colunista Jorge Nogueira, na secção “Coluna dos
Clubes” são apresentados comentários sobre as instalações, festas e comemorações dos
principais clubes cariocas da época (clube São Cristovão, A. A. Vila Isabel, Municipal,
Fluminense, Flamengo, América, Portuguesa, Orfeão Portugal, entre outros). A coluna
também prestava agradecimentos aos convites feitos ao periódico para a participação e
cobertura de festas e bailes – afinal, isto depois seria veiculado na revista – bem como tinha o
intuito de apresentar “as jovens mais elegantes dos clubes da cidade.
É incontestável a importância atribuída ao rádio no Brasil. Embora tenha seu
desenvolvimento mais tardio que nos países industrializados, sendo que só a partir da década
de 1930 se perceberia um impacto decisivo para as transformações culturais brasileiras
(SEVCENKO, 1998), sua projeção e disseminação nos lares tomaram dimensionamentos que
só sofreriam alterações com o advento da televisão. E, sobre a importância da televisão não
somente como entretenimento, mas como veículo de modelos e ideias vigentes, recorro à
Rosa Maria Bueno Fischer (2006, p. 15):
Pode-se dizer que a TV, ou seja, todo esse complexo aparato cultural e
econômico – de produção, veiculação e consumo de imagens e sons,
informação, publicidade e divertimento, com uma linguagem própria – é
parte integrante e fundamental de processos de produção e circulação de
significações e sentidos, os quais por sua vez estão relacionados a modos de
ser, a modos de pensar, a modos de conhecer o mundo, de se relacionar com
a vida.

Assim, nas edições analisadas, a formatação do periódico apresentava na contracapa
das revistas um espaço ora denominado “Galeria dos artistas de rádio” ora denominado
“Galeria dos artistas da televisão”. Trata-se de apresentar uma grande fotografia, ocupando a
maior parte da contracapa, de um artista famoso no período, tanto do rádio quanto da
televisão. No caso da “Galeria dos artistas da televisão”, somente a partir da edição de 3 de
junho de 1960 que ocorrerá o primeiro aparecimento deste formato, enquanto em relação ao
rádio, a veiculação deste tipo de contracapa acontecerá na maior parte das edições. Um
pequeno texto sobre o artista ali apresentado era colocado, contando sua vida e seus principais
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trabalhos. Ainda, na página seguinte à capa do periódico, a secção “Galeria dos artistas da
tela”, apresentavam no mesmo formato as estrelas do cinema hollywoodiano da época.
No conteúdo da revista, também foi verificado a partir das edições do ano de 1954, a
secção “Radioatividades”. O colaborador responsável assinava somente com as iniciais A. M.
N.. A coluna oferecia à leitora as novidades em música, radionovelas e a programação das
rádios cariocas e paulistas. Porém, a secção não abordava especificamente sobre a vida dos
artistas, como na coluna de Roy Ronald ou nos comentários de outra secção denominada de
“Tia Carlota in...forma” (sem identificação do autor(a)). A partir das edições de 1959, além
das informações do rádio, em um quadro separado e na mesma página, a coluna “Tele –
Fatos” apresentava acontecimentos musicais transmitidos pela televisão.
É perceptível a importância que as secções e propagandas sobre os programas das
rádios cariocas tomam no periódico, a partir da década de 1950. As emissoras Mayrink Veiga,
Nacional, Tupi, Copacabana, Mundial e Difusora são as mais comentadas pelos
colaboradores, sendo que as propagandas destas ocupam, no mínimo, uma página inteira
sobre suas programações na maior parte das edições analisadas. Segundo Carminatti Júnior
(1996), a Mayrink Veiga foi uma importante rádio carioca fundada em 1927. Reconhecida por
apresentar novos talentos, liderou a audiência até o aparecimento da rádio Nacional, em 12 de
setembro de 1936. A Mayrink Veiga foi fechada em 1964, após o golpe militar no Brasil.
Embora no período de análise deste trabalho (1948 – 1968), a rádio Nacional tivesse a maior
parte da audiência (CARMINATTI JÚNIOR, 1996), ambas tiveram espaço de veiculação no
Jornal das Moças.
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Figura 13 – Propaganda do programa “Torneio de ritmos” da rádio Mayrink Veiga, na edição de 6 de
outubro de 1955

No caso da Rádio Nacional, esta existe até o período de escrita desta pesquisa. De
acordo com o sítio da Empresa Brasil de Comunicação
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, a emissora foi responsável pelas

matrizes que hoje formam o rádio brasileiro em relação à informação, à música, o humor, à
dramaturgia, os esportes e os programas de auditório. Saliba (1998, p. 350) comenta sobre a
importância e o espaço da Rádio Nacional na vida dos brasileiros:
Equipada com transmissores de cinquenta quilohertz, em ondas médias e
curtas, a Rádio Nacional chegava com uma recepção quase perfeita a boa
parte do país. A penetração era tão grande que, comentando a despedida
sonora da emissora no final da noite, uma criação notável do César Ladeira,
um cronista registrou, de forma sensível, a ausência de sons do rádio e o
vazio dentro da casa de cada um, ao final da irradiação: “Todas as noites,
agora, há uma triste, vagarosa morte por aí. É o fim da irradiação. É o
começo do silêncio. O rádio – sino desbotado deste século melancólico –
dobra finados sobre si mesmo. É uma tristeza lenta e longa. Passou o último
disco. O speaker já disse “boa noite” irremediável. E de um piano invisível,
sozinho, abafado entre lâminas pardas de asbestos isolantes de uma cabine,
nasce a sinfonia citadina da meia-noite. Nasce, mal vive, e morre.
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Capturado do sítio http://www.ebc.com.br. Acessado em 19 de outubro de 2010.
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As rádios Tupi, Copacabana, Mundial e Difusora também são parte integrante das
estruturas da história do que ficou conhecido como a “Era do Rádio”, no Brasil. Patrocinadas
pelos mais diversos produtos – conforme pude verificar, águas minerais Cambiquira, sal de
uvas Picot, cremes dentais como Eucalol e Colgate, entre outros – os programas
apresentavam shows de humor, como o “Miss Campeonato” (Mayrink Veiga), “Boate do Ali
Babá” (Mayrink Veiga), “Varandão da Casa Grande” (Tupi), “Torneios de Ritmos” (Mayrink
Veiga) com a participação de cantores e orquestras, “Discoteca do Chacrinha (Tupi), shows
de calouros como o “Pescando Estrelas” (Mayrink Veiga), rádios-baile aos finais de semana,
como os promovidos pela rádio Copacabana, além de radionovelas, música e programação
esportiva.
Embora as programações das rádios também estivessem presentes em forma de
publicidade, os programas da televisão encontravam menor espaço no periódico e somente
nas seções específicas. Segundo Esther Hamburger (1998, p. 448):
Em 1960, dez anos após a inauguração da primeira emissora de televisão,
apenas 4,61% dos domicílios brasileiros havia um televisor. A região sudeste
liderava com 12,44% de domicílios com TV, porcentagem que nas outras
regiões não chegava a 1%.

Portanto, a penetração social deste veículo de comunicação se dará mais intensamente
a partir da década de 1970, com a consolidação da indústria de comunicação eletrônica,
marcando forte presença no cotidiano dos telespectadores brasileiros (HAMBURGER, 1998),
as referências às emissoras de televisão da época ficaram limitadas aos canais paulistas e
cariocas, em que a vida dos atores terão maior importância nas colunas sociais da revista do
que efetivamente as programações semanais.
1.4 Cartas entre leitores e testes amorosos
Entre os anos de 1958 e 1963, o Jornal das Moças reservou algumas páginas para as
correspondências entre leitores. Não existia certa periodicidade nas publicações, sendo que,
em alguns momentos, passavam-se meses sem a veiculação das cartas. Foi possível verificar o
aparecimento destas correspondências em 18 edições do periódico. Porém, também presumo
que a publicação destas cartas possa ter sido uma estratégia por parte da revista, a fim de
demonstrar o longo alcance do periódico, chegando até aos interesses dos rapazes de Portugal

ϰϴ


18

. Ainda, nas cartas são citadas diversas cidades, como Campina Grande, na Paraíba, Canela

e Carazinho, no Rio Grande do Sul, Itapetininga e Suzano, em São Paulo, além de muitas
outras.
De acordo com Azevedo (2009), as correspondências publicadas em periódicos
femininos demonstram os assuntos de maior preferência do corpo editorial das revistas. No
caso do Jornal das Moças, tendo em vista a predileção pelo imaginário romanceado presente
na maior parte das secções da revista, as publicações demonstravam rapazes interessados em
trocar cartas com as leitoras e estas, por sua vez, respondiam aos pedidos enviando suas
propostas para o periódico. A revista, na verdade, era uma espécie de mediadora entre os
correspondentes. O espaço para que cada interessado se expressasse não ultrapassavam seis
linhas, devendo este expor suas qualidades e ficar no aguardo de possíveis respostas. Nem
todos os correspondentes utilizam seus verdadeiros nomes. A grande maioria adota apelidos
ou referenciais ao estado emocional em que se veem. “Morena Sonhadora”, “Meiguice”,
“Julieta Apaixonada” são apelidos comumente encontrados nas cartas enviadas pelas
mulheres. Para os homens, “Farmacêutico apaixonado”, “Periquito Verde”, “Coração RubroNegro”, entre outros, denotam as diferenciações em preferências de certas denominações
entre o público feminino e masculino.
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Saliento que o Jornal das Moças é uma revista voltada ao público feminino e, portanto, não me parece claro o
motivo de rapazes portugueses terem acesso e conhecimento do periódico, como nesta passagem: “De Portugal
continental e também de Portugal de além-mar, temos recebido solicitações de jovens que desejam corresponderse com moças brasileiras.Todas as solicitações que aqui publicamos, foram atendidas pelas leitoras.” (JORNAL
DAS MOÇAS, 1958, p. 69)
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Figura 14 - Página da “Correspondência entre Leitores”.
Jornal das Moças, 03 de abril de 1958

Segundo as cartas publicadas, as especificações de idade deixam claras as expectativas
dos rapazes. Em geral, a solicitação é de moças um ou dois anos mais novas que a idade do
pretendente. Para isso, Elza Berquó (1998, p. 417) esclarece que “o fato de os homens
preferirem mulheres mais jovens para casar é uma constante praticamente universal e,
segundo parte significativa das interpretações, deve-se às relações de poder entre os sexos”.
No caso das correspondências por parte de mulheres, a exigência é de homens mais velhos,
com diferenças que podem ultrapassar os cinco anos:
A quem interessar – Desejo corresponder-me com um senhor livre, para
futuro compromisso, de 50 a 60 anos. Sou loura, olhos azuis, viúva, 27 anos,
1,57 m. de altura. Maria Soledade (Ponta Grossa – Paraná). (JORNAL DAS
MOÇAS, 1958, p. 69).

Além disso, existe uma grande importância dada às referências dos correspondentes.
Muitos afirmam serem de boa família, ou mesmo comprometem-se em enviar cópias de seus
registros de trabalho. Dados como peso, altura, cor dos olhos e dos cabelos são características
encontradas na maior parte das solicitações. Não há fotografias ou imagens, são apenas textos
das cartas e, portanto, a qualificação dos pretendentes, bem como sua adequação às exigências
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esperadas acaba ocorrendo através das medidas e características informadas, sendo possível a
criação de uma imagem fantasiosa e não real desses sujeitos. Aliás, a fantasia é parte
importante no periódico, pois ajuda a construir a atmosfera romanceada que permeia muitas
páginas.
A preferência por militares e oficiais, também amplamente divulgada nas
correspondências comentadas anteriormente, refletem o espaço que imaginário patriótico
tinha no periódico. Se o modelo de mãe e esposa é o ideal disseminado neste período, a ideia
de “gerar filhos para a pátria e plasmar o caráter do cidadão de amanhã” (MALUF e MOTT,
1998, p. 374) é uma constante. Uma das formas de legitimar tal padrão, no Jornal das Moças,
foi através da ocorrência semanal de páginas sobre as festas das Forças Armadas e outras
referências militares. Através de fotografias demonstrando o encontro de oficiais
uniformizados e seus familiares, em festas comemorativas ao calendário nacional – desfiles de
7 de setembro, Proclamação da República, datas comemorativas do Exército, da Marinha e da
Força Aérea – os bailes de debutantes de filhas de oficiais renomados, bem como as notas
sobre a vida familiar destes oficiais tinham grande espaço no periódico.
Mesmo não sendo o foco deste trabalho a análise das cartas enviadas à secção
“Correspondência entre leitores”, uma breve observação a essas correspondências remete ao
que Cunha (2008, p. 404) descreve como “onde estão materializados testemunhos de época,
tanto do indivíduo como dos grupos a que pertence.” Assim, são perceptíveis as construções
dos imaginários de possíveis leitores da época, indicando as diferenças de ideias, expectativas
e preferências entre homens e mulheres, mesmo que imaginárias.
Para Maluf e Mott (1998, p. 368), as mudanças no comportamento feminino ocorridas
ao longo da primeira metade do século XX estimularam debates, “incomodaram
conservadores, deixando perplexos os desavisados”. Porém, “a ousadia, no entanto, cobrava
seu preço: que a senhora soubesse conservar um ‘ar modesto e uma atitude séria, que a todos
imponha o devido respeito’.” (MALUF e MOTT, 1998, p. 368). Assim, uma das formas de
pontuar as fronteiras entre o que era tido como bom ou mau comportamento foram as revistas
femininas, guiando o certo e o errado nas formas do agir da mulher. Exemplo desses
dispositivos foram os testes testes amorosos e comportamentais que pude constatar no Jornal
das Moças.
Diante do período abordado, ao todo, foram localizados a proposta de quatro testes. O
primeiro de 1948 tinha como foco o cavalheirismo masculino e, portanto, deveria ser feito
pelos possíveis leitores do periódico. O segundo, sendo uma sequência de três testes em
edições separadas, propunha a análise da liberdade feminina através de suas ações. Os outros
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dois foram impressos no mesmo ano, 1955, e tratavam de assuntos amorosos e
comportamentais das jovens leitoras. Instigantes pela facilidade de leitura, o convite à
autoanálise que os testes prometem atingem as sensibilidades de suas leitoras, apresentando
modelos de comportamento para quem entra nesse jogo. Assim, de modo rápido e simples, os
testes abordam assuntos de interesses cotidianos, enunciando através do certo e do errado a
conduta socialmente esperada, diante do outro e das experiências do próprio leitor.
O primeiro teste localizado no período de análise que este trabalho se detém é de 1948.
Sob o título “Você conhece etiqueta?” (1948, p. 45), o teste tem a intenção de medir, através
da quantidade de acertos, se o homem é um ruim, bom ou perfeito cavalheiro. Porém, todas as
perguntas e a contagem dos pontos é voltada para os conhecimentos masculinos, sendo que os
outros testes analisados são somente para o público de leitoras mulheres. Mesmo veiculado
por uma revista feminina, o texto informa que as prescrições são para os homens, devendo
estes responderem às perguntas.

Figura 15 - Teste para os homens: “Você conhece etiqueta?” Jornal das Moças, 17 de junho de 1948

No ano de 1952, o Jornal das Moças iniciou uma série de três edições seguidas com o
teste “Pequeno manual da liberdade da mulher” (1952, p. 28). O objetivo era o de expôr às
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leitoras algumas ações que permitiriam saber até que ponto iria a liberdade feminina. No texto
inicial, o periódico esclarece:
Servirá também este estudo, em alguns casos, para você verificar se já se
compenetrou de que uma esposa deve certas obediências ao marido, chefe do
lar e, por isso, terá algumas de suas liberdades diminuidas. (JORNAL DAS
MOÇAS, 1952, p. 28).

O teste era bem simples e não necessitava de cálculos. Bastava apenas a leitora
responder sim ou não. Quanto maior a quantidade de respostas afirmativas, mais livre seria a
leitora que está respondendo. As perguntas também eram diretas e através destas é possível
verificar condutas simples, mas que poderiam ser coibidas, retaliando o comportamento da
leitora:

Você conserva as luvas para cumprimentar quem quer que seja?;
Pode você pedir ao garçom que traga pão ou vinho, se ele (sua companhia)
se esqueceu de pedir?;
Pode você comer aspargos com os dedos, sem que ele se escandalize?;
Tem você permissão para fumar um cigarro em plena rua?;
Tem você permissão para aceitar um lugar no ônibus se alguém oferece, sem
melindrar os sentimentos dele?;
Tem você permissão para dar os seus apartes, numa mesa onde haja menos
de oito convidados? (JORNAL DAS MOÇAS, 1952, p. 34).

Através deste teste, os apontamentos dispostos em forma de perguntas demonstram a
manutenção de certas ações - neste caso, das mulheres. Tendo o marido ou o namorado como
o vigilante destas condutas, infere-se que mesmo na ausência deles, a moral em diversos atos
determinam o comportamento feminino em espaços públicos. Dirigir a palavra ao garçom em
um restaurante, fumar um cigarro publicamente, aceitar um lugar para sentar no ônibus ou
mesmo cumprimentar pessoas são ações que foram comedidas e, neste momento de
veiculação do teste, encontram-se em modificação, parametrizando e construindo uma
liberdade progressiva através dos atos das mulheres de dado período.
Em 1955, outro teste sob o título “Barômetro para a procura da esposa ideal” (1955, p.
45) foi veiculado. Diferente da proposta de 1948, o objetivo não era de responder perguntas,
mas somar pontos em conforme as características pessoais e comportamentais. As temáticas
se dividiam em amizade (gentileza, alegria, generosidade); desenvolvimento intelectual
(requinte, cultura geral, bom senso, cultura musical), temperamento (simpatia, bondade,
afeição, paciência), beleza e saúde (encanto pessoal, pernas, rosto, cintura, cabelos, atração),
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qualidades diversas (experiência, amor ao lar, idealismo) e sociabilidade (sutileza, espírito,
discrição). Ainda, a leitora poderia acrescentar ou diminuir pontos para quesitos como
egoísmo, fragilidade, ciúmes, manias, entre outros.
Analisando o artigo, as qualidades positivas com maior pontuação – e,
consequentemente, tidas como as mais importantes – são: gentileza, alegria, simpatia,
bondade, encanto pessoal (todos com 20 pontos a serem somados); e afeição, elegância,
experiência, vontade em se casar e sentimento maternal (todos com 15 pontos a serem
acrescidos). Sobre as características ruins, as principais seriam: mau caráter, saúde frágil,
egoísmo e orgulho (todos com 40 pontos a serem retirados). A partir destes pontos
considerados os mais ou menos pontuantes no teste, é possível verificar a ideia de mulher e
esposa concebida como modelo de perfeição, no período de veiculação da revista. Se
comparada às imagens e informações das atrizes e misses disseminadas pelas páginas do
periódico, estas mesmas características são apontadas como reforço ao padrão feminino
vigente, em que tais proposições são expostas como principais qualidades dessas mulheres
mitificadas através da fama. Diante deste universo de adjetivos, a proposta da revista é de que
as leitoras procurem se adequar para também serem aceitas e requisitadas, tentando ao
máximo destituirem-se das características consideradas desvalorizantes.
No mesmo ano de 1955, mas em uma edição especial voltado para as noivas, o Jornal
das Moças publicou mais um teste para as leitoras. Este tratava da recorrente preocupação das
jovens em saber se o rapaz ao qual estariam interessadas, gostariam de sair com elas
novamente. O título: “Sairá ele com você uma segunda vez?” (1955, p. 34). Contando
também com um texto introdutório, as perguntas relacionam o comportamento dos rapazes e a
ação conduzida pelas moças.
Os padrões de comportamentos modelados pelos códigos vigentes também se
expressam através das condutas prescritas em periódicos como o Jornal das Moças. A
observação dos dispositivos que oferecem tais prescrições servem de indicativos das ideias de
comportamentos pontuados como certo ou errado em relação aos modelos vigentes e as
expectativas por parte das leitoras. O que é tido como bom comportamento também é oferta
de recompensas futuras, como um bom casamento e filhos vindouros. Para Cunha (2008, p.
399), “as práticas de civilidade podem ser consideradas como formas de racionalização do
cotidiano e se confundem com a repressão dos sentimentos”. Para se tornarem socialmente
aceitáveis, são reprimidas e disseminam padrões de comportamentos determinados por
valores particulares e estruturas sociopolíticas, expressos em “códigos de boas maneiras.”
(ELIAS apud CUNHA, 2008, p. 400).
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Segundo Dulcília Buitoni (1981), o tom coloquial também é marca registrada entre os
periódicos femininos. A linguagem que se dirige a uma segunda pessoa (você) é o que garante
uma maior aproximação com a leitora. Passando esta ideia de intimidade, os periódicos se
revestem de poder para, sutilmente, dizer aos leitores algo que está ligado ao seu íntimo e à
sua conduta, imobilizando e naturalizando o entendimento. Portanto, a imprensa feminina
“vai sempre tratar a leitora com a intimidade de uma amiga; vai chamá-la de você”
(BUITONI, 1981, p. 84). Da mesma forma se apresentam as introduções do teste:
Nós não vivemos mais em 1900; Casar é bom, mas não importa quando,
nem com quem, e somente quando nos sentirmos bastante firmes para tomar
conta de um lar (...). Esperando, nós teremos oportunidade de conversar
com alguns rapazes sem idéias preconcebidas. (Sairá ele com você uma
segunda vez? Jornal das Moças, 1955, p. 34).

Nesta passagem, o tom intimista infere que tanto a “amiga” leitora quanto essa ‘voz
invisível’ produzida pela narrativa textual da revista, tem as mesmas ideias e conceitos em
relação à vida amorosa, em um diálogo que liga a produção e a recepção através do discurso.
O diálogo aqui evoca uma moça jovem e solteira, mas já com as preocupações vindouras da
vida adulta, exaltando o referencial doméstico como futuro esperado. O fato é que, no caso
dos testes, a leitora deixa de ser passiva e pode optar por qualquer uma das respostas, embora
no resultado seja oferecida a comparação entre as opções da leitora e da revista ‘amiga’.
Aliás, o breve distanciamento que funciona como um dispositivo educador está no final destes
testes, quando se conferem as respostas, denominado de “Suas respostas e as nossas” (Jornal
das Moças, 1951, 1955 e 1959), em que então se encontram os veredictos de que a conduta da
leitora está certa ou errada, de acordo com as premissas do periódico.
A veiculação de contos e histórias, em sua maioria, de autores estrangeiros e
traduzidos para a publicação no periódico, disseminam o romance como o principal tema
utilizado pelo corpo editorial. Diante dos modelos ligados à figura feminina que circularam no
período de análise, pude perceber que a ideia de esposa e mãe são os que mais povoam as
páginas da revista: as secções recorrem à vida dos famosos e da elite para legitimar a
felicidade da mulher em episódios da vida privada dos casamentos; as colunas se voltam para
os cuidados com os filhos e com o matrimônio; os testes comportamentais apontam as
prescrições para o sucesso nos namoros; o espaço doméstico é o principal palco para as dicas
do Jornal da Mulher. Enfim, é perceptível a preferência da revista em legitimar a concepção
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da mulher ligada ao lar e à família, na condição de mãe e esposa. Afinal, como o próprio
periódico aponta, trata-se da “revista de maior penetração nos lares brasileiros.”
Por último e ainda, dado às limitações deste trabalho e a impossibilidade de comentar
todas as secções do periódico, segue em seu fim um Apêndice (A) com uma tabela com as
secções e colunas verificadas entre 1948 e 1968.
Nesta configuração, o amor é um dos sentimentos que servirá de guia para o
divertimento – neste caso, a leitura do jornal – e também para indicar a preferência feminina
atrelada ao romance. Uma das formas que o Jornal das Moças se utilizou para oferecer temas
amorosos, inicialmente, foi através dos contos e histórias traduzidas. Porém, a partir de 1948,
a inserção de fotonovelas e novelas ilustradas, oferecem uma nova linguagem, facilitada e
dinamizada pelas imagens e fotografias. É o que será visto no capítulo seguinte.

ϱϲ


2. HISTÓRIAS ILUSTRADAS: CONCEPÇÕES ESTRANGEIRAS DILUÍDAS
EM SENTIMENTOS

Neste segundo capítulo, as histórias ilustradas publicadas no Jornal das Moças são o
objeto de análise. Diante da indústria cultural do século XX, apontada por Edgar Morin como
cultura de massa, as distinções entre as modelos culturais impostos, partindo dos produtores
para os consumidores, é o foco desta proposta.
Geralmente o Jornal das Moças oferecia narrativas de fácil entendimento, pois aliam
imagens a breves textos em forma de diálogos, as histórias ilustradas aproximam os leitores às
fantasias destes contos. Levando em consideração que as revistas ilustradas indicam
transformação nos recursos técnicos da imprensa brasileira, a veiculação das fotonovelas,
aliando fotografia e texto, se apresenta como interessante incremento no Jornal das Moças.
Com o desenvolvimento da autotipia, a possibilidade de clichês fotográficos encontra ampla
utilização e importância em revistas ilustradas como o periódico em questão, de maneira
independente dos processos de gravura utilizados até o final do século XIX (SODRÉ, 1990).
No Jornal das Moças, desde a apresentação das ilustrações de modelos que passam a
dividir espaço com as fotografias de moda, a importância de narrativas que se utilizam da
imagem real fotografada, sequenciadas em cenas, permitem a construção de um novo olhar no
entendimento das histórias das fotonovelas – isto é, muito mais próximas à realidade,
tornando-se mais interessantes que somente os desenhos. Em comum, a proposta de todas as
histórias impressas no periódico – sejam em forma de desenho ou em fotonovelas –
disponibiliza narrativas em que o amor romanceado está inserido no cotidiano das histórias
impressas e, consequentemente, das leitoras da revista.
Até onde consegui levantar, o número de trabalhos acadêmicos que priorizem estudos
sobre as histórias ilustradas, voltadas para o público feminino, é baixo. São poucos os
trabalhos brasileiros que contém, principalmente, as fotonovelas como cerne da questão. Entre
os mais conhecidos deste gênero de leitura são de autoria de Angeluccia Bernardes Habert, de
1974, intitulado “Fotonovela e Indústria Cultural”. Outros estudos foram desenvolvidos na
Itália. Esse país é ainda hoje reconhecido como um dos precursores das fotonovelas
19
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Um dos autores que referenciam este gênero de leitura é o italiano Carlo Della Corte. Segundo referências de
Pinto (2009), Della Corte é o autor de uma das mais completas obras sobre leitura popular italiana. Porém,
diferente de Sullerot, suas publicações são impressas em forma de enciclopédia, abordando tanto fotonovelas,
quanto histórias em quadrinhos italianas e de personagens americanos, que foram traduzidas e circulam em seu
país, durante as décadas de 1950 e 1960.
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França, a socióloga Evelyne Sullerot (1966) também abordou em suas pesquisas o estudo da
recepção das fotonovelas, analisando a forma como este tipo de comunicação é recebida e
lembrada pelas leitoras. Através de entrevistas, o objetivo da autora era o de diferenciar em
como as fotonovelas são percebidas pelas leitoras e em como este gênero se diferencia de
outros tipos de leituras. Ainda, todos estes trabalhos foram realizados em épocas em que as
fotonovelas e as histórias ilustradas estavam em intensa circulação. O olhar destes autores,
portanto, se voltam para o momento presente, experimentando também eles próprios a
recepção destes gêneros.
O trabalho de Habert é, de fato, esclarecedor pela pesquisa realizada em um período
em que as fotonovelas ainda circulavam pelas bancas de revistas brasileiras. Logo, a autora
teve contato direto e participativo com a fonte e, traduzindo Hegel, admite que “o sentimento
de familiaridade é a negação da complexidade e a redução dos fenômenos a uma aparência
estática” (HEGEL apud HABERT, 1974, p. 11). Quando feita a opção por analisar estas
histórias, de fato, o olhar de alguém que não se relacionou diretamente com os objetos no
momento de seu surgimento e veiculação trouxeram duas percepções: a primeira de total
estranhamento; e a segunda foi a constatação de um ritmo de leitura totalmente diferente ao
que é feito no período em que este trabalho está sendo escrito. Refiro-me, principalmente à
leitura das fotonovelas, que denotam uma narrativa mais extensa e pausada, diferente das
leituras e escritas pertinentes ao início do século XXI, que são muito mais condensadas e
incutem um ritmo caótico de informações.
Assim, este segundo capítulo se debruça nas histórias ilustradas e veiculadas pelo
Jornal das Moças a partir de suas publicações20, no ano de 1948, com a primeira edição da
história em quadrinhos do personagem Mark Taylor. Na década de 1950, as fotonovelas serão
as principais narrativas propostas pelo periódico. Em 1963, o retorno da trilogia Mark Taylor
põe fim às publicações de fotonovelas do jornal. Ainda, neste período, pude verificar a
inclusão de uma história em quadrinhos no formato de novela e quatro novelas ilustradas, em
que mesmo sendo perceptíveis as diferenças na construção das ilustrações – as histórias em
quadrinhos são mais caricatas, sendo que o próprio desenho é concebido de modo mais
simples, enquanto as novelas ilustradas apresentam através das ilustrações maiores cuidados
em relação ao sombreamento das cenas e da retratação da realidade – o romance é o mote em
comum de todas as narrativas. No total, foram analisadas 17 histórias ilustradas: seis
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Publicação e reprodução, porque não estou tratando da produção original, e sim de artefatos que foram
traduzidos e montados para que fossem impressos e incluídos no conteúdo do Jornal das Moças.
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narrativas são em forma de histórias em quadrinhos, da trilogia do personagem Mark Taylor,
cinco são em formato de novela ilustrada e seis histórias são fotonovelas.
Durante e após a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), o Brasil se encontrava sob
forte influência dos Estados Unidos da América. Encorajados pelo então presidente americano
Franklin Delano Rooosevelt – que governou entre 1933 e 1945, realizando quatro mandatos e
falecendo no último - a política declarada em acordos econômicos e vantajosos para os EUA,
incluía o Brasil como palco de interesses estratégicos21. Certamente, uma prática da “política
da boa vizinhança”, em relação aos países latino-americanos. Assim, Otto Friedrich (1989)
considera implausíveis sucessos como os de Carmem Miranda se não nestas circunstâncias de
estreitamento de relações, bem como os interesses de Hollywood, que buscavam no mercado
latino-americano uma compensação aos rendimentos baixos ocasionados pelo insucesso das
exportações de filmes para a Europa.
Além disso, a influência estadunidense se solidifica ainda mais com o conceito de
American Way of Life
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incutido nos hábitos de consumo dos brasileiros. Segundo Renato

Ortiz (2000), este conceito não denota um movimento passivo de americanização do mundo.
O consumo e o entretenimento, aliados a uma velocidade cada vez maior – no sentido de
produção e recepção – podendo isto ser considerada a essência da cultura americana,
germinam na Europa do século XIX, devendo ser pensada como um “mecanismo interno de
uma mega-sociedade que se expandiu”. Não estão baseados tanto em quantidades de
exportação e importação, pois as circulações dos bens culturais ganham maior consistência ao
serem pensadas em termos de mundialização, e não de difusão. Para Ortiz (2000), termos
como “americanidade” e “mercado” se relacionam intimamente, “graças à dinâmica da
economia e à estabilidade política, em que os princípios do mercado podem não apenas se
cristalizar, como florescer plenamente.” Mais que na Europa do século XIX, o universo do
consumo atinge todas as classes, e o American Way of Life encontra nos símbolos de fácil
assimilação (marcas como Coca-Cola, Disneylândia, Hollywood) o sucesso de suas
estruturas. Como meio de expansão, as mídias comunicativas serão eficientes na criação de
referenciais para uma cultura de padronização americana, em que personagens, imagens,
publicidades, histórias em quadrinhos, televisão, cinema, entre outras se constituem em
21

Exemplo dessa imagem de laços de interesses entre EUA e Brasil pode ser considerado o encontro de Franklin
Roosevelt com o então presidente Getúlio Vargas, na cidade brasileira de Natal, em 28 de janeiro de 1943. Este
fato é apontado por Mary Anne Junqueira (2000) como uma proposta de construção de sociedade moderna,
harmônica e civilizada a partir do controle de certos territórios – neste caso, o Brasil – disseminado por diversas
mídias, como a revista Seleções.
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Referência à internacionalização da cultura e do modo de vida americanos, disseminados como padrões de
desejo em outros países.
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substratos desta memória (ORTIZ, 2000). E, nesse contexto, as histórias em quadrinhos e as
fotonovelas terão intensa participação na construção dessas “memórias internacionalpopulares” (ORTIZ, 2000, p. 126), informando sobre as concepções estrangeiras e
legitimando o desejo de modernidade nos imaginários dos leitores.
Proponho a leitura de fotonovelas, novelas ilustradas e histórias em quadrinhos como
um produto da comunicação de massa, a partir das estruturas colocadas por Morin. Antes de
tudo, estou tratando da impressão e veiculação de um artefato que tem como fim um grande
número de leitoras, com interesses muito próximos levando em conta o periódico como um
todo. Além disso, a leitura de revistas femininas pode ser considerada uma cultura de lazer,
que necessita de certa estética para se demonstrar atraente. Diante do que Morin (1967)
denomina como “mitologia moderna”, a simpatia por parte das leitoras pelos heróis e heroínas
das narrativas, os esperados “happy ends” ao final das histórias – e que pode ser encontrado
também nas publicidades do periódico – e a centralidade dos imaginários no amor e na
felicidade como expectativas de vida traduzem as condições para que a fonte, em geral, possa
se caracterizar como um objeto da cultura de massa.
Também é interessante pensar que as leituras destas histórias permitem estratégias
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preciosas em seus empregos e usos, pois é inválida a prescrição de que os discursos ali
presentes são assimilados sem maiores restrições pelas leitoras – perspectiva apontada pela
cultura de massa. Isto se comprova nas tentativas que o corpo editorial da revista fez ao longo
do período pesquisado, modificando as apresentações e localização das histórias,
provavelmente em resposta às preferências das leitoras que também se alteraram com o tempo
– de histórias em quadrinhos para as novelas ilustradas, e, depois para as fotonovelas,
retornando para as histórias em quadrinhos.
O amor é a linguagem em comum das narrativas. Desde os títulos, ficam evidentes as
características de romance das narrativas, misturando realidade e fantasia: “Corações em
tormenta” (1948/1949); “Amor, doce amor” (1949/1950), entre outros, atestam o sentimento
amoroso como característica central das histórias. Aliados ao drama compreendem os
obstáculos e amarguras para se exaltar o amor. O amor romântico, que triunfa nas histórias
analisadas, se realiza no casal de protagonistas, que também são colocados como os heróis das
narrativas. Para Del Priore (2005, p. 216), “os heróis sempre amam”. Tudo aponta para a ideia
de felicidade a partir do sofrimento, transformando os personagens principais em modelos
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Estratégias no sentido formulado por Certeau (2007), em que estas supõem lugares e instituições, produzem
objetos, modelos e ideias.
ϲϬ


olimpianos24, justificando tais encarnações por causa dos obstáculos por eles vencidos. Para
Morin (1967), essa universalização transforma o amor no grande arquétipo da cultura de
massa.
Para Michel Maffesoli (1996), a sensibilidade coletiva como necessidade dos
indivíduos é o suporte social que move as massas. O amor como emoção coletiva “tende a
privilegiar uma espécie de brandura existencial, cuja solidez não pode deixar dúvidas”
(MAFFESOLI, 1996, p. 83). Considerando que grande parte das histórias analisadas foram
criadas na década de 1940, na Europa (SULLEROT, 1966), é notável que neste mesmo
período o mundo estava vivenciando a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945). Se a
afetividade comentada por Maffesoli pontua a vida em sociedade, compondo inclusive as
energias revolucionárias, e o modelo de amor proposto por Morin é o que conduz os
imaginários a reconhecerem os heróis olimpianos, infere-se que, após um acontecimento
conturbado como a guerra e, mesmo com o seu final, a urgência da “brandura existencial”
citada por Maffesoli aponta como solução para a necessidade do arquétipo do amor,
amplamente encontrada nas narrativas aqui pesquisadas.
De acordo com a proposta de recorte temporal deste trabalho (1948 a 1968), no Jornal
das Moças, o aparecimento de histórias ilustradas ocorreu desta forma:
- 1948 a 1949: histórias em quadrinhos, da trilogia do personagem Mark Taylor;
- 1949: novelas ilustradas de Roberto Lemond;
- 1949 a 1960: fotonovelas;
- 1961 a 1963: reaparecimento das histórias de Mark Taylor, substituindo as fotonovelas.
E, a partir desta cronologia, este segundo capítulo é apresentado dividido,
primeiramente, por datas e, depois, pela recorrência dos temas referentes às estruturas das
histórias.
2.1. 1948 e 1949
Muitas referências foram encontradas sobre o surgimento do estilo de narrar histórias
através da arte sequencial das histórias em quadrinhos
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Refiro-me aos “olimpianos” discutidos por Morin (1967). Produto da cultura de massas, este novo Olimpo é
traduzido pelo autor como um produto culturalmente construído, em que as estrelas do cinema norte-americano,
artistas célebres e heróis das histórias romanceadas são promovidas a divindades. Ao mesmo tempo, também
podem ser percebidas como entidades humanas, pois são reconhecíveis pelos expectadores.
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reproduzidas as primeiras revistas especializadas neste estilo, nos Estados Unidos da América.
Não somente nas revistas, mas também em jornais e outros periódicos, no século XX, estas
histórias constituem um dos principais veículos da arte sequencial. Will Eisner 26, considerado
um dos maiores desenhistas e produtores de histórias em quadrinhos americanas do século
XX, teoriza que uma sequência quadrinizada deve ser observada como um todo para que faça
sentido, assumindo assim uma linguagem permeada de possíveis sentidos e interpretações. A
mistura de imagens e palavras guia a compreensão da leitura, mas Eisner (1995, p. 7) afirma
que “é através dos traços que o autor se liberta.”
Diferentemente das novelas ilustradas e das fotonovelas - que irão surgir no periódico
um ano mais tarde - a primeira trama veiculada no periódico Jornal das Moças foi em
formato de história em quadrinhos e prestava créditos ao desenhista Edward Benton Dodd.
Tal designação não era apresentada no início dos capítulos das histórias, ou nas páginas que
se referiam ao corpo editorial, mas sim, durante os quadros (pelo menos, uma vez em cada
página), em um pequeno espaço em formato de balão que aparecia com a contração “Ed
Dodd”.
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Muitas delas, inclusive, denotavam o surgimento das histórias em quadrinhos provindas desde a Pré-História,
quando os desenhos rupestres eram concebidos de modo sequencial, na intenção de indicar uma narrativa
(EISNER, 1995).
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Eisner faleceu em 3 de janeiro de 2005, deixando um legado de 16 longas séries e muitos heróis, em mais de
35 anos de produção (CALIARI, 2004).
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Figura 16 - Referência ao autor Ed Dodd, nas páginas das histórias de Mark Taylor, no Jornal das Moças, 16 de
fevereiro de 1949

Edward Benton Dodd
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foi um cartunista americano conhecido por sua trilogia Mark

Trail, distribuída em formato de tiras para o jornal The New York Post
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. Mark Taylor –

personagem principal desta trilogia – segundo Will Eisner (1995), foi concebido na imagem
do próprio autor. Certas características como fumar cachimbo e seu interesse por viagens pelo
mundo também são interesses de Ed Dodd29. Além disso, o desenho do personagem também
reflete as características físicas do desenhista30. Porém, é necessário esclarecer que nas
histórias impressas no Brasil, e no caso do Jornal das Moças, algumas modificações em
relação às traduções dos sequenciais originais foram feitas. A primeira refere-se ao nome do
27

Nasceu em 7 de novembro de 1902, e faleceu em 27 de maio de 1991. Disponível em
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Dodd>. Acessado em 07 de maio de 2010.
28
The New York Post é o 13 º mais antigo jornal publicado nos Estados Unidos e é geralmente reconhecido
como o mais velho periódico a ser publicado continuamente como um diário. Disponível em <
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_York_Post>. Acessado em 19 de abril de 2010.
29
De acordo com o sítio construído em homenagem ao desenhista, a casa onde Dodd morou era próxima de uma
floresta a qual ele chamava de “Lost Forest”, que também serviu de cenário para as histórias de Mark Taylor.
Nesta casa, que também foi estúdio do desenhista, após sua morte, foi estabelecida a “Mark Trail / Ed Dodd
Foundation”, como um arquivo do trabalho do desenhista. No ano de 1996, tanto a floresta quanto a casa foram
atingidas por um devastador incêndio, destruindo a propriedade e quase todo o arquivo original. Disponível em
<http://www.springcreekforest.org/mark_trail.htm>. Acessado em 28 de maio de 2010.
30
Embora Ed Dodd tenha escrito todas as histórias da trilogia de Mark Taylor, em alguns períodos foi Tom Hill
quem desenhou as tiras. Disponível em <http://www.springcreekforest.org/mark_trail.htm>. Acessado em 28 de
maio de 2010.
ϲϯ


personagem que, originalmente, é Mark Trail. E, a segunda, é sobre o cachorro de estimação
de Taylor, um animal da raça São Bernardo, que nas histórias americanas chama-se Andy,
mas traduzido no periódico brasileiro passou a se chamar de Rex. Provavelmente, Taylor e
Rex possam ser considerados mais inteligíveis e comuns para o público brasileiro, mesmo se
tratando de nominações autenticamente norte – americanas.
Se confrontadas com as fotonovelas publicadas em substituição ao espaço dado às
histórias em quadrinhos de Ed Dodd, no ano de 1949, a narrativa tem tanto aproximações
quanto diferenças entre as histórias. Comparando-se a argumentação e o desenvolvimento de
ambas, embora exista o teor do romance claramente persuadido entre os protagonistas (Mark
Taylor, neste caso, é sempre o herói central da trama), o cenário em que a história se
desenrola aponta certas diferenças que, provavelmente, só seriam possíveis de ocorrerem nas
histórias em quadrinhos. O aparecimento, por exemplo, de um crocodilo no pântano onde a
narrativa se desenvolve, e que entra em batalha com o cachorro de Taylor, em que o cachorro
consegue matar o animal, protegendo seu dono, pode ser retratado facilmente através do
desenho, mas, certamente, não nas fotonovelas. Outra diferença a ser comentada é que, nas
fotonovelas, a trama se desenvolve tendo uma protagonista mulher como centro da narrativa –
provavelmente devido ao foco no público feminino da revista – o que não ocorre na trilogia,
já que se trata de uma série de histórias em quadrinhos traduzidas e que, originalmente, foram
distribuídas em jornais americanos, voltados a leitores homens e mulheres. Existe a
possibilidade da substituição dos quadrinhos de Ed Dodd pelas novelas ilustradas de Roberto
Lemond e, depois, pelas fotonovelas, terem ocorrido, principalmente, por causa do público
feminino do Jornal das Moças, que, possivelmente, encontrava mais referências nas novelas
ilustradas e nas fotonovelas do que nas histórias de aventura da trilogia de Mark Taylor, com
um homem e as referências da figura masculina - desejo pela aventura e virilidade ao invés
das sensibilidades e fragilidade associadas à figura feminina - como personagem central embora o romance esteja presente em todas as sequências.
Ao final do último capítulo da primeira história publicada, em 22 de julho de 1948,
aparece a chamada: “Vejam no próximo número o início de mais uma soberba aventura de
Mark Taylor. Muita briga e amor até demais” (JORNAL DAS MOÇAS, 1948, p. 18).
Interessante notar esta passagem, pois, se compararmos o restante do conteúdo da revista, a
provável preferência das leitoras era a do romance.
Inserir fatos tão peculiares como alusões às brigas e violência é característico das
histórias em quadrinhos voltadas para jovens e, geralmente, do sexo masculino. Portanto, se
podem levantar duas possibilidades por parte da produção: o engano em relação ao gosto do
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público de mulheres leitoras do periódico – o que ocasionaria a substituição destas sequências
de Mark Taylor por histórias mais românticas e menos violentas, como as das novelas
ilustradas e das fotonovelas; ou a produção teria interesse em que a revista Jornal das Moças
também trouxesse páginas interessantes aos outros membros da família dessas leitoras através
das histórias em quadrinhos, piadas e palavras-cruzadas já presentes nas edições. Levantam-se
essas duas possibilidades, mas sem uma resposta definitiva. Ainda, depois deste último
capítulo da sequência “O mistério do pântano”, mais duas histórias de Ed Dodd, da trilogia de
Mark Taillor, foram publicadas no jornal, voltando a serem oferecidas em 1960, no lugar das
novelas ilustradas e fotonovelas.
Foram veiculadas três histórias completas da trilogia de Mark Taylor – “O mistério do
pântano”, “Entre dois amores” e “Mistério do Falcão”, entre os anos de 1948 e início de 1949.
A primeira teve vinte e dois capítulos, publicados em duas páginas semanais. A segunda com
onze e a terceira com doze capítulos distribuídos da mesma forma. Não foi possível verificar
o motivo para tal discrepância entre as quantidades de capítulos publicadas, pois foram
avaliados todos os capítulos impressos no periódico, nos quais não foi percebida nenhuma
espécie de descontinuidade nas histórias. Pode ter ocorrido a compressão ou reconfiguração
dos capítulos originais, mas, caso isto tenha de fato acontecido, o corpo editorial da revista o
fez de forma a não provocar nenhuma fragmentação ou ruptura no entendimento da história.
A disposição das histórias do personagem Mark Taylor se encontravam em duas
páginas, mas sem ocupar o espaço total da folha. Ao lado das histórias eram veiculadas
publicidades diversas, voltadas aos interesses domésticos e femininos (anúncios de venda de
colchas, vasilhas, artefatos para a cozinha, cosméticos). Provavelmente, e tendo em vista as
histórias de Dodd como menos românticas, o espaço seja propositalmente dividido também
em interesses essencialmente femininos, dos cuidados de si, de esposa e dona do lar.
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Figura 17 - Ao lado das narrativas de Mark Taylor, a veiculação de publicidades de interesses femininos

Nas sequências de Mark Taylor, não se notam referências por parte da revista em
demarcar que naquele espaço se trata do formato de histórias em quadrinhos, mas tal conceito
assim é percebido devido a autoria das histórias, e das características das “comics”

31

americanas. No caso das novelas ilustradas, abaixo do título é especificado: “Novela de
Roberto Lemond”

32

. Portanto, abrange também o formato de ilustrações dos quadros, mas

com características novelescas desde sua primeira apresentação. E, por fim, as fotonovelas se
diferenciam como tais, pois temos a presença da fotografia substituindo os desenhos, mas
com o discurso romanesco das novelas 33.
Analisando e comparando as histórias de Ed Dood e a novela de Roberto Lemond, é
perceptível que as narrativas de Mark Taylor incluem muito mais cenas de ação e de
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Expressão de origem inglesa que pode ser traduzida como "cômicos" e que designa as histórias em quadrinhos
produzidas, principalmente, no EUA.
32
Sobre Roberto Lemond, não foram localizadas, até o momento, nenhuma referência ou outro trabalho que ele
tenha feito. O mesmo ocorre com o ilustrador Guy Sanders, que será o ilustrador citado nas tramas de Lemond.
33
Refiro-me ao conceito de novela como uma narração em prosa de menor extensão do que o romance.
ϲϲ


violência, enquanto nas novelas ilustradas o tom é mais próximo do romance e de intrigas
entre os personagens.

Figuras 18 e 19 - Sequência de “Mistério no pântano”, de Ed Dood e primeiro capítulo de “Corações em
tormenta”, de Roberto Lemond

Com o final da novela ilustrada “Corações em tormenta”, no ano de 1949 é
apresentado às leitoras “Um amor do passado” (1949). Novamente, muitas diferenças podem
ser apontadas se comparadas aos sequenciais de Dood e da novela ilustrada de Lemond.
Embora o romance seja característica central desta história, pode-se inferir que esta se localiza
como um conto intermediário entre as duas sequências apresentadas, aliando os traços e
enquadramentos característicos das histórias em quadrinhos, e o romance mais próximo da
realidade de Lemond – mesmo que sua veiculação tenha ocorrido após a apresentação das
histórias de Dodd e de Lemond. Trata-se de um objeto híbrido, apresentando elementos que
caracterizam os outros tipos de narrativas analisadas. Interessante citar que a narradora, nesta
história, é a própria protagonista – o que não ocorre na maioria das outras histórias e nem nas
fotonovelas que a sucedem. O mesmo ocorrerá na novela ilustrada “Coração nas trevas”, de
1953, com traços muito parecidos e tendo a própria protagonista como narradora. Também a
quantidade de páginas que, por edição, são apresentadas em uma única folha – diferente das
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fotonovelas e das novelas ilustradas, que serão compostas de, pelo menos, duas páginas por
edição. Levanto outra vez a possibilidade de o corpo editorial ter dado preferência muito mais
aos romances essencialmente femininos – correspondendo ao público de leitoras do periódico
– em detrimento à ação e à construção do galanteador masculino proposto no personagem de
Mark Taylor.

Figura 20 - “Um amor do passado”. Novela ilustrada com características das histórias em quadrinhos, e com o
romance das novelas, de 1949.

Sobre algumas passagens desta história, é interessante notar que a intriga está no fato
de que Márcia (a protagonista), sempre afirmou à Brad (seu noivo) que nunca amara ou tivera
outra pessoa antes dele. O que não é verdade, pois Jim teria sido “seu primeiro”. Mas a
hipótese que aqui se levanta a partir desta trama é a de que não se trata somente de “o
primeiro amor”, mas sim da primeira relação íntima que a protagonista teria tido. Durante o
desenrolar da trama e analisando os textos, não fica claro o real entendimento do que seria o
termo “primeiro” – a protagonista, enquanto narra, repete por diversas vezes que “Brad não
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seria o primeiro”, mas que Jim o teria sido. Diante dos preceitos morais da época, em relação
à virgindade feminina, possivelmente, possa ter ocorrido a manipulação de algumas passagens
ou traduções de modo que o sentido colocado não fosse tão óbvio às leitoras brasileiras.
Ainda, sobre esta história, em poucos capítulos, é perceptível a lição aprendida pela
protagonista da história: omitir certos atos para alguém tão importante quanto um noivo ou
marido não é coisa certa e que, fatalmente, será desmascarada pelo próprio destino. O perdão
por parte do noivo só ocorre após a deflagração da verdade, de que ele não havia sido o
“primeiro”. Mesmo perdoada, Márcia diz: “nunca me perdoarei pelo mal causado”. Insere-se,
portanto, uma lição oferecida à leitora como comportamento a não ser seguido, negativando o
ato através da revelação da verdade, como imposição de um medo através da descoberta pelos
outros daquilo que não seria aceito socialmente. Se tomarmos como entendimento o fato de
virgindade estar ligada ao sentido de “primeiro” incutido na trama, exalta-se a conduta de que
a virgindade feminina é imprescindível para o sucesso do casamento, sendo assim um modelo
esperado tanto pelo noivo, quanto pela sociedade em que vive esta leitora dos anos de 1949 e
1950.
2.2.1950 a 1963
O surgimento das fotonovelas se realiza na Itália, na década de 1940 (HABERT,
1974). Devido à crescente popularização do cinema e da fama dos atores, sua origem ocorreu
junto ao aperfeiçoamento técnico da fotografia e como tática de diversão por causa do ainda
difícil acesso aos cinemas e a limitada difusão da televisão. Os neo-realismos34 presentes em
alguns lugares da Europa e, principalmente, na Itália, determinaram o cotidiano como
temática para o desenvolvimento das histórias. As primeiras fotonovelas, portanto, eram
adaptações de filmes de sucesso – do chamado cine-romance de obras como A Dama das
Camélias 35, Anna Karennina 36 e o Conde de Monte Cristo 37, por exemplo – protagonizadas

34

O neo-realismo foi uma corrente artística surgida em meados do século XIX, na Europa. Sua principal
influência foi no cinema, caracterizando-se pelo uso de elementos da realidade em histórias de ficção,
representando as realidades econômicas e sociais de diversas épocas. No caso do neo-realismo italiano, seu
marco inicial é de 1944, com o filme Romma Città Aperta, de Roberto Rosseline. Referência: NOVELLO, Eric.
O neo-realismo e o cinema contemporâneo: fronteiras entre a ficção e o real. Revista Aguarrás. Rio de Janeiro:
ano 5, 2006, ISSN 1980-7767. Disponível em <http://aguarras.com.br>. Acesso em: 07 de jun. 2010.
35
Famoso romance do escritor Alexandre Dumas Filho, publicado em 1848. A história tem cunho
autobiográfico, em que Dumas Filho inspirou-se em suas próprias relações com a cortesã Marie Duplessis, e
ainda no fato de ser ele próprio filho ilegítimo de Alexandre Dumas. Experimentando a rejeição, encontrou ao
lado da amante a estabilidade que necessitava, e que veio a ser-lhe o mote para o romance. Referência: DUMAS
FILHO, Alexandre. A dama das camélias. São Paulo: Brasiliense, 1965. 110p
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por atores populares, em que o enquadramento das cenas quase sempre era retirado do
cinema.
Um dos primeiros indícios para o debate entre as histórias ilustradas, principalmente
as fotonovelas pertencerem aos interesses da massa, apontando para o sentido de popular,
parte das percepções dos cines – romances anteriormente citados. Considerados obras
literárias, concebidos e feitos para a leitura por parte da burguesia, foram readaptados de
modo mais simples, como o percebido no estilo das fotonovelas e também das histórias em
quadrinhos

38

, através de artifícios como os da ilustração. A partir destas adaptações,

considero que as leituras destas obras foram facilitadas, tornando-as mais atraentes também
para outros leitores antes desinteressados por tais gêneros, popularizando estas histórias para
um maior número de pessoas. Logo, recorro à Chartier (1990) no sentido de que, assim como
os cines – romances foram popularizados devido às apropriações das obras, também é na
dimensão do popular que as histórias em quadrinhos e fotonovelas serão veiculadas e
consumidas.
Porém, considerando que Chartier (1990), em razão dos intercâmbios e empréstimos
culturais, mostra que não há mais sentido na oposição entre popular e erudito, aponto para o
que Morin (1969) denomina como Terceira Cultura, ou seja, a cultura de massas. Esta outra
cultura é pertinente a este trabalho porque traduz o que a fonte aqui em questão demonstra
ser: oriunda da imprensa, com influências do cinema e do rádio, desenvolvendo-se e
projetando-se ao lado das culturas clássicas, apostando no cotidiano das diversas classes
sociais como temas das histórias.
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Romance do escritor russo Leon Tolstói, publicado entre 1873 e 1877. A trama gira em torno do caso extraconjugal da personagem que dá título à obra, uma aristocrata da Rússia Czarista que, a despeito de parecer ter
tudo (beleza, riqueza, popularidade e um filho amado), sente-se vazia até encontrar o impetuoso oficial Conde
Vronski. Referência: TOLSTOI, Leão, Anna Karennina. São Paulo: Abril, 1982.
37
Romance da literatura francesa, escrito por Alexandre Dumas em 1844. O livro conta a história de um
marinheiro que foi preso injustamente. Lá, conhece um clérigo de quem fica amigo. Quando o clérigo morre, ele
escapa da prisão e toma posse de uma misteriosa fortuna. O marinheiro, agora em condições financeiras, pode
vingar-se daqueles que o levaram à vida de prisioneiro. Referência: DUMAS, Alexandre. O Conde de Monte
Cristo. Portugal: Publicações Europa-América, 1999
38
O Conde de Monte Cristo, por exemplo, foi publicado em versão de histórias em quadrinhos, nos EUA, em
1952 (CALIARI, 2004). Na capa, a denominação de “classic comics”, em referência ao gênero erudito da obra
original, mas readaptada à cultura de massa através dos comics americanos.
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Figura 21 – A capa de “O Conde de Monte Cristo” aqui serve de ilustração para exemplificar o contraste entre a
obra clássica e sua apropriação popularizada através da versão em história em quadrinhos, de 1952. Disponível
em <http://www.comicsworld.com>. Acessado em 12 de junho de 2010.

No Brasil, as fotonovelas também foram consumidas em revistas especializadas – é o
caso da Grand Hotel, da editora Vecchi, e a Sétimo Céu, da editora Bloch, entre outras. Mas,
em outros países, a veiculação ocorria em tiras de jornais, muito próximas às histórias em
quadrinhos. Em 1971, o jornal paulista Notícias Populares e, em 1972, os cariocas O Dia e A
notícia, também publicaram fotonovelas. O número de fotonovelas publicadas no Brasil, entre
os anos de 1960 e 1970, só não supera a venda de histórias em quadrinhos infantis produzidas
pela Disney (HABERT, 1974). Porém, a maior parte das revistas tanto femininas quanto
somente de fotonovelas, possuem em suas edições a informação da quantidade de exemplares.
Situação que não ocorre com a fonte aqui apresentada. O Jornal das Moças dispunha de uma
editora própria – a editora Jornal das Moças

39

- que, pelo que tenho levantado, possuía

apenas o periódico como publicação do corpo editorial responsável (no caso do jornal
quinzenal O Riso, entre 1946 e 1951, embora fosse impresso na editora da revista o corpo
editorial era independente e diferente do Jornal das Moças). Interessante que, em geral, existe
mais de uma revista veiculada pela mesma editora, pois lançar somente uma revista no
mercado significa sujeitá-la à concorrência de dezenas de revistas das outras editoras
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Localizada até o ano de 1957 na Avenida Rio Branco, no. 31, no Rio de Janeiro. Em outubro de 1957, a
editora mudou-se para a Rua Euclides da Cunha, no. 106, também no Rio de Janeiro.
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(BUITONI, 1984). Pois, não é o caso do Jornal das Moças. E, diferente também da maioria
dos periódicos femininos dos anos de 1940 a 1960, sua periodicidade é semanal 40.
Estrategicamente, a maior parte das narrativas não apresenta exata localização dos
cenários em que se passam. Embora lugares como França e Londres sejam citados, não
existem maiores referências a bairros ou locais específicos. Exceção é feita sobre o teatro Alla
Scala

41

, onde se passa a fotonovela “Amor, doce amor...” (1949/1950) que se localiza em

Milão, na Itália, e ficou famoso pelas apresentações de óperas e balés, a partir dos anos de
1920. Atualmente, o local contempla os mesmos tipos de espetáculos, como também abriga
um museu e uma biblioteca 42.
Em relação aos preceitos de fragilidade feminina, pode-se notar que na história
“Amor, doce amor...” (1949/1950) a protagonista Milena fica extremamente doente por causa
de uma janela aberta, deixada por sua inimiga Gisa. Certamente, uma simples corrente de ar
não deixaria uma pessoa tão doente a ponto de acamar-se, mas no espaço fictício das
fotonovelas, em que as sensibilidades são o tocante do desenrolar das histórias, as tramas são
ocasionadas por situações simples. A importância não está no questionamento de que uma
janela aberta poderia deixar uma pessoa doente, mas sim a intriga proposta que gira em torno
da protagonista. Diferente da proposta mais violenta das histórias de Mark Taylor, as
fotonovelas oferecem um protótipo de protagonistas fragilizadas em relação aos
acontecimentos e às emoções – principalmente, o amor e a tristeza – e legitimadas por
situações simples como a apresentada. Um espaço de sensibilidades e representações é
oferecido pelas histórias, como sujeitos envolvidos em triângulos amorosos – mesmo que um
não saiba do outro e os atos de enlace não ocorram – e doenças tão simples como gripes e
dores de cabeça são os acontecimentos que mudam o rumo das histórias, ocasionadas não pelo
acaso, mas sim por intrigas de seus inimigos. Situações estas que se tornam características das
fotonovelas no período analisado.
Atrelada à cultura afetiva conceituada por Maffesoli, a importância dos
acontecimentos expostos pelas fotonovelas se desloca para o local do sensível, em que os
sentimentos são mais importantes que os fatos em si. Para Maffesoli (1985, p. 42), a emoção
coletiva é o “cimento essencial” para a vida social dos sujeitos, permeando um outro tipo de
cultura: a “cultura vivida, feita desses pequenos ‘nadas’ que, por sedimentação, constituem
40

Fon Fon, Capricho e Grand Hotel, por exemplo, eram publicações mensais.
Originalmente, o teatro chama-se Teatro Alla Scala. Traduzido para a fotonovela, ficou como Teatro Scala.
42
A fundação do teatro ocorreu em 1911, por alguns compositores, artistas, um deputado e um senador de
extrema influência à época. Os fundadores foram: duque Uberto Visconti di Modrone, professor Ludovico
Pagliaghi, compositor Arrigo Boito, o correspondente do Il Secolo Borsa, deputado e senador Mangili, Conde
Leopoldo pulle e Gino Modigliani , diretor da Pinacoteca di Brera.
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um sistema significante (...) são coisas que dão conta de uma sensibilidade coletiva, sem
muito que ver com a dominância econômico-política”. Aplicadas às histórias como um estilo,
uma “forma formante” (MAFFESOLI, 1985), as emoções são conduzidas ao sentimento
maior: o amor. Assim, as expectativas não poderiam ser outras senão ao dos “happy ends” e o
amor como arquétipo, conforme Morin contempla na cultura de massa.
Na fotonovela “O orgulho dos Debney” (1954/1955), é importante citar que, diferente
da maioria das outras histórias analisadas, a trama gira em torno de um protagonista
masculino. Em segundo plano está a protagonista Ingrid. Porém, os estereótipos que o cercam
são os mesmos que os apresentados nas outras histórias, que tem como representante central
de seus discursos protagonistas mulheres: a condição moral em que se encontram, as
referências da igreja como essenciais na conduta das escolhas, a reflexão sobre os
comportamentos, e outras abordagens aqui presentes. Isto também será visto na novela
ilustrada “Trágico Segredo” (1957/1959).
Na edição de 5 de dezembro de 1957, as fotonovelas até então apresentadas, são
substituídas temporariamente por mais uma novela ilustrada. Diferente da primeira versão,
cujo autor era Roberto Lemond, “Trágico segredo” não faz menção aos autores e desenhistas.
Embora os traços dos desenhos, o enquadramento das cenas e as tramas sejam muito
parecidos com a novela de Lemond, não se pode afirmar que os autores sejam os mesmos,
pois não foi localizada nenhuma referência.
Assim como em “Corações em Tormenta” (1948/1949), ”Trágico Segredo” tem a
particularidade de apresentar personagens sem sobrenomes. Apenas nos resumos introdutórios
– que também aparecem nas histórias em quadrinhos e nas fotonovelas veiculadas – os
sobrenomes são citados. Durante os quadros, os personagens dialogam e a história é narrada
com o aparecimento somente dos primeiros nomes. Nas fotonovelas – e também nas
aventuras de Mark Taylor – durante o desenrolar das histórias, os protagonistas usam nome e
sobrenome para identificá-los, nos diálogos e nos textos do narrador. No caso destas duas
novelas ilustradas não, e, possivelmente isto ocorre, para uma maior aproximação com as
leitoras. Outra semelhança que aproxima a identificação também da autoria da segunda novela
é que ambas se passam, em algum momento, na Inglaterra, mas, na primeira trama, a
narradora é a própria protagonista, enquanto na segunda o narrador é uma terceira pessoa.
Em 1959 foi reproduzida a última fotonovela no Jornal das Moças. “Amor e tragédia”
conta com as mesmas características até aqui apresentadas, mas com um cenário não
veiculado nas histórias anteriores: a fronteira dos EUA com o México. Certamente, esta é a
fotonovela mais dramática, pois é a única que envolve o fator morte no desenrolar da trama.
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Tanto uma morte que desencadeia os fatos, como metaforizado no sentido de punição da
protagonista. Por fim, entre as fotonovelas, além de esta ser a última publicada na revista,
também demonstra certa inovação em relação às outras, se comparados os cenários e o
conteúdo da narrativa. Mas, como todas as outras, o amor é a característica central dos
capítulos.
As histórias analisadas, em geral, são construídas a partir de grandes desavenças entre
os personagens. Herança dos folhetins 43, as histórias inicialmente apresentadas dão lugar aos
problemas cotidianos na intimidade dos personagens. E são os mal – entendidos que
provocarão muitas das impossibilidades do enlace final – servindo também para incrementar
as tramas. Podendo ser formulados pelos vilões ou ocasionados por alguma situação
específica, os protagonistas se afastam, inclusive geograficamente. Aliás, tais mobilidades
serão o agravante para as discordâncias. Tais afastamentos físicos permitem a ampliação da
narrativa, proporcionando também outros cenários. Como uma metáfora, a união dos
personagens também ocorre através da reaproximação geográfica. Segundo Habert (1974, p.
124):
As fotonovelas não têm nem unidade de tempo nem de lugar, provocado pela
necessidade de clareamento. Entretanto, a tendência é para diminuir o número
de personagens, de duração dos acontecimentos e fixá-los geograficamente.
Assim, a fotonovela desenvolve mais explicações psicológicas.

Portanto, tanto as fotonovelas quanto as histórias ilustradas analisadas não
desenvolvem situações complexas de serem compreendidas. Os acontecimentos são voltados
para o intimo dos personagens, dos quais eles mesmos produzem através de suas funções. O
desenrolar das tramas são narrados de modo claro e simples, com o auxílio dos resumos
introdutórios expondo em cada novo capítulo os acontecimentos anteriores e gerais das
histórias. Ainda, por vezes, estes resumos são praticamente a repetição dos acontecimentos até
ali desenvolvidos, facilitando e relembrando às leitoras o conteúdo das sequências.
Entre 1960 e 1963, voltam a ser publicadas as histórias de Mark Taylor, substituindo a
última novela ilustrada acima comentada. As características permanecem as mesmas, bem
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Folhetim é uma narrativa em série publicada de modo parcial e sequenciada em periódicos. Surgido na França,
na primeira metade do século XIX, chegou ao Brasil algumas décadas depois de suas primeiras veiculações na
Europa. Segundo Marlyse Meyer (1996), este gênero pode abordar diversas opções de enredo, mas os mais
populares têm em suas tramas o romance como fundamentação para as histórias. Assim como as fotonovelas, a
realidade cotidiana é onde as narrativas se desenvolvem, diversificando-se em traições, trocas de identidades,
infidelidades, violência, o amor, o incesto, a loucura, o desejo, a miséria, entre outros.
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como o conteúdo das histórias. A localização nas páginas volta a ter no entorno das narrativas
a publicidade focada para os produtos do lar.
Embora neste trabalho a abordagem das histórias em quadrinhos esteja muito próxima
das análises das novelas ilustradas e das fotonovelas, optei por construir uma tabela
separadamente para as histórias em quadrinhos, pois muitas passagens que são passíveis de
esquematização na tabela anterior, não foram encontradas ou foram colocadas de modo
diferente neste outro estilo sequencial.
TEMA
O mistério
do pântano
Entre dois
amores
Mistério do
Falcão
Mark Taylor
e o garoto
pobre
Mark Taylor
O Mistério
do Urso
Preto

QUANTIDADE DE
CAPÍTULOS
SEMANAIS
22 capítulos
11 capítulos
12 capítulos
24 capítulos
18 capítulos
23 capítulos

PERÍODO

AUTORIA

13/01/1948 22/07/1948
29/07/1948 30/9/1948
30/12/1948 24/03/1949
06/07/1961 –
21/12/1961

Ed Dodd

03/05/1962 –
16/08/1962
23/08/1962 –
24/01/1963

Ed Dodd

Ed Dodd
Ed Dodd
Ed Dodd

Ed Dodd

Tabela 1- Histórias em quadrinhos no Jornal das Moças

Na edição de 24 de janeiro de 1963 foi veiculado o último capítulo das histórias de
Mark Taylor, com a citação: “aqui interrompemos as ‘aventuras de Mark Taylor’, prometendo
continuá-las assim que as remessas originais sejam reiniciadas” (JORNAL DAS MOÇAS,
1963, p. 70). Porém, tais histórias não foram mais publicadas até o fim de circulação da
revista.
2.3 Produção e estruturas
Mesmo com a identificação da produção dos quadrinhos de Dodd e das novelas
ilustradas de Lemond, as histórias denotam uma grande discrição em relação às datas - não
constando as datas específicas de suas produções. Notado por Sullerot (1966), nas revistas
francesas, o mesmo ocorre com as histórias do Jornal das Moças, no período abrangido, em
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que não há referências ao ano de publicação de cada trama – existindo somente as datas de
publicação do periódico. As histórias foram construídas de modo a serem, estratégicamente,
atemporais, sem indicar um período específico. Mesmo se analisadas as roupas dos
personagens das fotonovelas e dos desenhos das histórias em quadrinhos, não é possível
diagnosticar uma data exata, mas sim um espaço de tempo situado no século XX. A percepção
desta durabilidade das histórias como produto no mercado, mantendo-se por mais tempo
como atual também foi percebido por Cino Del Duca.
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Em 1932, Duca evitava mandar, ao

mesmo tempo, seus romances periódicos para todas as cidades francesas. Então, quando uma
região lhe devolvia o texto, ele expedia para outra, conseguindo sucesso em suas vendas. O
detalhe é que ele não colocava nenhuma referência de data no contexto das histórias, podendo
estas serem publicadas em qualquer período, tornando-se sempre atuais e encaradas como
novas.
A apresentação de fotos ou ilustrações e a disposição dos textos nas histórias
analisadas formam uma intensa relação capaz de construir diversas interpretações, certamente
inteligíveis às leitoras de tais tramas, estruturando uma linguagem, apoiada na retenção da
memória visual e da lógica. O texto integra a imagem, e a imagem integra o texto. A relação é
de interação, significativa para a apreensão do contexto e do desenvolvimento das narrativas.
Suas funções são tanto expositivas quanto explicativas, e mesmo no caso dos quadrinhos de
Mark Taylor, como serão vistos, a ausência de alguns elementos como as onomatopeias
aproximam sua relação com as novelas ilustradas e as fotonovelas.
Ademais, compreendo os objetos como uma linguagem apresentada nas histórias
analisadas independente das particularidades que as diferenciam em histórias em quadrinhos,
novelas ilustradas ou fotonovelas, embora tais diferenciações sejam explicitadas conforme a
necessidade de melhores explicações entre os objetos. Limito-me ao que estas sequências
incutem na interpretação das ideias e o quão são importantes quando relacionados ao público
leitor, mas algumas diferenciações e comparações entre um estilo e outro também nos
servirão de embasamento para análise.
Antes da análise em si, é importante pensar nas possibilidades técnicas destas
histórias. Certamente, muitos entendimentos são perdidos diante do fato de que estas possuem
um pequeno espaço para retratar uma série de informações. Diferente do cinema, por
exemplo, as imagens se fragmentam em recortes, e os sons e ruídos que permitem intensificar
certas passagens não existem. Os artifícios para dar maior visibilidade a um momento ou
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Cino Del Duca é o homem que construiu o império das revistas sentimentais na Itália e na França, veiculadas
em formato de fotonovelas no Brasil (PINTO, 2009).
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outro são expostos de um modo muito menos perceptível que nos filmes – geralmente,
amplia-se o quadro que se quer destacar. Somente nas histórias em quadrinhos do personagem
Mark Taylor é verificável a intenção de movimentos, conforme o desenho dos personagens mas isto considero uma das características que diferenciam as narrativas em quadrinhos das
novelas ilustradas e das fotonovelas. Por fim, uma dinâmica nas quais as leitoras tiveram que
adquirir certa intimidade para que o gosto por este tipo de leitura encontrasse público e
obtivesse sucesso.
Mesmo com grande quantidade de capítulos – principalmente, no caso das fotonovelas
- as histórias apresentadas dispõem de pouco espaço para texto. As frases dialogadas e as
interferências do narrador são objetivas e curtas, complementadas pelas imagens para a
compreensão total de cada quadro e da sequencialidade da trama. Segundo Isabel Sampaio
(2008), em sua tese de doutoramento sobre as fotonovelas, todos os leitores entrevistados
concordaram que a atração para a leitura das fotonovelas vinha justamente da combinação
entre fotografia e texto. Tal formato se torna interessante em função da possibilidade de
visualização das pessoas e dos cenários, além de outros detalhes que não faziam parte de seus
cotidianos, possibilitando uma espécie de ampliação da imaginação, bem como a
incorporação de novos elementos, possibilitando uma nova educação do olhar, dos
sentimentos, das sensibilidades, diferentes ao dos cotidianos em que as leitoras estavam
inseridas.
O maior distanciamento que podemos citar se compararmos as histórias em
quadrinhos das fotonovelas é que, a primeira, consegue traduzir de forma clara as cenas de
ação, pois os desenhos assim o permitem, causando a impressão de serem narrativas mais
violentas; enquanto nas fotonovelas essas passagens não aparecem, são omitidas das imagens
e, se o entendimento é de algum ato violento, este só é descrito no texto do narrador ou no
resumo introdutório.
Adiante, é perceptível que as ilustrações e as fotografias se fundamentam a partir de
uma educação do olhar, em que os trejeitos e poses são passíveis de reconhecimento,
principalmente se comparadas às imagens veiculadas no cinema. A imagem do rosto
espantado, denotando surpresa ou apreensão; o olhar cabisbaixo, no sentido de tristeza; a
repetição de cenas com as protagonistas desmaiando, intensificando o sentido de fragilidade
das heroínas; ou estas protagonistas sempre sendo abraçadas pelo homem que, futuramente,
será seu enlace final, sugerindo que esta só estava protegida na presença de tal homem.
Enfim, seria por demais extenso a quantidade de representações imagéticas que apreendam
todas as compreensões das representações ali sugestionadas, e que trazem o texto para a
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completude do entendimento da sequência. Mas, estes trejeitos citados acima são os que mais
se repetem, revelando certos temas como discursos presentes, oferecidos à interpretação das
leitoras.
Umberto Eco (1970), ao examinar a linguagem das histórias em quadrinhos, traça uma
escala subsidiária, que representam os temas de maior ocorrência em tramas românticas:
ascese, ironia, beleza, perspicácia, etc. Tal aproximação desta análise também foi encontrada
nas histórias aqui analisadas. São estes os relacionados com as sensibilidades femininas, como
a tristeza que as protagonistas carregam passivelmente durante o desenrolar das histórias, os
percalços morais presentes nas discussões familiares que acusam as protagonistas de serem
más pessoas somente por terem a profissão ainda não tão aceita nos meios socioculturais
(atrizes e cantoras, por exemplo, que aparecem em algumas histórias), o bom caráter de ter o
amor acima de tudo e dispensando o dinheiro como necessário à felicidade conjugal, a
mentira como algo que nunca vale à pena, pois esta quando se revela também demonstra os
verdadeiros vilões e proporciona uma lição de vida aos protagonistas, enfim, são temas
corriqueiros nestas histórias que possuem o amor como nivelador dos acontecimentos, e que
se prestam a oferecer lições para que as leitoras margeiem tais discursos em suas realidades.
Nas histórias analisadas não há referências a grandes acontecimentos ou momentos
históricos – provavelmente, devido à intenção de atemporalidade sugerida por Del Luca. São
os acontecimentos do cotidiano dos protagonistas que dão historicidade à trama. Também não
foram encontradas nenhuma referência de filmes ou clássicos da literatura universal45. Mesmo
se tratando do ficcional, os elementos apresentados nas histórias são realistas, nada
fantásticos, mas com um resultado totalmente artificial – se comparado à vida real da maior
parte das pessoas. Trata-se, portanto, de uma aparência da realidade.
Para Maffesoli (2005), os meios de comunicação – neste caso, a revista Jornal das
Moças – são veiculadores de aparências, porque funcionam a partir de uma lógica de
consumo, em que a forma, o objeto em si, vale mais que o conteúdo. Logo, a aparência deste
objeto e, consequentemente, os discursos que ele carrega assumem a forma de “realidade”. E
são encarados e assimilados pelas leitoras como tal. Ao ser apropriada pelas leitoras do
periódico, no sentido do que Chartier (1990) conceitua como processo de consumo cultural, a
revista pode ser concebida como artefato cultural, gerando multiplicidade de sentidos e, por
consequência, a construção de aparências da realidade.
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No caso, principalmente, das fotonovelas era comum a produção destas a partir de filmes clássicos do cinema
ou da literatura universal, condensados em tal formato e distribuídos para os países latino – americanos.
(HABERT, 1974)
ϳϴ


Portanto, sendo estas narrativas dispostas como aparências da realidade, o conceito de
simulacro tratado por Maffesoli também esclarece a condição destas histórias. Anteriormente
foi comentada a importância do neo-realismo como influência para a concepção das temáticas
das fotonovelas. Logo, se os panoramas que compõem as histórias são retirados dos
cotidianos sociais, ou seja, são passíveis de decodificação pelas leitoras, pois estas também
fazem parte das realidades tratadas, o simulacro é o que dará o incremento às narrativas. Para
Maffesoli (1995, p. 75), a noção de simulacro pode ser entendida como “uma construção
artificial destituída de um modelo original e incapaz de se constituir ela mesma como um
modelo original”. A partir da imitação da vida real, o desenrolar das histórias preza por
acontecimentos ficcionais que raramente acontecem na realidade, mas que são o apelo para as
estruturas dramáticas e amorosas das narrativas.
O simulacro como delineador das histórias torna-se uma forma de estilo para a
formatação, principalmente, das fotonovelas. O arquétipo do amor, de Morin, e a afetividade
coletiva de Maffesoli, anteriormente comentadas como estruturas sociais, denotam para a
concepção de estilo estético, também de Maffesoli (1995, p 85):
O estilo estético, ao se tornar atento à globalização das coisas, à
reversibilidade dos diversos elementos dessa globalidade, e à conjunção do
material com o imaterial, tende a favorecer um estar-junto que não busca um
objetivo a ser atingido, (...) mas empenha-se, simplesmente, em usufruir os
bens deste mundo, em cultivar aquilo que Michel Foucault chamava de
‘cuidado de si’, ou ‘o uso dos prazeres’, em buscar e encontrar o outro e
partilhar com o outro algumas emoções e sentimentos comuns.

No campo da fantasia, as sensibilidades são as identificações necessárias das leitoras
para as histórias. Com aspectos convencionais, as soluções para o desenrolar das tramas serão
sempre irreais, em que a equação disposta como base para as histórias são o amor e a presença
de um obstáculo que, vencido, volta para o sentimento de amor, como equilíbrio e solução
para a trama. Assim, o amor é trabalhado como uma força que elege e divide quem será herói
e quem será vilão. O herói exerce o papel amoroso e o vilão é aquele que manipula os
obstáculos. São papéis demarcados e, embora exista uma reflexão sobre cada história – uma
lição moral, comportamental ou de valores – não há um processo de mudança por parte dos
vilões. As transformações apreendidas por meio das lições das histórias, somente servem de
valorização dos protagonistas. Somente eles, os heróis, absorvem o aprendizado incutido na
trama e se transformam em pessoas melhores moralmente.
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Na construção dessas histórias são perceptíveis as relações constantes diante das
funções delegadas para cada personagem, entrelaçadas de maneira a combinar amor e
obstáculos. Em todos os casos foram percebidos que, estruturando as histórias, há um casal de
personagens que atua como os principais desenvolvedores da trama. Em torno deles, as outras
figuras ou terão a função de aliados ou terão a função de vilões. Os obstáculos presentes nas
narrativas fazem parte essencial para o desenvolvimento das histórias. São eles a força que
gera a continuidade e a causa das relações entre os personagens, prolongando as narrativas por
diversos capítulos.
Segundo Eco (1970), em relação à esquematização das fotonovelas, estas atuam no
campo da comunicação de massa, em que o padrão também é inserido na construção das
mensagens e dos imaginários através do ficcional. E, diante dos entraves que existem para
dificultar o enlace do casal principal, as relações entre os personagens podem ser pontuadas a
partir destas formas:
- o herói ama a heroína;
- a heroína ama o herói;
- a vilã tem paixão pelo herói;
- o vilão tem paixão pela heroína;
- o vilão persegue a heroína ou o herói;
- a vilã persegue o herói/heroína.

Além do reconhecimento dessas funções como estruturas das histórias é importante
ressaltar que a quantidade de capítulos, principalmente para as fotonovelas, é extensa.
Veiculadas semanalmente, algumas alcançam publicações que ultrapassam um ano de edições
do periódico. No total, foram analisadas quatro novelas ilustradas e seis fotonovelas, sendo
que o conteúdo destas está no apêndice deste trabalho (apêndice B).
Ao longo das edições analisadas, nenhuma modificação profunda ocorreu na
formatação das histórias em quadrinhos, das novelas ilustradas e das fotonovelas. Somente as
substituições de umas pelas outras, sendo veiculados ora histórias em quadrinhos ou novelas
ilustradas, ora fotonovelas. Se comparada à revista, a introdução de cores e novos assuntos era
um aparato a mais para as leitoras do periódico, mas pouco ou nada se modificou nas histórias
– provavelmente, o maior trabalho que estas tenham dado sejam o de tradução e montagem
das imagens, a partir de desenhos e textos já prontos.
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Certamente, o objetivo das diferentes formas de diagramação e montagem das
histórias era para facilitar o entendimento, tornando a trama de mais fácil absorção. O fator
estético observado pela linearidade das sequências dos quadros induz a um equilíbrio
facilitador aos olhos na condução de sentidos tanto das imagens quanto dos textos. Mas isto é
quebrado, empregando outro ritmo, quando a montagem é feita de modo mais caótico –
exemplo disso são as novelas ilustradas. A fim de facilitar a interpretação e leitura dos dados,
optei pela construção de uma tabela, referenciando a materialidade da revista, a localização e
a organização das histórias. Na tabela, que se encontra no apêndice do trabalho (apêndice C),
são apontados os aspectos da produção editorial em relação ao interesse despendido às
histórias em quadrinhos, novelas ilustradas e fotonovelas.
Primeiramente, as histórias trocam de lugar no periódico em 1957. Partindo do
pressuposto de que a leitura de uma revista pode ser feita de forma particionada, sem que a
ordem das páginas altere a inteligibilidade do objeto – o que não ocorre com o livro, por
exemplo – é possível que os leitores, em geral, folheiem as páginas à procura, primeiramente,
dos artigos que mais lhe interessam. Muitas vezes, folheamos da última para a primeira
página, já que revistas como o Jornal das Moças não possuem um sumário para localizar o
leitor. Pelo contrário, foi percebida certa inconstância na localização das colunas e dos
artigos. Enfim, é feita uma leitura aleatória em relação à ordem das páginas, mas fica claro
para quem manuseia o periódico que, aproximadamente, seu meio é onde se encontra o
suplemento Jornal da Mulher – provavelmente, por ser destacável para que se possam utilizar
os moldes ali presentes. O fato é que, uma leitora mais assídua da revista, sabe encontrar com
mais facilidade o que é de seu interesse. Além disso, as primeiras e últimas páginas são as
mais manuseadas, pois tanto abrem quanto fecham o produto. Assim, se até 1957 as histórias,
mesmo que em diferentes formatos, foram oferecidas ao final da revista, provavelmente foi
para que seu acesso fosse facilitado, inclusive por aqueles que não leriam todo o conteúdo da
revista – os filhos e maridos das leitoras, por exemplo.
É também notável que as últimas páginas do periódico se prestem mais ao
divertimento (horóscopos, estudos grafológicos, palavras-cruzadas). Segundo Bosi (1972, p.
104), em pesquisa feita no ano de 1965, a leitura de horóscopos e fotonovelas estariam na
preferência de 30% das leitoras de revistas, sendo que em segundo lugar estão os assuntos
sobre a vida dos artistas, com somente 8% das predileções, e os contos, as receitas e a
educação dos filhos, com 6%. Como se trata de uma época em que as fotonovelas estavam
alcançando públicos cada vez maiores, a facilidade de acesso às tramas seria conveniente para
aquela leitora que ainda não é adepta da revista, mas gosta de fotonovelas e teve algum tipo
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de acesso ao Jornal das Moças – através de empréstimos de amigas ou outras mulheres da
família, nos ateliês das costureiras ou outros locais de circulação da revista. Uma tentativa de
conseguir novas leitoras, a partir do mercado das fotonovelas – embora as histórias não sejam
somente o foco da produção da revista em questão.
Como nas capas do Jornal das Moças não há qualquer citação do conteúdo até 1960,
fica a encargo do leitor descobrir o que está sendo veiculado nas edições. E, a alteração do
local de apresentação das fotonovelas, em 1957, modificada para após o suplemento de
moldes, indica que a composição da revista tem áreas demarcadas para públicos de interesses
diferenciados. O Jornal da Mulher – suplemento de moldes – é voltado para as mulheres de
mais idade, com conselhos para casa, para as mães, enfim, diferente do restante da revista que
trabalhará mais com o público de moças jovens. Analisando o desenrolar das histórias –
especificamente das fotonovelas – estas reportam tramas mais complexas nos relacionamentos
e não tão fictícios quanto os das histórias em quadrinhos de Dodd ou até as novelas ilustradas
de Lemond. Possivelmente, também atrairia mulheres mais velhas, que utilizavam os
cadernos de moldes muito mais que as jovens leitoras.
A opção de substituir as fotonovelas pelas novelas ilustradas e, em seguida, por
histórias em quadrinhos, devolvendo estas tramas para as últimas páginas da revista, indica
que o periódico desistiu de competir com outras revistas femininas e especializadas em
fotonovelas
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, retornando a oferecer o personagem Mark Taylor como um romance voltado

mais à ficção e aventura do que ao drama das fotonovelas.
A diferenciação percebida entre as disposições e quantidade de quadros entre os três
estilos de narrativas é que, as fotonovelas analisadas se aproximam muito das características
das histórias em quadrinhos publicadas no periódico, mas empreendem uma quantidade de
espaço maior para melhor visualização das foto/imagens. Nas histórias em quadrinhos, os
desenhos permitem tecnicamente a representação das situações em espaços menores e em
focos diferentes ao das fotonovelas. São características técnicas que diferenciam as
fotografias das ilustrações, em que certas situações são passíveis de inteligibilidade em uma,
mas não em outra. O que aproxima, de fato, as histórias em quadrinhos e as fotonovelas são as
molduras de cada cena, em formatos de quadrados ou retângulos, com margens que espaçam
um quadro do outro – isto também ocorre na novela ilustrada em formato de história em
quadrinhos, veiculada em 1949, com o nome de “Um amor do passado”.
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Segundo os dados analisados por Habert (1974), em 1957, havia cerca de sete revistas diferentes
especializadas em fotonovelas. São elas: Grande Hotel, Sentimental, Romântica, Fascinação, Ternura, Sonho e
Jacques Douglas, além de outros periódicos como a revista Capricho, que além do conteúdo, também
veiculavam fotonovelas e histórias ilustradas.
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Porém, quando analisadas as novelas ilustradas, com sobreposição de quadros e
divisões através de linhas que recortam os desenhos diagonalmente, percebe-se certa confusão
quando lançado o olhar para a página como um todo. Possivelmente isso se agrave com o fato
de que os desenhos são evidentemente mais claros e com sombras menos marcadas que os das
histórias em quadrinhos e das fotonovelas. Como não há margens que espaçam marcadamente
uma cena da outra, nota-se uma estética de construção muito diferente das outras histórias.
No Jornal das Moças, as tramas apresentadas em formato de histórias em quadrinhos,
novela ilustrada ou fotonovela são publicações produzidas nos Estados Unidos e da Europa 47
– além dos dados acessados, isto se confirma nas referenciais dos nomes e das cidades citadas
nas histórias. Se comparada à opinião dos editores de fotonovelas dos anos de 1967,
comentados por Habert, presumo que o Jornal das Moças não teve a mesma visão de público
que os editores de outras publicações do mesmo período e de anos posteriores48. O periódico
em questão dispunha de, no máximo, três páginas para a veiculação das histórias, sendo uma
quantidade de, em média, 80 páginas por edição. Portanto, as histórias em quadrinhos, as
novelas ilustradas e as fotonovelas não eram o provável elemento de maior interesse e de
vendagem da revista. E, no caso específico das fotonovelas, estas foram veiculadas no jornal
somente nos anos de 1950, sendo substituída pelas novelas ilustradas e histórias em
quadrinhos apresentadas também antes do aparecimento deste gênero. Possivelmente, ou o
corpo editorial notou que não havia mais interesse nas fotonovelas em si, por parte do público
de leitoras da revista (já que existiam outros circulares especializados em fotonovelas, e os
cadernos de moldes e de receitas poderiam ser mais interessantes para as leitoras do
periódico), ou os próprios editores não se interessaram mais por tal tipo de publicação, sendo
que o restante do conteúdo da revista tenha permanecido o mesmo durante o período
analisado. Outra possível interferência para a decisão de não se publicar mais fotonovelas no
Jornal das Moças, em uma época em que as primeiras revistas especializadas em fotonovelas
brasileiras surgiriam em dado período 49 é, não somente em face da concorrência, mas devido
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No estudo de Habert, foi constatado que somente a revista especializada em fotonovelas “Sétimo Céu” teve
sua produção no Brasil. Em sua totalidade, as revistas publicam fotonovelas estrangeiras, procedentes dos
mesmos grupos italianos e franceses. (BUITONI, 1984). Evelyn Sullerot, em um dos primeiros estudos
publicados sobre as fotonovelas, em 1966, convenciona a Société Européene de Editions Familiales (França) e a
Universo de Milão (Itália) como as maiores exportadoras de fotonovelas. Comandadas pelo empresário e
produtor de cinema italiano Cino Del Duca, foram as possíveis produtoras também das fotonovelas do Jornal das
Moças, mas como comentado anteriormente, não há referências sobre a produção das histórias presentes no
periódico.
48
Segundo Habert, “na opinião dos editores, as fotonovelas são o elemento mais importante na vendagem das
revistas.” (HABERT, 1974, p. 24)
49
A revista Grand Hotel, especializada em fotonovela, teve seu surgimento em 1947, primeiramente com
novelas ilustradas e, em 1951, com fotonovelas propriamente ditas.
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ao surgimento das radionovelas
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– se pensarmos na ideia de que a radionovela alia o som à

trama, estamos tratando de um artefato, possivelmente, mais sedutor e mais moderno. Embora
os números mostrem que as fotonovelas continuaram angariando um grande público de
leitoras, nos anos de 1960 e 1970, a questão é que o corpo editorial do Jornal das Moças
desistiu deste tipo de veiculação, preferindo voltar a oferecer as histórias em quadrinhos do
personagem Mark Taylor.
Diante de um considerável número de opções de revistas que publicavam fotonovelas
nos anos de 1950 e 1960, a concorrência entre as editoras obriga a manutenção do conteúdo
dos periódicos constantemente. Assim, escolher por não mais publicar fotonovelas, mas sim
novelas ilustradas e histórias em quadrinhos pode ter sido a solução encontrada para agradar
as antigas leitoras – que já conheciam as trilogias de Mark Taylor e as novelas de Roberto
Lemond – e continuar na preferência das novas espectadoras, já que a oferta pelo gênero
fotonovela era crescente nas bancas de revistas, em publicações especificas para tal leitura.
Embora a última edição do periódico Jornal das Moças venha a circular no ano de
1968, no ano de 1963 ocorre a última publicação de algum tipo de história ilustrada na revista.
Substituída desde 1960, as fotonovelas deixam de circular no jornal para dar espaço para as já
conhecidas histórias do personagem Mark Taylor.
Tanto as histórias em quadrinhos quanto as fotonovelas podem ser consideradas a
partir de uma linguagem de caráter ficcional, em que o imperativo são os sentimentos
femininos. Porém, as modificações da localização destas narrativas indicaram alguns
pressupostos por parte da produção da revista, embora não esclareça muito sobre o total
desaparecimento das histórias ilustradas.
Os contos de conteúdo somente textual permaneceram, mas as ilustrações sequenciais
e as fotonovelas simplesmente pararam de ser veiculadas sem maiores informações. Mas,
ainda sim, podemos levantar algumas suposições.
No mesmo ano de 1963, em 25 de novembro, é publicada a seguinte notícia no jornal
O Estado de São Paulo:
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Embora a primeira transmissão de rádio, no Brasil, tenha ocorrido em 7 de setembro 1922, o veículo teve certa
demora em se tornar popular. As radionovelas tiveram seu ápice na década d 1950 – “O direito de nascer”, de
1951, foi o maior fenômeno de audiência transmitido pela Rádio Nacional. (SEVCENKO, 1998). No Jornal das
Moças, era evidente a propagação deste fenômeno das radionovelas, pois era constante o aparecimento de
publicidades sobre os programas de rádio, bem como a veiculação de artistas das rádios como astros do cotidiano
de dado período.
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Nossos Quadrinhos em Crise: São Muito Caros
As histórias em quadrinhos produzidas no Brasil estão em crise há muito
tempo. Perdem longe para as estrangeiras, que custam quatro vezes menos do
que as nossas e tem qualidade muito superior, em geral. Além disso, quando
uma história estrangeira vem ao Brasil, é porque já é sucesso no seu país de
origem e está, portanto, a meio caminho de se tornar sucesso também no
Brasil (...)
O principal problema dos artistas nacionais é financeiro. Daí serem unânimes
em dois aspectos: primeiro, na necessidade de dar cumprimento ao decreto no.
52.497 de 1963, que determina uma proporcionalidade no número de histórias
estrangeiras e nacionais (...) e, segundo, na necessidade de criar aqui o que já
existe nos Estados Unidos: os chamados sindicatos (...)
E a própria lei leva isso em conta, prevendo em seu artigo que: As empresas
editoras de histórias em quadrinhos deverão publicar, no conjunto de suas
edições, histórias em quadrinhos nacionais nas seguintes proporções mínimas:
30% a partir de 1º. de janeiro de 1963; 40% a partir de 1º. de janeiro de 1965;
e, finalmente, 60% a partir de 1º. de janeiro de 1966. (HABERT, 1974, p. 71).

Portanto, infere-se a partir desta passagem uma possibilidade da extinção das histórias
ilustradas na revista. Mesmo diante da possibilidade de que a maior parte das editoras não
estivesse cumprindo tais designações, o periódico em questão não publicou nenhuma história
produzida no Brasil, até porque o provável foco da revista não fosse tais histórias – embora
tanto as histórias e novelas em quadrinhos quanto as fotonovelas perduraram mais de uma
década na revista.
Aliado a isto, um possível desinteresse por tais histórias em detrimento de outras
inserções da revista podem remeter à extinção das tramas. A possível última tentativa de
inserção foram as histórias de Taylor, já reconhecidas nos Estados Unidos desde os anos de
1940, e também conhecidas pelas leitoras brasileiras do Jornal das Moças do final desta
mesma década. Provavelmente, sob a intenção da importância nostálgica oferecida às novas
leitoras e reiteradas pelas mais antigas.
Mesmo a partir destas possibilidades que, de fato, finalizaram de algum modo a
veiculação das tramas ilustradas na revista, todas tiveram sua parcela de extrema importância
tanto fazendo parte considerável da história do periódico, quanto estando presente
semanalmente nas realidades ficcionais construídas pelas leitoras.
2.4 Temas
Nos anos finais de 1940 e, principalmente, na década de 1950, o Brasil foi marcado
por grandes avanços científicos, tecnológicos, mudanças culturais e comportamentais,
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providenciados por uma série de questões. A influência do American Way of Life, a eleição de
Juscelino Kubitschek que assumiu a presidência, em 31 de janeiro de 1956, sob o famoso
slogan de campanha "50 anos em 5"; a inauguração da TV Tupi, em setembro de 1950, como
o primeiro canal de televisão da América Latina, e uma série de acontecimentos que
modificaram as

convivências sociais

e políticas nacionais (GOMES, 1998). O

desenvolvimento urbano brasileiro, bem como as modificações comportamentais e
socioculturais provindos das novas ideias e modelos de modernidade, pode ser diretamente
relacionado com os meios de comunicação, tão importantes à cultura de massa já citada antes.
Para Morin (1967), na cultura de massa, os temas que se reproduzem como masculinos
estão ligados à virilidade (agressão, aventura, homicídio) e são projetivos. Os femininos
(amor, lar, conforto) são identificativos. E, tão eficientes para a veiculação destas ideias no
campo da feminilidade são as histórias publicadas por periódicos femininos. Desde seu
aparecimento, as fotonovelas – e também a publicidade - tem como perspectiva a inserção da
mulher na sociedade urbana - como prognóstico de ser moderna – formando novas donas de
casa, consumidoras e mães de família:
Os dois grandes temas da imprensa feminina, de um lado, a casa, o bemestar, de outro lado, a sedução, o amor, são, de fato, os dois grandes temas
identificadores da cultura de massa, mas é na imprensa feminina que esses
temas se comunicam estreitamente com a vida prática: conselhos, receitas,
figurinos-modelos, bons endereços, correio sentimental orientam e guiam o
saber-viver cotidiano. (MORIN, 1967, p. 141)

Através da imaginação, e atuando como um enlace didático através do oferecimento
de modelos e negativando e aprovando comportamentos, estas histórias têm como plano de
fundo padrões urbanos reconhecíveis pelas leitoras. Como se tratam de narrativas produzidas
no exterior e traduzidas para o português, as convenções são originárias de grandes centros da
época (Estados Unidos e Europa). Mesmo que em alguns momentos as cenas se passem em
fazendas ou fronteiras, os personagens estão sempre relacionando Londres e Paris –
mencionando as mais citadas – em viagens ou no roteiro final das histórias. Portanto, são
apresentados padrões estrangeiros às leitoras brasileiras – o que ocorre também na maior parte
das outras publicações de fotonovelas que são traduzidas e veiculadas no Brasil – propondo
uma alusão de urbanidade, em que o destino final dos heróis das histórias é sempre a cidade,
em detrimento do campo.
Se o cenário é o espaço urbano, a inserção desta leitora mulher em tal sociedade
ocorrerá através do discurso do moderno. O consumo se encarregará desse estereótipo, através
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dos produtos industrializados, mas o que nos interessa aqui são os indícios que legitimam este
modelo. Portanto, a presença constante de certos signos como a protagonista que tem uma
profissão – ou almeja tal destino - como atriz, cantora, dando sentido mais glamouroso à
feminilidade, ou o aparecimento do automóvel como meio de locomoção, ou as protagonistas
que se permitem ter mais de um enlace antes do casamento, enfim, um conjunto de formas
que se adequam aos comportamentos urbanos, através do tratamento romanesco, sendo
representativos nas histórias veiculadas. Nos quadrinhos americanos de Dodd e nas
fotonovelas produzidas, principalmente, na Itália, é apresentado às leitoras uma realidade
urbana industrial, despertando-lhes o interesse de também participar dessa realidade
construída.
Diante deste cenário, em todas as histórias analisadas – sejam histórias em quadrinhos,
novelas ilustradas ou fotonovelas – a predominância é de conteúdo sentimental e romântico.
Mesmo na abordagem das histórias do personagem Mark Taylor, embora apresentem mais
cenas de ação e violência se comparadas às outras, as tramas giram em torno dos sentimentos
da protagonista pelo personagem principal.
Com exceção da trilogia de Dodd, em que o personagem central Mark Taylor é
conquistador – e, neste caso, estamos tratando de uma trilogia de um único personagem,
portanto, este fará inúmeras conquistas diante da quantidade de histórias veiculadas – não
existe o sentido de sedução por parte das protagonistas. O amor que torna o enlace possível
entre os personagens principais não surge por iniciativa de nenhum deles. A sensibilidade que
faz o amor possível para o desfecho das histórias ocorre por motivos exteriores aos casais,
como a descoberta de verdades antes omitidas ou o desmascaramento dos vilões da história.
Trata-se da representação de uma espécie de amor puro, não originado por atitudes lascivas –
o que, certamente, seria condenado em tal período. Mas, como característica de todas as vilãs
observadas nas histórias, a tentativa de seduzir o protagonista – com sucesso, na maioria das
vezes – torna-se uma predisposição para que, ao final das histórias, seja exaltado o chamado
amor verdadeiro.
No desenvolver das tramas, e, mais perceptível, ao final das histórias, há sempre a
presença de uma lição a ser oferecida às leitoras. Em todos os casos, as situações
desenvolvidas demonstram que o amor – passivo, nascido das revelações das verdades e dos
vilões – é colocado como força maior dos comportamentos, desde que estas tenham sido
acompanhadas pelos efetivos olhos das morais e condutas. Temos, portanto, a situação de que
as protagonistas posicionam-se em atitudes passivas, imbuídas de todas as tristezas
apresentadas nas histórias, enquanto as vilãs são as representantes das ações – armam tramas
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para desbancarem as protagonistas, seduzem o personagem principal e também seus possíveis
aliados.
Em todas as histórias analisadas, a presença do erotismo é nula. Com exceção de uma
passagem aqui já tratada – “Um Amor do Passado” (1949), em que não há o claro
entendimento do termo “o primeiro” estar relacionado ao primeiro amor ou à primeira relação
da protagonista – não há nenhuma evidência de enlaces ou tramas que conceberiam uma
relação sexual. Nem mesmo aspectos de nudez são apresentados.
Se comparados às fotonovelas de outras revistas do mesmo período – principalmente
as analisadas por Habert, nos anos de 1960 – as histórias do Jornal das Moças remetem a um
caráter de muito recato, no sentido sexual, que as veiculadas em outros periódicos. Não se
pode afirmar que, em sua origem, existiam ou não a presença de cenas e diálogos mais
erotizados, mas o fato é que, na versão que chegava às leitoras, as histórias se abstiveram de
qualquer sentido erótico.
Se uma das possíveis preocupações dos produtores fosse a aceitação das histórias por
um grande público, de diferentes países, em relação a possíveis censuras dos leitores, isto não
ocorria no Jornal das Moças, pois os próprios editores cuidaram para que tais referências não
aparecessem – fatalmente, também recriaram o objeto. Mesmo existindo a possibilidade de
manipulação dos textos e imagens, possibilitando novas construções que não as originais, as
histórias não parecem se fragmentar, então, se tais cortes de cenas e diálogos foram feitos por
parte dos produtores e tradutores do Jornal das Moças, isto não foi perceptível ao
entendimento das histórias, e o produto final apresenta uniformidade e padronização. Nem
mesmo indícios de carícias mais íntimas puderam ser localizados no desenrolar das tramas 51.
Embora apresentassem como centralidade o romance no desenrolar das histórias, as
modificações das linguagens visuais compuseram diferentes formas de entendimento e
apreensão das histórias, bem como diferentes formas de se representar certos modelos e
estereótipos vigentes em dado período. Se nas histórias em quadrinhos, caracteristicamente
norte-americanas, o galã conquistador e aventureiro das tramas norteava o aspecto fantasioso
da leitora – levando em conta as cenas de ação e violência – as novelas ilustradas e
fotonovelas propuseram aspectos passivos, modelados por protagonistas femininas.
Reiteradas pelo imaginário dos astros hollywoodianos e do rádio brasileiro, temos a
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Em outras revistas como a Grand Hotel e a Capricho, Habert (1974) esclarece que, para as cenas
originalmente mais picantes, estas eram substituídas pelas cenas de beijos e abraços, Porém, antes destes quadros
principais, eram apresentados alguns índices de tensão sexual, como uma mão masculina sobre o seio da
protagonista. No Jornal das Moças, isto não ocorre em nenhum momento, e por isso não foi possível identificar
se, de fato, cortes e substituições de cenas ocorreram nas histórias.
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concepção de um mundo permeado de personagens fabricados, que nivelam desejos, mas
disseminam uma realidade muito distante da maioria das leitoras. Preenchem uma lacuna dos
sonhos, mitificados por um cotidiano desejoso, mas praticamente impossível de ocorrer na
vida real.
As histórias, possivelmente, incutiram um imaginário repleto de considerações
estrangeiras através dos nomes dos personagens e dos locais em que se passam as tramas.
Importaram às leitoras os indícios da modernidade e do ser e estar moderna, em que a ideia de
pertencimento à esta concepção estava apoiado na obtenção de certos produtos como os
automóveis, a possibilidade de viagens ao exterior e o consumo de certos discursos, como a
ideia de ser atriz, cantora ou até mesmo somente pelo fato de trocar o espaço rural pelo
urbanizado. Tudo isto norteado pelas tensões morais
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, veladas pelas sensibilidades

romanescas.
Também é notável que as histórias aqui analisadas não criaram um imaginário
nacional. Mas, disseminaram novos imaginários através do romance, incutindo situações
típicas. Somente nos anos de 1960 é que as fotonovelas passarão a difundir alguns ídolos
nacionais, construídos em paralelo a outros meios de comunicação (BUITONI, 1984). O
jogador de futebol, Orlando Peçanha, por exemplo, foi ator principal na fotonovela “Amor de
Campeão”, de 1969. O cantor Roberto Carlos, em 1967, foi protagonista em uma história, na
revista “Melodias”. Em ambos os casos, o diferencial foram as participações dos astros, como
chamariz para que o público adquirisse as revistas. Outros atores, por atuarem somente nas
fotonovelas, ficaram conhecidos unicamente pelo público consumidor do artefato. Entre eles,
Adriana Rame, Anna Maria Checchi, Alex Damiani, entre outros, no Brasil.
Nas histórias aqui tratadas, não se localizou nenhuma referência aos atores
participantes das fotonovelas, mas, em contrapartida, nas histórias em quadrinhos de Dodd,
construiu-se o personagem fictício Mark Taylor como reconhecível mito galanteador e
aventureiro, conforme mostram suas histórias. O estereótipo faz referência aos galãs do
cinema norte-americano, traduzindo sua conduta marcadamente masculina, mas o
aproximando dos imaginários femininos – o das leitoras – através do romance, sendo este
oferecido (insistentemente) como um modelo desejado pelas mulheres.
Se outras revistas especialistas em histórias em quadrinhos – como as da editora Abril
– e em fotonovelas – como as da editora Bloch e Rio Gráfica – apontadas no trabalho de
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Tomo como exemplo de tensão moral a discussão abordada pelas fotonovelas “Amor, doce amor...”, de 1949 e
”Aventura em Buenos Aires”, de 1955, em que a profissão das protagonistas eram a de atriz e de cantora, muito
mal vista pelas famílias inseridas nas tramas. Além de outras situações abordadas, como o desejo das
personagens em serem famosas e a negação dos envolvidos na história em relação à posição desta.
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Habert e de Sullerot, promoviam uma intensa publicidade no lançamento de novas histórias,
isto, possivelmente, não ocorria com o Jornal das Moças. As únicas chamadas para uma
próxima leitura estavam ao final das páginas das histórias com um simples “continua na
próxima edição”, em letras de igual tamanho ou menores que as apresentadas nos diálogos e
textos das histórias. Mesmo nas capas, não há espaço para este tipo de publicidade. Aliás, os
espaços para informar as leitoras de algumas radionovelas tomavam páginas de publicidades,
sendo que nada sobre as fotonovelas ou das outras histórias eram apresentados. Portanto,
infere-se que tanto as histórias em quadrinhos quanto as novelas ilustradas e fotonovelas não
eram o principal conteúdo da revista, mas sim um complemento para a diversão das leitoras.
2.5 Personagens e enredos
As histórias analisadas, em geral, apresentam características em suas construções que
são facilmente compreendidas por qualquer leitor. Tratam muito mais dos planos individuais
de cada personagem, com teor intimista, paralelos às tramas amorosas, do que problemas
sociais ou temas históricos. Possivelmente, por abrigarem situações descompromissadas com
o mundo exterior aos personagens, facilitam a leitura e o entendimento das leitoras, que não
precisam de conceitos iniciais para compreenderem as histórias. Talvez por isso também
tenha sido caracterizada – no caso das fotonovelas – como leitura de evasão, voltadas para um
público cujo universo se remetia ao âmbito doméstico, em que se acredita não precisar de
muitas referências exteriores.
Sobre as representações dos personagens, como não foi possível localizar os nomes
dos atores, é considerável percebê-los através de comparações entre as histórias. Afora as
histórias em quadrinhos e as novelas ilustradas, as fotonovelas apresentam referências muito
próximas entre as tramas, se considerado os trajes e os cenários fotografados. Segundo
Buitoni (1984, p. 62), trata-se de “problemas de produção”. Devido à restrição dos custos, as
produções das fotonovelas europeias as produzem sem grandes preocupações com os
ambientes e caracterizações, sendo possíveis as diferenciações através, principalmente, dos
textos, que esclarecem a situação e localizam as histórias. Os atores, portanto, são
apresentados não como personagens – como nos filmes – mas sim através de funções: de
heróis, de vilões, de amigos, etc.
Pode-se também definir que será pela linguagem textual a compreensão das
características dos personagens. As profissões e os padrões de vida só são percebidos quando
explicados ou expostos através dos textos. Alguns indícios como as imagens de uma sala com
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lareira e diversos quadros induzem a um cenário para personagens mais abastados, mas
somente isso não torna compreensível a situação das pessoas que lá residem – que podem ser
protagonistas heróis e vilões convivendo no mesmo espaço. É o caso da novela ilustrada
“Corações em Tormenta” (1948/1949), e da fotonovela “Amor e Tragédia” (1959). As cenas
iniciais se passam na mansão e na fazenda das famílias dos protagonistas, mas, com o
desenrolar das tramas, este também será o cenário das desavenças. Dentro desses espaços,
convivem patrões e empregados, e o foco das histórias está no romance não aprovado entre os
protagonistas por serem de classes sociais diferentes. No primeiro caso, o enlace proposto é
entre a filha da dona da mansão e o jardineiro. No segundo, entre famílias de classes
diferentes. O fato é que as histórias demonstram as possíveis identidades críticas, através da
disparidade dos personagens em grupos sociais diferentes, mas sem agredir suas convenções
políticas ou sociais. Ou seja, ao final das histórias é possível apreender que o amor consegue
superar tais diferenças, permanecendo o cenário da mansão e da fazenda como local de
moradia dos protagonistas, ao final da trama.
Mesmo retratando o cotidiano dos personagens, não há discussão, por exemplo, de
situações como os problemas de salário, insatisfação com a vida profissional ou qualquer
relação aos discursos políticos ou intelectuais. “Todo ídolo é objeto de atenção enquanto um
ser que se ama. Eles são românticos, sentimentais e amantes das coisas simples” (HABERT,
1974, p. 96). E, sustentando essas caracterizações relacionadas aos ídolos e heróis, novamente
comparam-se os protagonistas à imagem dos ídolos de cinema e rádio, veiculados no
conteúdo da própria revista, que não denotam nenhuma preferência política, ou qualquer
relação com outras questões senão a dos gostos pelas artes, poesias, literatura e outros
prazeres ligados ao romanesco e à família.
Sobre as histórias em quadrinhos e as novelas ilustradas a situação é muito parecida.
Primeiro, porque temos um mesmo personagem para uma sequência de histórias – Mark
Taylor. E, segundo, porque mesmo nas novelas ilustradas as ambientações e representações
são muito próximas – se não idênticas – às das fotonovelas.
O personagem Mark Taylor é caracterizado de modo peculiar se comparado aos outros
personagens. Suas maiores qualidades são a de sedutor e aventureiro – em algumas passagens
é possível observar a chamada: “Mark Taylor e suas aventuras”. Interessante é que tal
representação se relaciona com as características dos ídolos do cinema hollywoodiano de tal
época. De fato, trata-se de uma série de histórias em quadrinhos norte-americanas, que se
apoiam nas convenções do artista fabricado pela indústria midiática e distribuída para seus
espectadores de modo a construir uma imagem ficcional de pessoas reais, mas que se tornam
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mitos através do cinema, rádio e televisão. Neste caso, estamos tratando de uma revista, que
nas edições analisadas também veiculam as fotos, mensagens e histórias de astros do rádio
brasileiro que dividem espaço com os atores de Hollywood. Portanto, é constante a
permanência destas representações de mitos através dos astros e a convenção das
representações no imaginário das leitoras de personagens masculinos como galanteadores e
desejados – como o fictício Mark Taylor – em oposição ao das protagonistas mulheres, como
passivas e românticas.
Mesmo na veiculação de imagens e informações sobre as atrizes norte-americanas – e
também as do rádio brasileiro – estas imagens galgam um imaginário repleto de glamour, luxo
e felicidade, adequando suas principais qualidades ao que é esperado socialmente de uma
mulher dos anos de 1950: “Fada Santoro nasceu para as artes. Pinta, toca violão e gosta de ler
poesias e romances. Fada já conquistou um grande número de medalhas de ouro e diplomas
de honra por seus brilhantes desempenhos” (JORNAL DAS MOÇAS, 1952, p. 38). Na
mesma edição: “Cornel Wilde é este maravilhoso artista de tantos filmes famosos (...). é
casado pela terceira ou quarta vez, o que não o impede de ser um bom chefe de família (...)Ao
que se diz, ele é cem por cento romântico.” Portanto, mesmo que a qualidade de romântico
sejam características esperadas de homens e mulheres, a diferença é como estas são
representadas e vistas através, seja dos astros mitificados, ou dos personagens ficcionais das
histórias veiculadas pelo periódico. Enquanto o amor romântico, para a mulher, atenua o
significado de passividade e de espera, ao homem tal característica pode lhe render inúmeros
casamentos. Por fim, em geral, esses ídolos são a própria figura do bom mocismo.
Todos os personagens concebidos como heróis são jovens e apresentados como
esteticamente bonitos – embora a humildade representada pela situação de uma inicial
pobreza também é característica de algumas protagonistas das fotonovelas. Os vilões são
representados como tendo as mesmas idades dos protagonistas, ou pouco mais velhos –
podendo ser a mãe ou tias dos heróis
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. Aos mais idosos, cabem os papéis de mentores,

padres ou simples sujeitos alocados para justificar algumas passagens. Através da linguagem
textual, a leitora é informada sobre a função do personagem, mas sua real idade nunca é
exposta, até porque na duração das histórias os personagens não sofrem a ação do tempo real.
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Interessante citar que, nas histórias analisadas, muitas delas os pais ou parentes tem maior importância quando
agem como vilões. É o caso da novela ilustrada “Corações em Tormenta”, de 1948, da fotonovela “O Orgulho
dos Debney”, de 1954, e da novela “O Lago das Fadas”, de 1959.
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Por fim, através do texto e da imagem, é possível traçar características diferenciadas
para heróis e vilões. Aos heróis cabe a imagem simpática e jovem. Às heroínas as
características mais ternas, humildes e compreensivas, bem como naturalmente sofredora.
Na relação entre os protagonistas e os vilões, algumas características se repetem nas
histórias. Foi possível fazer duas distinções em relação às narrativas: ou as protagonistas se
encontram em classe inferior ao do protagonista, ou as protagonistas possuem a profissão de
atriz ou cantora e não depende de um bom casamento para ascender profissionalmente. Em
ambos os casos, o sentido de falta não se atrela ao dinheiro ou ao sucesso, mas sim somente
ao amor e seus predicados. A distância social, nesses casos, não é obstáculo para a reunião
dos pares, apenas alimentam ainda mais as histórias.
Na maior parte das histórias analisadas, os protagonistas promovem enlaces, antes do
desfecho final, com os vilões. Como se fossem enganados, mas legitimados pelo amor por
parte dos vilões, fica claro durante as narrativas que aquele nunca é ou será o amor verdadeiro
por parte dos protagonistas, alcançando a satisfação somente nos últimos capítulos, em que
herói e heroína se juntam. Assim, é oferecido às leitoras a ideia de que tal amor não é nem o
esperado, nem o correto, até porque não há a troca de funções entre os personagens durante as
histórias – o vilão não se transformará em herói, nem os heróis se tornarão vilões.
Diante dos desentendimentos, que funcionam como obstáculos para os protagonistas, o
reconhecimento das verdades serve de redenção e reconciliação entre os heróis. E, aos vilões,
além dos esclarecimentos pertinentes ao desfecho das histórias, os castigos por seus atos, em
geral, ocorre ou com a prisão, fuga ou arrependimento destes, funcionando tais atos como um
desenlace moral. Com exceção da trama “Aventura em Buenos Aires”, em que a vilã falece de
causas naturais e de “Amor e tragédia”, em que a história se inicia por causa de uma morte não foram encontrados nenhuma finalização com mortes dos vilões como solução para as
histórias. A explicação para que a morte não esteja presente na maior parte das histórias
analisadas é encontrada no conceito de felicidade na cultura de massa, de Morin (1967, p.
129):
É certo que toda cultura procura disciplinar ou camuflar os monstros da
violência e da sexualidade. Do mesmo modo, toda cultura procura exorcizar
a morte, seja integrando o indivíduo numa ordem que o ultrapassa, seja
prometendo-lhe um além pessoal. A cultura de massa, que valoriza o
indivíduo particular, que ignora o além não tem outra coisa a fazer senão
recalcar, camuflar, euforizar o fundo trágico ou delirante da existência e,
evidentemente, a morte.

ϵϯ


A negatividade da morte - construída pela maior parte da cultura ocidental como um
fato triste - não é desejada na cultura das sensibilidades, apontada por Maffesoli. Também não
está entre os sentimentos da cultura de massa de Morin. A tristeza em decorrência da morte,
em geral, é execrada das emoções veiculadas pelas fotonovelas e novelas ilustradas. A
publicidade também se utiliza somente de sentimentos positivos para vender seus produtos.
Embora as tramas se utilizem de obstáculos para desenvolverem histórias que fidelizem suas
leitoras por diversos capítulos, o fim ocasionado pelo fator morte não é a lição pretendida
pelas histórias. A punição está em manter vivos os vilões para que estes sofram as devidas
penitências ao longo do que lhes resta de vida.
Os desfechos das narrativas sempre ocorrem sob a forma de felicidade sentimental.
Porém, nos casos em que as protagonistas se encontravam em uma classe inferior, certa
vantagem material também será aludida. Em nenhuma das histórias, por exemplo, o herói
abriu mão de seus bens para viver com sua amada na pobreza. Pelo contrário, o coroamento
final também será elevar a heroína para a mesma condição do protagonista, ou, nos casos em
que são atrizes e cantoras, o desfecho será com o pleno sucesso nas tarefas que desempenham.
Certamente, as leitoras se identificam com os heróis e heroínas, e tais projeções também são
projeções por parte dos espectadores, em suas necessidades de sucessos e afirmação social.
Analisando o desenrolar das histórias, tomo como exemplo as tramas aproximando os
protagonistas com os cavaleiros da corte do rei Arthur. Assim como os cavaleiros buscam
permanentemente o santo Graal, errando por diversas vezes suas estratégias, os protagonistas
das histórias apresentadas também se enganam em relação ao amor. Geralmente, o
personagem principal é seduzido pela vilã e a protagonista se engana, achando estar
apaixonada por um individuo quando, na verdade, descobre no final da história quem é seu
grande amor. Assim, o amor diluído nos personagens e tomado como objeto central das
narrativas é uma espécie de Graal, do qual os personagens buscam como a relíquia principal
de suas vidas – ao menos na retratação das histórias – e, podem se enganar no caminho da
busca. Quando percebem o erro, sofrem por isso, aproximando o herói ali representado à
condição de humano, aproximando-o à leitora. Principalmente no caso das protagonistas, o
sofrimento e a dúvida por quem é seu verdadeiro afeto são também indagações das vidas reais
das leitoras, sendo que a busca pelo Graal verdadeiro – ou o amor que se espera durar para
sempre – é a condição para a felicidade da personagem e também, metaforicamente, da
leitora. O sofrimento, por sua vez, a humaniza e, possivelmente, as leitoras compreendem tal
tristeza, pois se identificam com a experiência.
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Sobre os personagens, é comum o aparecimento de nomes americanizados como Bill,
Peggy, Caty, Brian, Ted, entre outros. Destas, especialmente as três novelas ilustradas,
somente em uma há a autoria de Roberto Lemond – embora todas sejam consideravelmente
idênticas em relação aos traços e ambientações das tramas. No caso das novelas ilustradas as
narrativas se passam entre Escócia, França e Londres. Estas novelas também se afastam das
semelhanças dos “comics” americanos no sentido da concepção dos desenhos, da
diagramação, da composição das cenas e dos enquadramentos. Portanto, possivelmente as
traduções dos nomes sofreram algumas modificações ao serem reapresentados às leitoras
brasileiras, mas a inserção de um imaginário estrangeiro, apoiado nas concepções tanto norteamericanas como europeias é uma constante dessas histórias.
Isto se torna mais evidente quando observadas as histórias em quadrinhos da trilogia
de Mark Taylor e em “Um amor do passado” (1949). A própria chamada pelo nome do
personagem Taylor evidencia claramente as características das histórias em quadrinhos norteamericanas. Em relação aos nomes dos personagens, provavelmente, não sofreram muitas
alterações nas traduções – Brad Long, Jim Hudson, Linda Malone, o cachorro Rex e o próprio
Taylor são nomes largamente existentes nos Estados Unidos. Por fim, todas as características
incidem no “comics” veiculados nesse país, além da autoria do cartunista americano Ed Dodd.
Afora as questões dos nomes e de autoria, as histórias de Mark Taylor não
apresentavam uma região específica como cenário, mas outra evidência da construção desse
imaginário americanizado nas leitoras brasileiras são as representações que tais histórias
veicularam: o galanteador aventureiro, típico de alguns astros hollywoodianos que também
permeavam o imaginário cinematográfico.
Por outro lado, nas fotonovelas as características europeias são mais evidentes. O
desenrolar das histórias sempre ocorrem na França, em Londres, em Milão – e até mesmo em
Buenos Aires e no México, caracterizando o apelo latino deste tipo de linguagem. Nomes
como Roberto, Leila, Milena, entre outros incutem um aspecto mais reconhecível às leitoras
brasileiras, pois são nomes facilmente aqui encontrados.
Por fim, são construções de imaginários estrangeiros diluídos nas concepções das
leitoras brasileiras, legitimado pelos nomes e representações veiculadas pelos personagens,
pelos cenários das tramas, e que também estarão presentes nas outras páginas da revista, que
darão conta de informar sobre as estrelas do rádio e do cinema através das imagens e de
breves relatos de suas vidas íntimas, fabricando desejos e pessoas distantes da vida real das
espectadoras, mas alimentando seus imaginários através dos sentimentos. Ainda, posso inferir
que todas as histórias aqui analisadas são produtos de exportação cultural, detentora de
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padrões que, possivelmente, não tinham necessidade de muitas adaptações, pois assim o corpo
editorial e a própria revista em si não se comprometeria em qualquer relação política,
deixando este caráter para as outras páginas específicas para tal apelo54. Assim, estas histórias
assumem um caráter neutro, de maior penetração em diferentes mercados e sem ferir os
sentimentos nacionais das leitoras, bem como fazem a maior parte das revistas femininas, nos
quais os propósitos estão apoiados em interesses ditos femininos, onde o apelo político não
estaria inserido.
Levando em consideração o conjunto norteador de informações que cercam estas
histórias - ou seja, os conteúdos das revistas - foram percebidos muitos contrastes em relação
aos discursos propostos pelo corpo editorial brasileiro e as concepções das histórias. Diante
do trânsito de informações que oferecem modelos de comportamento através das secções e
colunas, há ainda as peças publicitárias que induzem ao consumo e adequações de hábitos,
mas todos muito mais próximos dos conceitos das leitoras brasileiras do que as histórias
estrangeiras. Porém, o diferencial delas que acabam por conquistar a atenção das leitoras é o
espaço mágico que se propõem a preencher na intimidade do público, através da leitura das
imagens e dos textos. Ainda, é através do conjunto de informações da revista que são
transmitidos muitos padrões de beleza, moral, hábitos e sociabilidades. E a publicidade será
uma das maiores encarregadas de aliar modelos e ideias por meio do consumo. Esta é a
proposta do próximo capítulo.
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Refiro-me às páginas das festas das forças nacionais, presentes semanalmente no periódico, cuja função era
somente de retratar a importância destas, sem maiores comprometimentos políticos.
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3. PUBLICIDADE: CONSUMO E PERTENCIMENTO SOCIAL
Os impressos em geral e, neste caso, o Jornal das Moças, foram e são espaços de
representação de grupos e veículo de publicidades voltadas ao consumo. As peças
publicitárias do periódico em questão apresentam-se como instruções simbólicas que
permeiam não somente as questões consumistas das leitoras do jornal, mas também
construções discursivas, prescrevendo modelos e referenciais de condutas.
Azevedo (2009), ao se refereir às revistas femininas como vitrines de produtos através
da publicidade, nos anos de 1950 e 1960, referencia que o consumo massificado de bens
duráveis e de traços culturais “da moda”, influenciado pelo American Way of Life, aponta para
o sentido de que estar na moda era ser um indivíduo que consumia tendências, que o
identificasse visual e ideologicamente. Os anúncios disseminados evidenciam uma
possibilidade de inserção no mundo social aos indivíduos que tais marcas ofertam, trazendo
aos olhos de tais consumidoras – e também de suas famílias – um caminho de pertencimento
ao meio nos quais se identificam. Considerando faixas etárias e gostos, em um diálogo intenso
entre identidades e representações, o cotidiano dos indivíduos é alterado a partir das inserções
de novos produtos e marcas. O consumo se desloca para muito além do objeto, pois também
insere a promessa e os discursos obtidos a partir de seu uso.
A mídia impressa sempre teve grande influência na construção das representações que
permeiam o imaginário social. As possíveis manipulações de interesses veiculadas através da
informação são reapropriadas e ressignificadas quando chegam ao leitor, abrindo-se também
lacunas para as possíveis subjetividades. De um lado, a produção editorial, que discursa
conceitos de consumo, gostos, legitimando e instituindo padrões estéticos e comportamentais.
De outro lado, a recepção dos leitores que, embora estruturados em conceitos pré-concebidos,
também se encontram abertos a novas ideias, transitando entre estratégias e práticas
cotidianas. Isto demonstra que o apelo consumista incutido pela publicidade pesquisada
orienta as leitoras do periódico a obterem os produtos oferecidos, criando e desenvolvendo
novas necessidades, propondo conforto, liberdade, segurança, felicidade, autoestima. Mas,
diante de tantas ofertas, as consumidoras não são sujeitos passivos, e sim capazes de escolher
os objetos que melhor lhes convém.
Considero as publicidades do Jornal das Moças como artefatos culturais - assim como
as histórias analisadas no segundo capítulo do trabalho. Antes mesmo do consumo de um
artigo, é através das publicidades, através da apropriação (CHARTIER, 1990) destas, que
sentidos e representações diversas serão construídos pela leitora. Antes da obtenção de um
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produto em si, a publicidade do artigo é mediador entre o espectador – neste caso, a leitora da
revista – e o próprio produto em seu destino final. E, para que o diálogo entre consumidor
final e produto alcance o sucesso esperado, está a publicidade apresentando conceitos
passíveis de decodificação. Logo, a opção por analisar a publicidade do periódico se deve aos
mesmos motivos referentes à escolha em pesquisar as histórias ilustradas e, principalmente, as
fotonovelas: são textos e imagens que se estruturam em discursos, veiculando e legitimando
modelos vigentes em relação à figura feminina, no período em questão. Assim como no
segundo capítulo, relacionados aos hábitos e ao cotidiano, a idéia de felicidade da mulher
ligada ao matrimônio e à maternidade, sendo o doméstico e o privado o espaço delegado às
leitoras do periódico, e certas profissões tidas como femininas. Ainda, na publicidade, a
presença do amor como tema fundamental e a mulher como principal mediadora entre os
artigos comercializados e os artigos para toda a família, imbricados através do discurso que
aproxima consumo e pertencimento ao moderno.
O critério para a escolha das peças publicitárias analisadas se deve ao recorrente
aparecimento destas na revista. Semanalmente, são estes os produtos e marcas que mais
tiveram espaço no Jornal das Moças e que serão analisados:

Família e o
espaço
doméstico

PRODUTOS
Alimentos
Produtos para o lar
Produtos para os filhos

Cuidados de
si e
intimidade
feminina

Higiene Pessoal
Tabaco
Cosméticos

Roupas íntimas
Remédios femininos

MARCAS
Swift (salsichas Frankfurt), Brahma
(refrigerante e cerveja)
Mesbla
(loja
de
departamento);
Frigidaire (geladeiras); Elgin (máquinas
de costura)
Guri (óleo antisséptico); Johnson &
Johnson (talco); Eucalol (sabonetes)
Modess e Tampax (absorventes);
Colgate, Kolynos, Lever e Nicotan
(cremes dentais)
Hollywood, Belmont, Continental e
Astoria (cigarros da empresa Souza
Cruz)
Antisardina (creme facial); Leite de
Rosas e Leite de Colônia (para limpeza
facial) e produtos da Gessy e da Lever
(sabonetes e cremes)
Morisco (soutiens); Cinta Moderna e
Confiança (roupa íntima e maillots)
Regulador
Xavier
e
Menagol
(reguladores de menstruação); Chico
Mineiro (emagrecedor)

Tabela 2 – Produtos e marcas de maior veiculação no Jornal das Moças, no período pesquisado
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Em relação à diferenciação entre termos e usos da publicidade e propaganda, Carmo e
Almada (1970) apontam que a publicidade é paga pelo fabricante e, em última instância, pelo
consumidor final do produto, proporcionalmente ao seu consumo. Já a publicidade é paga
pelo cidadão enquanto membro de uma instituição governamental, religiosa ou partido
político. Portanto, segundo estes autores, a propaganda é uma forma de propagação de idéias,
mas sem finalidade comercial, enquanto a publicidade tem como característica o objetivo
pautado no comércio (CARMO e ALMADA, 1970). Portanto, o conceito a ser utilizado na
escrita deste trabalho é o da publicidade.
Através do recorte temporal aqui aplicado para a análise da fonte (1948 a 1968), foi
possível verificar o aparecimento dos produtos e marcas consumidos em dado período, sendo
a duração destes dentro da revista indicativos de preferências e hábitos. Assim, a investigação
deste capítulo está pautada nas diferenciações que estes objetos anunciam em relação ao
tempo, como indícios de gostos e interesses das leitoras e também consumidoras do Jornal
das Moças.
No contexto de seus aparecimentos, as publicidades evidenciam construções de
identidades através do consumo, onde o ter também significa ser, demarcando-se claramente
os modelos inseridos socialmente como padrões esperados pela cultura vigente. Voltados para
a higiene, cosmética, comportamento e hábitos, as publicidades veiculadas vão muito além do
consumo, produzindo percepções e guiando condutas sociais. Assim, através das
diferenciações das publicidades entre as décadas abordadas, é possível analisar os interesses
por parte da produção do periódico, bem como as modificações dos discursos em relação ao
tempo, construídos a partir da veiculação e repetição de produtos que, conforme os discursos,
também necessitam de certa conduta esperada em seus usos.
As ideias de desenvolvimento e modernidade ficam marcadas na maior parte das
publicidades veiculadas. Novos produtos são apresentados, oferecidos para serem consumidos
de acordo com as novas realidades cada vez mais presentes nesses imaginários de progresso.
Consumir torna-se sinônimo de modernizar-se. E o meio para a propagação do consumo é a
publicidade disseminada pelos periódicos. Ainda, de acordo com as publicidades analisadas, a
casa continua sendo o centro da existência social. Mas as tradições passadas como
conhecimento ou crenças passam a serem tidas como inadequadas. O sentido de tradição se
liga ao passado e o espaço incutido pelo consumo é de futuro, de evolução, centrada nos
valores tidos como modernos.
Ainda, a quantidade de publicidades diminuiu muito entre os anos de 1948 e 1968. O
auge da revista em relação à veiculação de publicidades, certamente, foi na década de 1950. A
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partir dos anos de 1960, tanto o rádio como a televisão terão maior espaço no Jornal das
Moças, veiculando principalmente as programações semanais e encrementados pelas colunas
que comentavam a vida dos artistas e o cotidiano das emissoras.

Ano

Quantidade de
Páginas

Quantidade de
Publicidades

Produtos mais Publicizados

1948 / 1949

75 a 80 páginas

18 a 23 peças

Produtos de higiene, alimentos e
eletrodomésticos

1950 / 1955

75 a 80 páginas

20 a 25 peças

Cosméticos, produtos de higiene e
cigarros

1956 / 1960

70 a 75 páginas

18 a 23 peças

Cosméticos, programação das rádios
e produtos de higiene

10 a 15 peças

Programação das rádios, produtos
para higiene infantil e produtos para
cuidados com o lar.

1960 / 1968

Tabela 3 – Período, quantidade de páginas da revista, publicidades e produtos mais publicizados no periódico

A partir desta tabela, são perceptíveis algumas preferências de consumo e diversão das
leitoras do Jornal das Moças. Principalmente nos anos de 1960, cada vez mais novas
publicidades de páginas inteiras sobre as diversas programações das rádios foram inseridas.
Estas contavam com o patrocínio de algumas marcas maiores, como as Casas
Pernambucanas. Conforme as publicidades dessas rádios são possíveis distinguir as
programações oferecidas: radionovelas e rádio - teatros, contos românticos, programações
religiosas, artísticas e culturais, notícias para a família brasileira, contos humorísticos e
horários com apresentações de músicas nacionais e internacionais. A rádio Vera Cruz, a rádio
Rio de Janeiro, a Mayrink Veiga – Tupy e a rádio Copacabana são as que mais apresentaram
inserções na revista. Como a editora Jornal das Moças estava localizada no Rio de Janeiro, a
publicidade das rádios contemplavam, em geral, as emissoras da região sudeste (cariocas e
paulistas).
É perceptível que a ideia de modernidade foi o intensamente utilizado pelos anúncios.
A intenção estava em substituir aquilo que era considerado velho, do passado, por objetos
tidos como modernos, novos, oferecendo às leitoras uma série de produtos para a casa, para
alimentar a família e para os cuidados de si sob o prospecto de que facilitariam suas vidas,
otimizando o tempo, como características dos sujeitos modernos. Tais propostas se
estenderiam para o restante da família, sendo a leitora a responsável por inserir e oferecer as
novidades modernas no cotidiano de seu lar.
ϭϬϬ


A obtenção dos produtos também exige certo aprimoramento por parte dos indivíduos:
novas intimidades, novos comportamentos, novos hábitos e gostos começam a ser produzidos
e outros se modificam.
Fabricávamos quase tudo (…). A indústria do alumínio era uma realidade, a
do cimento, a do vidro e a do papel cresceram e se modernizaram; as
indústrias tradicionais, de alimentos, a têxtil, de confecções, calçados,
bebidas, móveis. A indústria farmacêutica e a de produtos de beleza deram
um salto extraordinário. (MELLO e NOVAIS, 1998).

Assim, o discurso era o de substituir os antigos objetos pelos novos e promissores
produtos modernos. Mas, para isso, novos conceitos também foram introduzidos. Em relação
à higiene e intimidade feminina, por exemplo, com a substituição das “antigas” toalhinhas
pelos novos absorventes descartáveis. Ou, ainda, a intimidade feminina com seu próprio
corpo, através da disseminação dos absorventes internos, bem como a utilização de uma
infinidade de cremes e loções corporais obrigando as consumidoras a se tocarem,
reconhecerem seu próprio corpo e também possibilitando uma nova forma destes serem vistos
e exibidos. O sentido era de facilitar a vida dos indivíduos, mas a modificação dos hábitos
também exigiu novos parâmetros comportamentais. Pertencer a esta nova realidade moderna
demandou a destituição dos hábitos até ali presentes nas realidades dos sujeitos, aderindo a
outras que, em muitos casos, demoraram certo tempo para serem assimiladas 55.
Nos anos finais da década de 1940 e início de 1950, a base de constituição da indústria
cultural brasileira foram as concorrências entre as grandes empresas alocadas no Brasil, sendo
estas as formadoras dos principais núcleos de anunciantes. Em paralelo, dinamizando o
mercado de bens de consumo, ocorre a crescente expansão do nível de emprego e renda dos
trabalhadores subalternos e da nova classe média, sendo estes os objetos das publicidades. A
partir dos anos de 1960, a publicidade brasileira se sofistica, imbuindo-se de atributos mais
artísticos, tendo a criatividade como cerne das criações propagandísticas (MELLO e
NOVAIS, 1998). As alterações nas produções das peças publicitárias são perceptíveis em
relação ao tempo. Nas publicidades analisadas, por exemplo, até os primeiros anos da década
de 1950, as peças, em geral, eram permeadas de informações textuais, com ilustrações ou
fotografias repletas de informações. Em seguida, as imagens passaram a constituir a maior
parte do espaço publicitário, diminuindo-se a carga textual, contendo, em geral, informações
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Saliento que, embora esteja tratando de um periódico feminino, o trabalho proposto não tem como foco as
discussões de gênero.
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sobre os componentes existentes - muitas vezes, substâncias desconhecidas do público e
expostas como as propiciadoras da eficácia dos produtos.
O valor do progresso, mesmo que indiretamente, será uma das fontes que a
publicidade se utilizará para convencer adeptos. Através dos sentidos de modernização dos
padrões de consumo, novas necessidades serão criadas, incutindo processos de diferenciações
e generalizações do consumo. O sentido de progresso – tanto do país, quanto individual – é
incorporado como necessidade mimética e, geralmente, como intenção de ascensão aos estilos
de vida de classes superiores (MELLO e NOVAIS, 1998). Logo, incorporado no imaginário
das leitoras do periódico através das publicidades dispostas entre as páginas das revistas, a
obtenção de produtos de novas e grandes indústrias, que oferecem artigos revolucionários e de
última linha, enfatizam este universo progressista, relacionando-o ao apelo de consumo
moderno e do ser e estar moderno por parte dos sujeitos.
Ainda, uma das principais formas de transmissão do valor do progresso, através da
imitação dos padrões de consumo, tem como procedência os estilos de vida dos países
desenvolvidos (MELLO e NOVAIS, 1998). Portanto, as características do American Way of
Life, através dos desejos e das estéticas que margeiam os estereótipos norte-americanos,
produzem modelos e induzem gostos através das publicidades veiculadas no periódico. Por
força do cinema e de seus astros e estrelas oferecidos como parâmetros de beleza e de
felicidade para as leitoras, bem como a disseminação de bens antes só fabricados nos EUA,
existe toda a carga de comportamentos necessários para os usos desses modelos e também dos
objetos produzidos por estas indústrias, onde o progresso tem no outro o apelo à ascensão e a
identificação dessa evolução se dá com os estilos de consumo e de vida dos padrões de classes
superiores.
3.1 Família e o espaço doméstico
Modernizar também foi idéia de higienizar e economizar tempo: escovar os dentes
com determinados produtos, substituindo os antigos; consumir produtos prontos, enlatados e
engarrafados ao invés dos rapidamente perecíveis alimentos naturais; novos remédios para
indisposições, novos produtos químicos para a limpeza da casa; cremes, perfumes e loções
para a limpeza e conservação da pele do rosto e do corpo; enfim, uma série de objetos
facilitadores deste novo ritmo que a modernidade requer de seus participantes, e que a
publicidade se encarregará de pregar tais qualidades para vender.
Logo, o discurso do indivíduo moderno adentra os lares e as esferas dos imaginários
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sociais, sendo este sujeito participante e atuante desta ideia de trabalho e do consumo,
emergindo através da publicidade os hábitos e novos gostos por produtos carregados destas
simbologias. Nas publicidades analisadas, a disposição de objetos tidos como modernos serão
frequentes. O aparecimento de ilustrações de aviões e relógios denotam o novo ritmo
introduzido no cotidiano dos indivíduos de tal período. O tempo é acelerado, os
compromissos requerem deslocamentos geográficos cada vez maiores e mais rápidos e todo
este universo moderno em construção também estruturam as publicidades, que procuram
atender à demanda destas realidades. Como na publicidade a seguir demonstrada, em uma só
página pode-se observar a presença do relógio, que se liga ao indivíduo, que se apressa em
pegar o avião. E tudo isso gira em torno do consumo facilitado pelas salsichas enlatadas com
o sabor original da Alemanha - tipo Frankfurt - em uma dimensão espacial, oferecida pela
publicidade, muito maior que a realidade em si, possibilitando aos imaginários diminuírem
distâncias antes impensáveis.

Figura 22 - Publicidade das salsichas Frankfurt, de 1948: modernidade e otimização do tempo

Assim como nesta peça acima apresentada, e em função de que modernizar-se é
também otimizar o tempo através dos novos objetos facilitadores, a importação de muitos
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produtos ainda era necessária para suprir a demanda de fabricação de objetos nas indústrias.
Em outubro de 1953, por exemplo, a Volkswagen passa a comercializar no Brasil os novos
modelos automotivos denominados de Fusca e Kombi. Mas, tanto a instalação da fábrica no
Estado de São Paulo e a fabricação de uma série de veículos só foi possível devido à
importação de diversos componentes ainda não produzidos no país. A própria empresa tem
origem alemã e foi a primeira a aceitar o convite para fabricar seus veículos no Brasil
(MELLO e NOVAIS, 1998). No caso da companhia Swift do Brasil, suas primeiras
instalações datam de 1938, na cidade paulista de São José do Rio Preto
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. A princípio, a

produção da empresa se detinha em óleos de cozinha, importando e distribuindo outros
produtos já conhecidos pelos norte – americanos. Portanto, produtos como salsichas tipo
Frankfurt, possivelmente, eram novidades para a maior parte dos consumidores brasileiros. A
própria salsicha como um produto industrializado e enlatado era desejada pelos sujeitos que
ansiavam experimentar os produtos de outros países – muitas vezes, produtos desconhecidos.
A influência estrangeira, portanto, se insere cada vez mais no cotidiano das pessoas através do
consumo dos objetos e dos conceitos novos que estes carregam.
Substitutos dos produtos naturais, e economizando o trabalho empreendido em
espremer ou tirar o suco das frutas, os refrigerantes adentraram o universo das famílias com
sabores artificiais. “O consumo de refrigerantes multiplicou-se, deslocando os sucos de frutas:
o guaraná, o da Antarctica preferido ao da Brahma, a Coca-Cola, muito depois a Pepsi-Cola”
(MELLO e NOVAIS, 1998), entre outros sabores que imitavam o sabor das frutas, mas de
modo artificialmente industrializado. São os novos sabores oferecidos às famílias modernas,
que consumiam as novidades padronizadas em latas e garrafas. O Jornal das Moças, no
período analisado, não veiculou nenhuma peça publicitária do guaraná Antarctica, mas cedeu
todo o espaço de uma página semanal para as publicidades dos produtos Brahma 57.
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A Companhia Swift do Brasil é de origem americana. Suas primeiras instalações foram no Estado de São
Paulo – em São José do Rio Preto, em 1938, e em Campinas, em 1942. Tida como uma promessa de
progresso para estas cidades e para o Estado, as construções destas duas fábricas foram documentadas pela
revista Reader's Digest, ou Seleções, em 1942, no Brasil. (JUNQUEIRA, 2000)
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A empresa Brahma foi fundada no Rio de Janeiro, em 1888,pelo suíço Joseph Villiger. A origem do nome é
controversa, mas o mais provável é que seja uma homenagem ao inventor da válvula de chope, o inglês
Joseph Brahma, já que tanto a cerveja quanto o chope sempre foram os produtos principais desta empresa.
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Figura 23 - Anúncio do Guaraná da marca Brahma, de 1948: produto para os filhos, sendo a mãe a mediadora
no consumo

Nesta peça – veiculada entre os anos de 1948 e 1952 - a referência está voltada para o
âmbito familiar, principalmente para os filhos das leitoras do periódico. Logo, esta leitora é
colocada como a mediadora entre o produto oferecido e o que os filhos desta leitora
consomem. Além disso, é possível perceber a legitimação do produto quando a publicidade
afirma que este “contém realmente o verdadeiro Guaraná Natural!” - em alusão ao seu
principal concorrente na época: o guaraná da marca Antarctica.
No início da década de 1950, as publicidades do Guaraná da marca Brahma dão lugar
à outra e maior especialidade da empresa: a cerveja. As publicidades de cerveja também
passaram a ser difundidas, focando a mulher como possível consumidora do produto.
Diferentemente do cigarro, cujo o uso era ligado à elegância e ao charme, as peças
publicitárias incitavam o uso da bebida como fonte de complemento nutricional: “Malzbier da
Brahma. Sorte dele beber às refeições a substância Malzbier da Brahma! Sorte sua também se
completar seu almoço...enriquecer seu jantar e reforçar seu lanche.” (JORNAL DAS MOÇAS,
1955, p. 32). Logo, nota-se que o discurso apresentado em tais publicidades evocavam o
homem – na maioria das vezes, pais e maridos – como figuras principais para o consumo de
tais produtos, mas facilitados pela função esperada do papel feminino de dado período, ou
seja, provedora do lar como esposa e mãe modelo. Aliás, na maioria das ilustrações analisadas
o sujeito evidenciado é o homem, pouco aparecendo a imagem de tal mulher que, neste caso,
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seriam as leitoras do periódico.

Figura 24 - Publicidades da cerveja Malzbier, da Brahma, impressas entre as edições de 1953 a 1958: produto
focado nos maridos e pais, tendo a mulher como mediadora do consumo

Nestas publicidades do produto Malzbier, da marca Brahma, as referências imagéticas
das ilustrações são todas masculinas. No alto superior da página – estas peças foram
impressas utilizando o espaço de uma página inteira do Jornal das Moças – o desenho de um
homem sendo premiado por um possível especialista. Este mesmo homem utiliza um avental,
com um alicate no bolso - ou seja, este personagem desenvolve algum serviço tido como
masculino. No canto inferior da página, há a presença de um pequeno atleta homem, jogando
futebol. Além disso, o olhar do espectador é levado ao produto principal através do artificio de
desenhar e pintar em cores contrárias ao restante da ilustração, exaltando o copo, a garrafa de
Malzbier e também o prato de comida. Diferente da publicidade anteriormente citada – a do
guaraná da mesma marca – não há nenhuma indicação feminina, mas esta, de fato, encontrase inserida no contexto, pois ela é a própria leitora e espectadora desta publicidade. Isto é, o
produto está sendo publicizado com referenciais do universo masculino, mas a mediadora que
se encarregará de obter o produto é a dona de casa, que também é esposa deste sujeito
apresentado e leitora do periódico.
A partir de 1959, outra publicidade do mesmo produto e com aspectos semelhantes
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passou a circular no Jornal das Moças. Mas, a grande diferença é que os indicativos
masculinos foram substituídos por características femininas.

Figura 25 - Anúncio da cerveja Malzbier, da marca Brahma, em 1959: a jovem moça como centro das atenções
obtidas através do consumo do produto

O grande personagem masculino anteriormente apresentado, no alto superior da
página, foi substituído por uma jovem moça, com um vestido extremamente curto, com
estampas de corações, e sandália de salto alto. A ideia é de que ela está na praia, sendo
desejada por diversos rapazes – desenhados em segundo plano. Os adjetivos femininos
induzem o entendimento não só das qualidades do produto, mas também podem significar as
qualidades da personagem: “nutritiva...rica...deliciosa!” Por fim, na primeira peça
anteriormente exposta, o prato de comida trazia o desenho de bifes de carne, batatas fritas e
ovo, enquanto nesta publicidade o mesmo prato demonstra um lanche com folhas e elementos
mais saudáveis, aludindo às dietas feitas pelas mulheres.
Trata-se de publicidades do mesmo produto, que mantiveram características
semelhantes durante os anos de veiculação no periódico. Mas as referências foram alteradas,
possivelmente para atender as diferentes identificações das leitoras e também consumidoras
desta cerveja. Se, no primeiro caso, a ideia é de que a leitora encontra-se como mediadora
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entre o produto e o consumidor final, que é o próprio marido; no segundo caso a leitora é
também a consumidora direta, onde o discurso para a venda está no sentido de assimilar o
produto e, com isso, também se tornar sedutora e atraente, a partir das qualidades conseguidas
através dos usos da cerveja.
A partir de 1961, as peças da cerveja Malzbier, da Brahma, serão substituídas pelas do
refrigerante Guaraná, da mesma empresa. Diferentes das veiculadas em 1948, mas com
aspectos próximos aos da Malzbier, o referencial central das peças voltam a focar a família,
onde as leitoras e consumidoras continuam a serem as mediadoras entre obter o produto e
servir à suas famílias.

Figura 26 - Anúncio do Guaraná, da Brahma, em 1961: o foco se volta para o âmbito familiar

O discurso que legitima o produto como superior ao concorrente continua idêntico ao
apresentado em 1948 – o verdadeiro guaraná, com muito mais sabor. Mas a grande diferença é
que, nas peças do final dos anos de 1940, o foco imagético principal estava na garrafa do
produto, e nestas do início de 1960, a figura da mãe é retratada entre as ilustrações centrais.
Finalmente, fica claro para quem estão voltadas estas publicidades: a mãe, como mediadora
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para a compra do produto, a fim de provir saúde e sabor para toda sua família.
Embora se trate de produtos da mesma marca, é interessante relatar que as
representações mais utilizadas para oferecer à leitora estes objetos foram a da mãe, provedora
do alimento e da felicidade do lar, e do marido, tendo a esposa como mediadora entre o
produto e seu consumo. A ideia de jovem moça atraente tendo como agente dessa qualidade o
uso da cerveja da devida marca, em relação ao período de veiculação das outras peças, foi de
menor tempo. Possivelmente, a esfera que se esperava atingir, por parte da produção, era um
maior número de membros da família, já que outros produtos – como os cremes de beleza, por
exemplo – se encarregarão de focar a venda de suas substâncias às jovens consumidoras.
As instalações de grandes lojas de departamento, no Brasil, ocorreram na década de
1910. As pioneiras foram a francesa Mesbla, em 1912, e a inglesa Mappin, no ano seguinte. A
primeira no Rio de Janeiro e a segunda em São Paulo modificaram hábitos de consumo
através do modo como ofereciam seus produtos aos clientes. Pioneiras no mercado de varejo
brasileiro vendiam a maior quantidade de produtos possíveis, em diversos valores, que eram
disponibilizados em vitrines ou oferecidos pelos catálogos de venda, enviados como
correspondência aos clientes, atendendo outras regiões do Brasil em que estas não estavam
presentes 58.
No Jornal das Moças, foram localizadas somente publicidades da rede Mesbla. O
chamado era a ideia central de comércio varejista disseminada por estas lojas
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“Sim! Tudo

comprado na Mesbla...”.
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A Mesbla, inicialmente, era especializada no comércio de máquinas e equipamentos. A partir da década de
1930, comercializava desde botões e tecidos para a confecção de roupas, até automóveis e lanchas. As lojas da
rede Mappin, para se diferenciarem, passaram a colocar as etiquetas nas vitrines com os preços dos objetos,
tornando-se espaço de encontros da elite paulistana. Principalmente o Mappin, diante de sua forma de oferecer
os produtos, antecipou o conceito de shopping center, reunindo produtos como roupas, brinquedos e
eletrodomésticos em um único local, podendo estes serem adquiridos pela inovadora forma de crediário, também
primeiramente disponibilizada no Brasil pela rede (BRAGA, 2005).
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Nos anos de 1950, a Mesbla tinha lojas instaladas nas principais capitais do país e em algumas cidades do
interior.
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Figura 27 - Anúncio da rede Mesbla no periódico, em 1951: diversidade de produtos e crediário como facilitador
do consumo

Os produtos ilustrados neste anúncio da Mesbla se referem aos diversos objetos
possíveis de serem encontrados nas casas dos anos de 1950 e 1960. Muito mais que simples
eletrodomésticos estes objetos eram tidos como produtos modernos, devido à funcionalidade
que apresentavam, instituindo nesta publicidade o universo doméstico e do lar, facilmente
reconhecido pela leitora do periódico. Do ferro de passar elétrico – que, a partir de 1950,
passou a ser fabricado no Brasil (LEMOS, 2004) – aos órgãos utilizados como instrumento e
mobiliário 60, a facilidade de compra dos mais diversos produtos comercializados pela Mesbla
também ocorria pelo crediário. O discurso estava no entorno de equipar o lar com produtos
modernos – “ali, a dona de casa moderna encontra sempre muitas novidades”. Além dos
cuidados com a família, através da inserção de novos produtos alimentares e de higiene, aos
lares eram oferecidos os mais diversos equipamentos eletrodomésticos, suprindo necessidades
exaltadas como essenciais pelos próprios produtos anunciados:
60

Segundo Dorotéa Kerr (1989), a inclusão dos instrumentos órgãos nos lares brasileiros se deu pela inserção
dos hábitos culturais trazidos, principalmente, pelos imigrantes alemães e italianos. Entre as décadas de 1920 e
1950, algumas fábricas fundadas por estes imigrantes, produziram inúmeros órgãos por todo o país, revendendo
também para as lojas de departamento, além dos locais para onde estas peças eram mais utilizadas, como igrejas
e teatros. Referência retirada do site da Associação Paulista de Organistas.
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Dispunhamos, também, de todas as maravilhas eletrodomésticas: o ferro
elétrico, que substituiu o ferro a carvão; o fogão a gás de botijão. Em cima
dos fogões estavam, agora, panelas – inclusive a de pressão – ou frigideiras
de alumínio e não de barro ou de ferro. (MELLO e NOVAIS, 1998, p. 564).

Figura 28 - Publicidade das geladeiras Frigidaire no Jornal das Moças, em 1951: modernidade nos produtos
domésticos

Assim, as publicidades de eletrodomésticos também se tornaram uma constante no
periódico. Nesta publicidade de geladeira, por exemplo, o foco do produto está em convencer
a consumidora da necessidade do objeto: “Tão indispensável ao lar, quanto o ar à vida”. A
metáfora de abrir a janela relacionada ao abrir da geladeira encarando uma nova realidade – a
moderna – e que, ao abrir a porta da geladeira, encontra os alimentos para toda a família, se
depara no sentido desta consumidora perceber a necessidade de atualizar-se com os novos
produtos domésticos. Abria as janelas e sentir o frescor do ar está, neste sentido proposto pela
publicidade, tão prazeroso quanto abrir a porta da moderna geladeira e sentir o ar mais frio do
eletrodoméstico – um recurso que se utiliza do sensorial para qualificar o artigo. Enfim, tratase desta possível consumidora estar aberta e receber tal tecnologia, detalhadamente explicada
na parte inferior da publicidade. Certamente, a maior parte das novidades tecnológicas que
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este produto comporta é de desconhecimento da leitora, mas tantas informações
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– mesmo

que não sendo compreendidas – são a garantia de um ótimo funcionamento do produto, além
de serem colocadas como um diferencial das outras marcas. A publicidade, em sua maior
parte, se apoia no sentido de oferecer alta tecnologia para as necessidades domésticas, mas
também não se esquece de denotar que, além de todos os mecanismos, também garante um
bonito design ao detalhar o estilo do produto, ao final da publicidade. Afinal, o objeto está
sendo oferecido para as consumidoras mulheres que, certamente, prezam pela harmonia dos
artigos que estão presentes dentro de suas casas, sem esquecer a atmosfera moderna de
possuir e exibir um aparelho com tantas tecnologias, garantidos pela conhecida empresa
fabricante – a General Motors 62– e pela garantia de cinco anos para o produto.
A publicidade de eletrodomésticos veiculados no Jornal das Moças eram, em geral, de
objetos para a casa, que seriam utilizados pelas mulheres. Além do Frigidaire, as máquinas de
costura também tinham seus espaços delegados próximos ao caderno de moldes do Jornal da
Mulher. Possivelmente, devido à aproximação entre a confecção das roupas através dos
moldes e a necessidade de uma ferramenta para isso.
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Nesta publicidade, o mecanismo de “poupa-corrente” é citado como “o mais engenhoso mecanismos de
refrigeração já construído”. Além disso, o produto também possui outras características engenhosas como o
“hidrator” e o “freon-12”, citados na publicidade.
62
O produto Frigidaire era exclusividade da empresa General Motors Corporations, nos EUA, desde 1919. Sua
venda, no Brasil, foi iniciada na década de 1930, sob a condição exclusiva da GM, que também montava
automóveis em sua fábrica, localizada até os dias atuais em São Caetano do Sul, em São Paulo. Até 1951,
algumas peças do produto Frigidaire eram importadas da fábrica americana, mas a partir de tal data passou a ser
produzido totalmente no Brasil, diante da demanda crescente dos consumidores. Com o sucesso da Frigidaire,
outros produtos que utilizavam os mesmos mecanismos da geladeira começaram a ser fabricados pela empresa –
ar condicionados, fogões, lavadoras e secadoras. Diante de tantas novidades, uma das principais inovações da
GM foram os automóveis com ar condicionado, já nos anos de 1950 (ROZEN, 2008, p. 27).
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Figura 29 - Anúncio das máquinas de costura da marca Elgin, de 1953, no Jornal das Moças.

A ideia apresentada pelas publicidades da marca Elgin é a de possibilitar e facilitar a
costura e o bordado de peças para toda a família, como forma de economia, mas sem
esquecer-se da elegância que sua criadora pode inserir nas peças confeccionadas.
Complementando a ideia do “faça você mesmo” oferecida pelo suplemento Jornal da Mulher,
a garantia do produto se estendia em vinte anos. A garota – publicidade da marca era a atriz
de rádio e televisão Cinderela
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, que também teve algumas fotos veiculadas no Jornal das

Moças.
Além do interesse nas jovens moças, o periódico Jornal das Moças designou espaços
demarcados paras as mulheres mais velhas. Com o suplemento denominado Jornal da
Mulher, a referência do público alvo se volta, principalmente, para as mães, esposas e avós do
período analisado. Se comparadas às quantidades de páginas com assuntos voltados para as
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A artista Cinderela ficou famosa ao participar de muitas radionovelas nos anos de 1950. Em algumas das
publicações no Jornal das Moças, a atriz diz assim se denominar por inspiração no personagem da Disney de
mesmo nome, mas garante ser uma moça real, que ainda está em busca do “príncipe encantado” (JORNAL DAS
MOÇAS, 1954).
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jovens moças com as páginas para as mulheres mais velhas, verifiquei um peso igual para
ambas.
No caderno Jornal da Mulher, poucas publicidades eram veiculadas. As publicidades
de produtos de interesses para essas mulheres, que detinham grandes espaços de veiculação,
em geral, localizavam-se próximos às temáticas religiosas, às novelas ilustradas e fotonovelas
e algumas colunas semanais sobre os cuidados com a casa e com os filhos. Estes conteúdos
não estavam no caderno de suplemento, porque a maior parte do Jornal da Mulher se voltava
para os riscos de moldes e bordados, com poucas informações textuais – com exceção das
pequenas notas encontradas nos rodapés das páginas, que serão discutidas no terceiro
capítulo.
Desde os anos finais da década de 1940, os filhos vinham ocupando cada vez mais o
centro da vida doméstica. Segundo Mello e Novais (1998, p. 613):
Seu número (o de filhos) diminuíra consideravelmente, em razão do controle
da natalidade que se viera praticando – especialmente entre os de maior
renda e de maior formação escolar – por meio, especialmente, do uso de
preservativos, do método Ogino – Knaus (a tabela) e do coito interrompido.
Mas o controle da natalidade, por sua vez, se explica sobretudo pelo desejo
de poder educar melhor os filhos: outro exemplo de racionalização do
comportamento.

Assim, as preocupações e os cuidados com as crianças se voltam com maior
empreendimento e zelo, já que serão designados para um menor número de filhos. Logo, a
publicidade cuidará de tratar as representações destas crianças, tidas cada vez mais como
indivíduos singulares dentro do espaço dos lares.
Através da oferta direta do artigo, demonstrando suas qualidades, foram as mães e,
neste caso, as leitoras do periódico, o público central das peças, tornando-as as mediadoras do
consumo entre o produto e a criança.
A maior parte dos objetos anunciados no periódico, voltados para o público infantil, se
apoia no discurso científico como legitimadores da qualidade no uso dos artigos. Como neste
caso do óleo antisséptico Guri, a chamada se inicia em forma de recomendação dada por
pediatras, cuja substância G – 11 Hexaclorofeno é o grande diferencial no combate aos
germes da pele. A ilustração maior, de fato, é a de um médico, que empresta sua voz para
confirmar a eficácia da substância. Ainda, assim como as publicidades de muitos cosméticos,
eletrodomésticos, alimentos, entre outros, o óleo é exposto como “o mais moderno e poderoso
bactericida”, substituindo os métodos e outros produtos tidos como antiquados. Obter e usar
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este produto também é aderir aos costumes tidos como modernos, a partir do momento em
que a consumidora abandona os costumes anteriormente reconhecidos, mesmo que esta não
saiba exatamente do que se trata a substância G – 11.

Figura 30 - Anúncio do óleo antisséptico Guri, em 1953, no periódico: o discurso médico garantindo a qualidade
do produto

A marca Johnson & Johnson, além de veicular produtos de higiene íntima como os
absorventes Modess, ofereceu uma linha de talcos para os bebês. As peças analisadas
apresentam muitas semelhanças entre si, inclusive na localização: na vertical, uma lateral de
cima a baixo nas páginas do periódico. As imagens utilizadas são sempre de bebês que,
através do recurso do balão – o mesmo empregado nas histórias em quadrinhos e fotonovelas
– dirigem a palavra à cuidadosa mãe. Usando ternura que conjuga as frases fantasiosamente
ditas pelas crianças à imagem delas, compreende-se que o sentido emotivo torna-se o tocante
do produto, convencendo a mãe que também se encontra na posição de expectadora e
consumidora através de sua condição materna. Por fim, entre 1956 e 1968 foram verificadas
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certas regularidades na veiculação dos talcos da devida marca, sendo que poucas edições não
apresentavam referências ao produto em questão.

Figura 31 - Publicidades do talco Johnson & Johnson , em 1964, no Jornal das Moças: diálogos com o
sentimento materno para vender o produto

É perceptível que alguns dos produtos de limpeza e cosméticos apresentados no
periódico não se restringem a somente um uso. Em alguns casos, se estendem aos cuidados
para toda a família. Mas, infere-se que a aposta está na leitora em seu papel de obter,
consumir e oferecer para os outros membros os produtos comercializados. É o caso dos
sabonetes Eucalol e do Leite de Rosas.
Os sabonetes Eucalol, nas publicidades entre os anos de 1952 – onde foi verificada sua
primeira veiculação no periódico – e 1954, apresentavam o produto como utilizado para a
limpeza das peles faciais femininas
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. A partir de 1956, o mesmo artigo passou a ser

Em consulta ao site eletrônico da empresa fabricante – a Paulo Stern & Cia Ltda – foi possível verificar alguns
dados que não puderam ser percebidos nas publicidades analisadas no periódico. Refiro-me às chamadas
Estampas Colecionáveis que vinham junto à embalagem do produto, com temas de personagens históricos
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oferecido para o uso também em bebês. Não somente os recursos emotivos já utilizados pelos
talcos Johson & Johnson, mas também a inserção de atrizes que há pouco haviam se tornado
mães foi um dos motes utilizados nos anúncios. O recurso de trabalhar o sentimento materno
pode ser verificado em frases como “para minha filhinha”, denotando toda a importância e
sensibilidade dos cuidados maternos, na intenção de que a expectadora se reconheça nesta
mesma condição e, assim, também prefira a marca no próprio uso. Verificando os dados de
preferência do produto, em 1953, o sabonete Eucalol estava em quinto lugar, ocupando 5%
dos gostos brasileiros – atrás das marcas Gessy, Lever, Lifebuoy e Palmolive. Em 1962, o
Eucalol subiu para terceiro lugar, atrás apenas das marcas Lever e Gessy. Portanto, deduz-se
que a proposta de usar o mesmo sabonete de limpeza também para as crianças teve certa
eficácia nas vendas do produto, no período citado.

Figura 32 - Anúncio dos sabonetes Eucalol, em 1956, no periódico: uso estendido para mães e filhos

O Leite de Rosas também se utilizará do sentimento materno para o diálogo com a
consumidora. Reconhecido o produto para uso de limpeza e embelezamento facial, a partir de
1952, as publicidades voltadas somente para as consumidoras femininas são substituídas
completamente pelas peças que indicam o emprego do artigo para os cuidados infantis.
brasileiros. Segundo referências do site, entre 1930 e 1957 foram emitidas 2.400 estampas, distribuídas em 54
temas diferenciados. Disponível em: http://www.eucalol.com.br. Acesso em 29/05/2010.
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Interessante é que em todas as publicidades até aqui comentadas, voltadas para os cuidados
dos bebês, não se pautavam necessariamente nas diferenciações dos sexos masculinos ou
femininos. O Leite de Rosas fará diferente. Provavelmente, o diálogo utilizado com o público
feminino para a oferta do produto, também será utilizado para a aplicação com foco nas
meninas em tenra idade. Em nenhuma das peças analisadas desta marca foram encontradas
referências que aludissem aos garotos. As representações são sempre de meninas, que
brincam com bonecas, tentando aplicar o produto no brinquedo. As chamadas designam que
“as bonecas também usam...”, ou seja, tanto as moças e mulheres, quanto as meninas e
também seus objetos infantis. O emprego da palavra boneca como brinquedo e também
sinônimo de beleza caracterizam o universo feminino, no qual o produto também reflete em
aceitação – afinal, nos anos de 1950, o frasco do produto apresenta contornos e letras
demarcadamente femininas, bem como o próprio nome. Mesmo com a pequena chamada, no
canto inferior da página, propondo o artigo também para os homens, possivelmente sua
aceitação e identificação se deu muito mais na esfera das mulheres.

Figura 33 - Publicidade do Leite de Rosas, em 1952, no Jornal das Moças: produto voltado para o público
feminino de todas as idades

A relação entre a pequena menina e sua boneca, nesta propaganda, também pode ser
compreendida através da separação de papéis. Assim como o carrinho de brinquedo é tido
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como um artefato de diversão dos meninos, a boneca é caracterizada como um objeto das
meninas, remetendo à figura das mulheres adultas no papel de mães 65.
As publicidades de artigos para os cuidados com as crianças colocaram o diálogo com
as mães no centro das propostas. O sentimento materno é posto como tocante na preferência
dos produtos, já que será a mãe que decidirá qual marca será utilizada em seus filhos.

3.2 Cuidados de si e intimidade feminina

Entre 1948 e 1955, boa parte das publicidades veiculadas no Jornal das Moças foram
de higiene e cuidados pessoais. Através da inserção de novos produtos de higiene, muitos
hábitos também foram substituídos e modificados. Segundo Mello e Novais (1998, p. 568):
Avanço houve, e significativo, na higiene pessoal, que se pode observar na
difusão para as camadas populares do uso da escova de dentes e da pasta,
que substituiu o sabão, o bicarbonato de sódio, ou mesmo a cinza, esfregados
com os dedos; no uso do desodorante, do shampoo 66 e do condicionador de
cabelos; para mulheres, no uso do modess, que substituiu o paninho caseiro
tradicional, culminando com o tampão.

65

De acordo com Del Priore (2001, p. 46):
Foi em finais do século XVII, que a preocupação com a educação feminina levou, na
Europa, à valorização das primeiras bonecas. Na forma de bebês, elas deviam
incentivar os cuidados com a prole, reproduzindo os valores familiares. Brincar de
boneca, portanto, pode ser entendido como um exercício para desenvolver os
instintos maternos.
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A maior parte das publicidades de shampoo verificadas no periódico traduziam o termo para champoo.
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Figura 34 - Publicidade de escova de dentes Tek, em 1952, no periódico: muito mais que a simples necessidade,
os produtos proporcionam diversidade na escolha. As escovas Tek, por exemplo, são oferecidas em diversos
tamanhos, garantindo o consumo por todos os indivíduos da família.

No caso das publicidades de absorventes, a publicidade apresentava novos métodos de
cuidados ainda não tão disseminados e aceitos pelas próprias mulheres. Durante o período
menstrual, principalmente pelas mais tradicionalistas, a “toalhinha” era comum. Mas novos
produtos como Modess, usado com presilhas ou alfinetes, e o absorvente interno Tampax
tomaram cada vez mais espaço nas publicidades: “Substitua o desconforto das ‘toalhinhas’
comuns pela segurança de Modess, da Johnson&Johnson - use também cinto Modess com
presilha ou alfinete de segurança” (JORNAL DAS MOÇAS, 1950); “Tampax: sem cintos,
sem alfinetes, sem almofadas, sem odor” (JORNAL DAS MOÇAS, 1950). Assim, a relação
das mulheres com seu próprio corpo, possivelmente, ficaram mais íntimas. Além disso, os
diálogos e os aprendizados passados de mãe para filhas, possivelmente tornaram-se mais
intensos, pois anteriormente não era comum os comentários sobre a puberdade, sexo e
menstruação. A maior parte destas informações eram adquiridas fora de casa, principalmente
através de amigas. Agora, até mesmo nas publicidades surge um interesse maior por estas
relações: “Eu prefiro e recomendo Miss. Peça grátis o livrinho (...) Dê à sua filha dias inteiros
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de bem estar.” (JORNAL DAS MOÇAS, 1955).
A intimidade com o próprio corpo e as preocupações com o bem estar figuraram como
condições para uma mulher mais feliz. Além da liberdade e higiene dos novos absorventes “Goze a liberdade que jamais pensou em alcançar. Comece a viver com Modess” (JORNAL
DAS MOÇAS, 1955) – remédios para as cólicas e indisposições durante o período menstrual
foram mais um aparato de independência, mesmo que pequena e subjetiva, dessas mulheres.
Agora, o corpo poderia ser condicionado conforme o desejo da dona, permitindo levar uma
vida normal, diferentemente dos mitos que cercavam mensalmente suas antecessoras: “Elixir
da Dama. Prolonga a vida da mulher. Um cálice às refeições regulariza e evita os sofrimentos
periódicos.” (JORNAL DAS MOÇAS, 1956).
As principais referências utilizadas para as publicidades de absorventes eram no
sentido de liberdade. O uso do produto, além de substituir as toalhinhas pelos higiênicos
absorventes descartáveis, garantia à consumidora a liberdade de poder escolher.

Figura 35 - Publicidades dos absorventes Modess, em 1956, no Jornal das Moças: liberdade e modernidade
como discurso para a venda do produto

As publicidades do produto Modess tiveram grande importância também no sentido do
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nome da marca. Era mais comum lembrar do nome Modess do que pensar no objeto
absorvente. Exemplo disso é a passagem antes comentada, de Mello e Novais, sobre os novos
hábitos de higiene a partir de 1950. As peças desta marca analisadas no periódico apresentam
características muito semelhantes entre si, mas o principal apontamento é de oferecer a
possibilidade de “gozar a liberdade que jamais pensou em alcançar”. Através da higiene
oferecida pelo produto, a proteção e o conforto são os adendos intencionados para promover o
artigo, transformando os outros produtos e os outros métodos como objetos do passado.
Novamente, o discurso do modelo de mulher moderna é referenciado em “a proteção
higiênica da mulher moderna”. Outras publicidades da mesma marca carregavam tais
discursos e, comparando as ilustrações, ficam mais claras estas relações entre métodos
antiquados e adequação moderna através do produto.

Figura 36 - Anúncio dos absorventes Modess, de 1956, no periódico: nesta peça, a proposta é a de substituir os
métodos antiquados pelos novos e modernos. Para isso, o produto Modess propõe a substituição da “toalhinha”
através da metáfora do abandono dos corseletes, no início do século XX.

Os absorventes internos da marca Tampax, possivelmente, tiveram uma dificuldade
maior para se inserirem no mercado. Embora suas publicidades tenham sido percebidas desde
ϭϮϮ


1948, trata-se de um método muito mais íntimo do que as toalhinhas ou mesmo os
absorventes descartáveis da marca Modess. Analisando as publicidades, percebe-se que o
produto é voltado muito mais para as senhoras, possivelmente casadas e com filhos.
Provavelmente, a aceitação do produto se deu por mulheres que não eram mais virgens, já que
tal método consiste em introduzir o produto no canal vaginal – relacionando, portanto,
também às questões da virgindade. A garantia do uso se baseia no método cientifico e a
proposta, da mesma forma que o Modess, é a de um produto moderno, a ser utilizado também
pelas senhoras modernas.

Figura 37 - Publicidade de absorvente interno da marca Tampax, em 1948: público – alvo nas mulheres casadas e
não virgens

De absorventes a cremes dentais, as publicidades relacionavam diretamente higiene e
beleza para garantir o sucesso dos produtos. Muito mais que limpeza, os objetos ofereciam
sucesso e felicidade através dos usos de seus artigos. As publicidades das marcas Kolynos e
Colgate são exemplos disso. Em geral, a marca Colgate apresentava uma breve história em
quadrinhos, explorando uma situação passível de identificação das leitoras – um desejo de
enlace, a busca por um marido, como se tornar atraente. Assim, o obstáculo era colocado
como os dentes que não estavam bem tratados ou o hálito desagradável. Logo, a solução
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apontada era o uso do creme dental da devida marca.

Figuras 38 e 39 - Publicidades da Colgate e da Kolynos, de 1957, no Jornal das Moças. A criação de termos
como “colgatemente” e “kolynosista”, como meio de identificação

O antes e o depois são reverenciados, apostando que o uso das pastas dentais
melhoraram não só os hábitos de higiene de quem os consome, mas também trouxeram
sucesso na relação pessoal do indivíduo com o outro e consigo mesmo. A aposta em um
diálogo que aproxima as leitoras como possíveis consumidoras destas marcas ocorre de duas
formas: a primeira no modo como são colocados os diálogos, em frases coloquiais, com os
personagens conversando entre si e também com o espectador; a segunda através da invenção
de termos a partir do nome da marca, isto é, “para sorrir colgatemente” ou “três vezes ao dia
seja kolynosista”, incitando um espaço de identificação entre objeto e usuário. Além dos
cremes dentais, estas mesmas referenciais foram localizadas nas peças da marca de tinturas
para cabelos Koleston, na forma de “Kolestonize seu cabelo no seu salão predileto”.
A marca Kolynos, mesmo utilizando o termo “kolynosista” ou “kolynosar”, trabalha
com outro tipo de referencial. Embora também sejam apresentados detalhes descontraídos
como uma escova que toca violão, o foco da marca se apoia na comprovação científica. Além
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disso, em algumas peças, através da ilustração, a legitimação da marca como superior ocorre
através da apresentação de pessoas conhecidas para fazer a publicidade. Nas duas peças
abaixo, por exemplo, o produto é garantido por Roy Rogers e Ilona Massey, astros do cinema
americano da década de 1950.

Figuras 40 e 41 - Anúncios de creme dental da marca Kolynos, em 1950, no periódico: uso de astros e estrelas do
cinema hollywoodiano

A partir de 1962, no Jornal das Moças, as publicidades de Kolynos e da Colgate são
substituídas por uma grande quantidade de publicidades da marca Lever. O discurso científico
legitima a qualidade do produto, e se conclui com a chamada para a também nova substância
presente: “o seu ativo elemento S.R.”. Possivelmente, um diferencial para concorrer com as
outras pastas dentais. Além de proporcionar os dentes mais brancos e o hálito perfumado,
outro diferencial não apontado pelas outras marcas antes anunciantes é a proteção também das
gengivas. De forma a incutir uma compreensão global, por fim, a publicidade aponta: “com a
mais gostosa espuma do mundo”.

ϭϮϱ


Figura 42 - Publicidade dos cremes dentais da marca Lever, em 1962, no Jornal das Moças: o discurso científico
como garantia de eficácia do produto

Outro aspecto interessante em relação aos hábitos entre os anos de 1948 e final dos
anos de 1950, são os cremes dentais específicos para fumantes. Como será adiante
comentado, as publicidades de cigarro auxiliaram na disseminação do hábito de fumar como
um comportamento elegante e relativamente necessário para se adequar socialmente. Diante
da eclosão do consumo do tabaco, possivelmente, também foram notados os primeiros
problemas em relação ao vício. Um deles eram as manchas nos dentes provocadas pelas
substâncias presentes nos cigarros industrializados. Assim, enquanto a publicidade de cigarros
esteve presente no periódico, a marca Nicotan também teve seu espaço.
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Figura 43 - Anúncio dos cremes dentais Nicotan, em 1949, no periódico: soluções para os problemas estéticos
dos fumantes

Como a própria publicidade reverencia, trata-se de um creme dental voltado para os
fumantes. O imperativo “fume”, citado inicialmente na peça, afirma que não se deve largar o
hábito, mas sim contornar alguns problemas advindos do vício através do uso do produto.
Além do agradável sabor de cerejas, a garantia do objeto se dá pela ausência de substâncias
corrosivas.
As ideias de higiene, nestas publicidades, se ligam à apresentação pessoal. Manter os
dentes brancos, com bom hálito, bem como a manutenção dos padrões de higiene nos usos de
absorventes descartáveis são ofertados como garantia de adequação ao consumo tido como
hábitos modernos. Mostrar-se limpo e apresentável, além de indicar a sintonia do indivíduo
com os sentidos de progressos presentes em boa parte das publicidades – inclusive na
aceitação do discurso científico e uso de novas substâncias – é oferecido à leitora como
proposta de felicidade e liberdade individual.
Nos anos de 1948 e 1949, a veiculação de publicidades de cigarros voltadas para o
público feminino era uma constante no periódico. Em todas as revistas analisadas, lembrando
que estas são publicadas semanalmente, havia a ocorrência de, no mínimo, uma propaganda
de uma marca de cigarro. Nestes dois primeiros anos, a maior investida publicitária foram por
parte das marcas Hollywood e Continental, mas também são intensas as propagandas dos
cigarros Belmont e Astoria – todas produzidas e distribuídas pela companhia de cigarros
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Souza Cruz.
Assim, percebendo que a veiculação de tal produto não pode ser considerada uma
competição entre marcas – afinal, estamos tratando de marcas de uma mesma companhia – a
análise deste produto será baseada nas diferenças de abordagens presentes em cada peça
impressa. E, mesmo que tais objetos circulem semanalmente na revista, as propagandas se
repetem por diversas vezes, possivelmente sob a forma de rememorar a leitora sobre o
produto.
Os primeiros cigarros produzidos pela empresa Souza Cruz, no Brasil, ocorreram na
data de 25 de abril de 1903, no Rio de Janeiro
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. As instalações iniciais contavam com a

primeira máquina brasileira que produzia cigarros já enrolados em papel, dispensando o
manuseio humano para a confecção dos produtos. O fundador, o jovem imigrante português
chamado Albino Souza Cruz, denominou de Dalila os primeiros maços produzidos e
distribuídos para algumas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo (FILHO e CAPRINO,
2006).
Embora a marca Dalila não esteja presente na publicidade do período analisado do
Jornal das Moças, podemos apreciar tal objeto como um indício de que este produto tenha
sido uma criação voltada, principalmente, para as mulheres. O nome feminino da marca e a
embalagem, que reproduzia uma dama vestida com um fino e transparente tecido seria
facilmente reconhecido pelas mulheres do início do século, mas também poderiam ser um
chamariz para o público masculino, pois tal embalagem se demonstra intensamente erotizada
para os padrões da época. Enfim, a informação essencial que tal imagem pode traduzir é o
sentido de prazer ao fumar o produto oferecido.

Figura 44 - Embalagem do cigarro Dalila, da companhia de cigarros Souza Cruz, em 1903. Disponível em
<http://www.souzacruz.com.br>. Acessado em 24 de junho de 2010
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A primeira fábrica de cigarros, no Brasil, foi fundada em 1874, por um imigrante português chamado José
Francisco Correia, no Rio de Janeiro. O futuro fundador da companhia de cigarros Souza Cruz, Albino Souza
Cruz, terá nesta fábrica seu primeiro emprego ao chegar no Brasil, antes de fundar sua própria empresa.
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Em 1931, a empresa Souza Cruz lança a marca Hollywood, e em 1936 a marca
Continental. A partir da análise do período objetado, em 1948, são apresentadas somente as
peças da marca Hollywood e Belmont, no Jornal das Moças. Em 1949, são inseridas as
marcas Continental e Astoria, permanecendo as propagandas da Hollywood – inclusive por
toda a década de 1950 e 1960 - sendo que a marca Belmont não aparece mais no periódico a
partir desta data. Tais apontamentos se mostram importantes, principalmente, porque denotam
características de um período considerado estrutural para a economia moderna brasileira.
As peças publicitárias da marca Hollywood encontraram no cinema seus principais
efeitos simbólicos. Da ilustração mais simples, como a montagem de um cenário
cinematográfico, até a alusão do charme das atrizes, construiu-se um imaginário que interliga
o prazer de fumar ao sucesso do cinema hollywoodiano. Aliás, provavelmente o nome da
marca e a forma como seria a publicidade desta não foram escolhidos ao acaso.
Na primeira propaganda verificada em 1948, no periódico, a ligação entre a ilustração
da publicidade e o produto não estão muito claras, mas quando observadas mais a fundo,
torna-se perceptível que se trata de um cenário que está sendo montado e confirma-se a
localização do local através da própria marca: Hollywood. Além disso, existe a informação de
uma placa, disposta em um plano muito próximo ao da embalagem do cigarro: Screen 18 68.

Figura 45 - Em 1948, no Jornal das Moças: as propagandas de cigarros, todas da companhia Souza Cruz,
68

A tradução literal para o português é de “tela 18”, mas trata-se do espaço cenográfico. Neste caso, seria uma
cidade cenográfica.
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diversificaram suas abordagens conforme os anos. De todas as marcas, a Hollywood foi a de maior duração, pois
pode ser observada por todo o período abordado neste trabalho.

Figura 46 - As primeiras propagandas de 1948, no periódico, veicularam o estereótipo das estrelas de
cinema. No palco, onde as atenções se voltam para esta mulher, o cigarro só é evidenciado pela embalagem
apresentada em primeiro plano.

Ainda em 1948, os cigarros Hollywood publicam outra peça, com características mais
femininas que esta anteriormente apresentada. Trata-se da ilustração de uma sequência como
se estivesse registrada no negativo de um filme, que demonstra uma mulher fumando o
cigarro da devida marca. O foco está em seu rosto, e o olhar da personagem encontra-se
desviado para cima. Um sorriso deixa transparecer o prazer que ela está sentindo pelo uso do
cigarro. O filtro está marcado pelo batom utilizado pela personagem. Não há nenhuma
informação textual, a não ser o da companhia Souza Cruz, em letras grandes, e o da marca do
cigarro estampado na embalagem do produto. A referência, portanto, está no charme
apresentado pela personagem através da forma como esta segura o cigarro entre os dedos –
afinal, não se segura um cigarro nas mãos de qualquer jeito - bem como os detalhes das unhas
pintadas combinando com o tom do batom que marca o filtro do produto. O sorriso que ela
exprime denota a satisfação em ter tal objeto, associando o cigarro ao seu sucesso e seu
charme cinematográficos – já que a imagem está desenhada dentro de uma moldura de um
negativo de filme.
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Figura 47 - Anúncios dos cigarros Hollywood, em 1948, no Jornal das Moças: a representação do charme e do
prazer no uso do produto

Por fim, é interessante notar que os traços aplicados para se conceber esta propaganda
são muito próximos aos das histórias em quadrinhos. Como se trata de um produto
industrializado, voltado para o consumo de massa, possivelmente estas características foram a
melhor forma que os produtores da peça encontraram para publicizar o artigo. Se percebida a
estética construída nesta ilustração, podemos aproximar muito da áurea do estilo Pop Art 69 de
criação, embora este tenha feito sucesso somente a partir da década de 1950, aludindo e
criticando a eficácia do consumo massificado.
No mesmo ano de 1948, entre os meses de junho a outubro, foram publicadas as
propagandas do cigarro Belmont. Ficam claros que os investimentos publicitários ainda são
muito maiores para a marca Hollywood – ao menos, no Jornal das Moças. A ilustração é de
uma simples paisagem, com muitos rochedos, e um homem montado em seu cavalo em cima
de algumas pedras. Diferente da propaganda acima explorada, não há a representação
feminina, mas sim uma ideia mais masculinizada do produto – provavelmente, esta marca
estivesse voltada mais para o consumo dos homens. Mas, assim como visto nas propagandas
69

O movimento Pop Art se traduz no uso de figuras e ícones populares como tema de obras artísticas.
Referências do cinema, da publicidade, das histórias em quadrinhos, entre outros, eram utilizados como símbolos
e meios da produção dessa expressão artística. Para isto, ver entre outras referências: HONNEF, Klaus. Pop Art.
São Paulo: Taschen, 2005.
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dos produtos Brahma, a leitora do jornal e consumidora desses produtos são, em geral, jovens
moças ou mulheres casadas, onde suas preocupações estão voltadas para o âmbito familiar. O
próprio periódico cuidará de informar sobre tais interesses, cunhando um público mais
doméstico. Portanto, as apreensões das leitoras do Jornal das Moças também se refletem nos
cuidados com os maridos e, possivelmente, para isso foi denotado este espaço de propaganda
para cigarros ligados ao consumo masculino, lembrando as preferências dos consumidores
homens – pais e maridos - para as leitoras mulheres.

Figura 48 - Propaganda dos cigarros Belmont, de 1948: preferências masculinas veiculadas no periódico para as
mulheres

Em 1949, iniciam-se as publicações das primeiras peças da marca Continental, no
periódico. A chamada principal do produto, que garante sua aceitação no mercado é
legitimada pela frase “Há mais de 15 anos, Continental é o cigarro de qualidade mais vendido
em todo o Brasil”. Mesmo que o cálculo entre o lançamento do produto, ocorrido em 1936, e
a chamada da propaganda - que afirmava a existência do produto há mais de 15 anos - não
estejam corretos, a comercialização do artigo representava, em tal período, cerca de 63% das
vendas da companhia (MORAIS, 2003).
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Figura 49 - Propaganda da marca Continental, em 1950: representação das funções de trabalho tidas como do
âmbito feminino

Foram publicadas cinco peças diferentes, mas com o mesmo contexto. Além da
importância da existência temporal do produto nos hábitos dos consumidores, outra relevância
explorada pelas propagandas era a questão da preferência por tal marca. As ilustrações, em
geral, mostravam no canto superior da página – aliás, todas as propagandas da marca
Continental eram apresentadas em páginas inteiras – uma mulher envolvida com algum objeto
mecanizado (caixa registradora, central telefônica ou máquina de datilografar). E, em um
segundo plano, também no canto superior da página, mas como uma ilustração mais
simplificada, um homem realizando o mesmo serviço, porém em uma máquina mais precária.
Analisando os objetos apresentados por estas propagandas é possível verificar que, tais
máquinas utilizadas pelas personagens expostas, tratam de funções, na maioria das vezes,
reservadas para o âmbito feminino. Delimitadora de papéis, os serviços de secretária,
telefonistas e caixas de mercados, por exemplo, tinham em dado período mais trabalhadoras
mulheres, pois assim eram para elas designadas tais funções. E, possivelmente, a ilustração
em segundo plano de um homem realizando o mesmo serviço seja para enaltecer a frase “sim
– hoje as mulheres tomam o lugar dos homens e os negócios se mecanizam”, como diz a
própria propaganda do produto.
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Outro discurso utilizado para publicizar a marca Continental é a do homem moderno.
Contrapondo duas possibilidades de transporte – ônibus e avião – a propaganda coloca em
oposição os transtornos de viajar de ônibus e as facilidades em locomover-se de avião. Tais
parâmetros ficam claramente expostos se observada a ilustração, caracterizando os indivíduos
que tentam embarcar em um ônibus, e a fotografia do embarque ordenado e organizado dos
sujeitos em um avião. A imagem condiciona, neste caso, a negativação de um método ainda
muito utilizado para o deslocamento, exaltando a importância do avião no sentido de
modernidade. Complementando o discurso presente, é exibida a passagem: “sim – o homem
moderno já modificou seus hábitos de viagem...”.

Figura 50 - Publicidade dos cigarros Continental, em 1952: hábitos modernos para sujeitos modernos

Diferentemente das propagandas da marca Hollywood, a publicidade dos cigarros
Continental possuem textos mais longos, com informações que tentam convencer a leitora das
vantagens do produto. As fontes utilizadas para ambas as marcas são muito semelhantes, com
letras mais rebuscadas, diferente das apresentadas pela marca Belmont. Portanto, novamente
pode-se notar que os cigarros Belmont estão mais voltados para as características masculinas,
e que as outras duas marcas apresentam referências simbolicamente femininas.
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Também em 1949 foram apresentadas as propagandas dos cigarros Astoria. Se
comparados as todas as outras marcas, este se apresenta como um produto para ambos os
sexos. Ao passo que utiliza as fontes gráficas próximas aos da Hollywood e da Continental, a
marca não apresenta textos informativos. Nas duas peças veiculadas durante tal ano, a
primeira ilustração traz somente o produto como “o cigarro indispensável”. E, no segundo
caso, o desenho de uma sombra que acendo o cigarro não deixa claro se esta ilustração é a
representação de um homem ou de uma mulher. Os cílios são mais alongados que os de um
homem, mas os traços faciais são característicos aos de uma jovem moça. Porém, as mãos
possuem forma masculina, além da utilização do chapéu. Ao fundo, o cenário de alguns
prédios, caracterizando um espaço urbano. Além disso, nesta mesma peça, são oferecidos às
leitoras dois produtos: o habitual cigarros Astoria e os cigarros Astoria com ponteiras. Cada
um, com uma cor diferenciada, perceptível pela sombra hachurada em um e não no outro,
podendo induzir o entendimento de que, cada tipo do produto, serviria também para cada
sexo.

Figuras 51 e 52 - Propagandas do cigarro Astoria, em 1949: produtos diferenciados para cada sexo

No início dos anos de 1950, o espaço para a veiculação da propaganda é reduzido para
meia página. O discurso é de que o hábito de fumar é quesito de elegância e aceitação no meio
social: “...e na elegância de todos sempre se destaca o hábito de fumar...”
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Figura 53 - Propaganda dos cigarros Hollywood, em 1958: hábito de fumar como indicativo de elegância

Em 1958, outra propaganda da marca é apresentada com características semelhantes.
Apresentado como uma “tradição de bom gosto”, a ilustração demonstra o encontro de um
casal em um restaurante elegante, onde o homem sorridente acende o cigarro para a jovem
mulher. O garçom ao fundo, espreita a situação. Interessante citar que, nos anos de 1950,
surge o costume de fazer refeições em restaurantes. Dos almoços e jantares, para o
empresariado, os executivos, a classe média – alta, para os novos ricos e os novos cultos, em
restaurantes elegantes, preferidos os de comida italiana ou francesa, e pouquíssimos os de
comida brasileira (MELLO e NOVAIS, 1998, p. 567), e são esses espaços de sociabilidades
que a marca Hollywood tratará de expor para o uso do produto.
De tal modo como a ilustração apresenta, os restaurantes tornam-se pontos de encontro
e de referência de bom gosto – assim como o costume de fumar anunciado pelo cigarro. Por
ora, a situação exposta tem como centro a personagem feminina, rodeada por dois homens
prontos em atendê-la. Oferecida à leitora como modelo desejado, a marca propicia a intenção
de que consumir o devido artigo também é se mostrar elegante e atraente para os olhares
masculinos.
Nos primeiros meses de 1965, a propaganda da Hollywood transfere o cenário dos
restaurantes para a praia. As características permanecem as mesmas, só alterando-se a
ilustração da peça. Neste caso, a mulher – também figura central da propaganda – se apresenta
como uma jovem moderna, com cabelos curtos e maiô de duas peças, típicos ao que estava
em moda nos anos de 1960. Assim como na propaganda anterior, o cenário escolhido nos diz
muito sobre o período desta peça. A praia, desde o final dos anos de 1950, são redutos de
encontro entre os jovens. A praia de Copacabana tornou-se referência de diversão e juventude
nos anos de 1960, principalmente das classes médias e altas.
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Figuras 54 e 55 - Anúncio dos cigarros Hollywood, em 1950 e 1965: a praia como cenário de diversão e
elegância

Nas propagandas do ano de 1965, a marca Hollywood apresentou como um ambiente
elegante o clube Jequiti-Mar, na praia do Guarujá, em São Paulo. Mas a diferença entre estas
duas peças é que, na primeira, trata-se de um clube fechado, frequentado pela alta elite dos
anos de 1950. E, no segundo caso, em 1965 o espaço da praia torna-se mais democrático, de
encontro entre jovens também de outras classes, embora os moradores desta região sejam, em
sua maioria, das classes mais abastadas. No último caso, através da imagem, é ainda possível
perceber o sentido de sedução, centralizando a cena.
Principalmente as de 1950 e 1960, estas propagandas disseminam o modelo de jovem
mulher que se mostra atraente através do hábito de fumar. Participante dos locais mais
representativos e elegantes para as classes altas e médias, ela se demonstra moderna e
delicada através do visual e de como se comporta ao aceitar um cigarro ou pedir que um
cavalheiro acenda o seu. Através do hábito, ela se distingue e se adequa aos padrões de
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elegância. A oposição entre mudança e tradição é positivada pela marca, pois garante a
fidelização destas consumidoras, onde assimilar o produto é a garantia de um consumo
confiável pela tradição, mas inovador pela sua participação e aceitação social através do
hábito.
Por fim, as publicidades de cigarro difundiram modelos de modernidade através dos
usos e do consumo do produto. Legitimando tais discursos, foram utilizados os conceitos
fabricados de locais de sucesso, como Hollywood, condicionando o entendimento das leitoras
a relacionar o cigarro à fantasia, ao sucesso em atuar em novas áreas, como novas tecnologias
e, principalmente, ao prazer.
Os cuidados de beleza, principalmente tendo o rosto como focos principais de
apresentação das consumidoras foram identificados, principalmente, nas publicidades de
cremes faciais. As marcas Antisardina, Leite de Rosas, Leite de Colônia e os produtos da
Gessy e da Lever foram os que mais espaços ocuparam na revista em relação às publicidades
de produtos de beleza, sendo que outros artigos se utilizavam de publicidades informativas e
sem muitas ilustrações sobre o produto oferecido.
Entre 1948 e 1954, o creme Antisardina garantia a melhora das sardas faciais, além de
limpar e cuidar da pele do rosto. Não somente o nome da marca lhe conferia legitimidade,
afinal tratava-se de um produto conhecido há algumas décadas, mas os usos e resultados do
creme eram relatados em forma de depoimento, com a indicação da assinatura e firma
reconhecida da consumidora que ali testemunhava. Em muitos casos, a data da assinatura era
de alguns anos anteriores à veiculação da publicidade. Ainda, provavelmente como uma
forma da consumidora reconhecer o produto, em todas as publicidades eram desenhadas a
embalagem do produto
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Figuras 56 e 57 - Publicidade do creme facial Antisardina, em 1948: legitimação do produto através da fala e das
assinaturas das possíveis consumidoras

A partir das edições de maio de 1954, as publicidades deste artigo inovaram nas peças,
substituindo as ilustrações por fotografias de jovens mulheres, pois além de cuidar das sardas
e da limpeza da pele, passou a oferecer o artigo também como eliminador de rugas. Não há
mais a questão do testemunho comprovado, mas sim a garantia de qualidade do creme
representado pelos rostos joviais veiculados nas peças. A última publicidade verificada do
produto ocorreu na edição de abril de 1967, ou seja, foram quase duas décadas de
publicidades desta marca no periódico em questão.
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Figura 58 - Publicidade da Antisardina, em 1954: preservação da juventude como ideal de beleza feminina

Outro produto de beleza publicizado no Jornal das Moças foi o Leite de Rosas70. Nas
primeiras publicidades analisadas, de 1948 e 1949, as peças desta marca estão entre as únicas
a apresentar imagens de jovens mulheres vestidas somente com biquínis – o produto Cinta
Moderna, e a publicidade de alguns sutiãs também se utilizavam de mulheres com roupas
mínimas para apresentar seus artigos, mas não foram encontradas nenhuma outra publicidade
se não estas com tais vestimentas até o início de 1950. Em geral, a maior parte das
publicidades do produto veiculam tais imagens até sua última aparição no periódico, em
setembro de 1956. O conceito dos anúncios dessa marca apresenta a ideia de perfeição ligada
à juventude e preservação da cútis: “associe à perfeição de suas formas a juventude, a
suavidade e o frescor de uma linda cútis. Envolva-se no ‘it’ de uma pele perfumada e macia –
e seja também um tipo Leite de Rosas”. O slogan inicial era “é com este que eu vou...”, que
foi logo substituído pelo “preparado que dá it”.
Morin (1984) ao retratar o modelo de pin-up

71

como característico às culturas de

massa esclarece que ao mesmo tempo em que a pin-up se torna símbolo estético da qualidade,
70

Este produto foi registrado em 1929, pelo seringalista Francisco Olympio de Oliveira, inventor do preparado.
Na década de 1950, o Leite de Rosas foi um dos maiores patrocinadores dos primeiros concursos de miss Brasil,
garantindo seu sucesso de vendas através do uso das próprias misses como garotas – publicidades (BRANDÃO,
2003).
71
O termo pin up trata de ilustrações ou fotografias de modelos, produzidas em imagens sensuais, produzidas em
grande escala, geralmente distribuídas em formato de calendário. Portanto, a partir do ato de pendurar tais
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indica que, em seu domínio, o produto dispõe das virtudes encantadoras da beldade. Essa pinupisação (MORIN, 1984), que configura o corpo feminino ao modelo das pin-ups norteamericanas, se apresenta como estética da oferta vendável, por novidades nas apresentações
das embalagens, cores e discursos muito vivos. Sempre ilustrado com uma referência
feminina, nas primeiras publicidades, eram veiculadas a imagem de jovens muito próximas
aos modelos das pin ups, em que o produto era legitimado como “o mais eficiente e
aconselhado embelezador das americanas”. Interessante citar que, em acesso ao livro que
conta a história do produto, não há qualquer referência de que este foi exportado para outro
país, até os anos de 1967 (BRANDÃO, 2003). Compreende-se, portanto, que o discurso
pautado no estrangeiro, neste caso norte – americano, seria apresentado como uma garantia
maior do que se fosse somente o nacional.
A partir das publicidades de 1952, o Leite de Rosas também referenciou seu uso como
desodorante para o corpo, removedor de maquiagem e loção pós – barba, podendo ser
estendido seu uso para os outros membros da família, inclusive para as crianças como será
visto a diante.

Figuras 59 e 60 - Publicidades do Leite de Rosas, em 1948 e 1949: apresentação de modelos em biquínis ligadas
à ideia de preservação da juventude

Os produtos da marca Gessy e Lever se demonstraram, através dos anúncios, como
concorrentes diretos no periódico, entre os anos de 1952 a 1957. Nas mesmas edições, foi
possível verificar a veiculação das publicidades dessas marcas em espaços próximos –
geralmente, após o suplemento Jornal da Mulher, em intervalos de cinco a oito páginas. Em

calendários é que surgiu o termo “pin up” (cunhado por volta de 1941), pois anterior a este conceito, tais
modelos eram chamadas de “cheesecake”. Como se tratam de modelos que, em muitos casos, eram também
celebridades ou pessoas publicamente reconhecidas, este conceito existe desde o final do século XIX,
principalmente nos EUA.
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todos os casos, eram utilizados os espaços de uma página inteira para essas marcas, mas os
discursos e objetivos propostos pelos produtos oferecidos se diferenciavam.
No caso dos artigos da Gessy, cujas publicidades foram verificadas entre as edições de
1949 a 1957, a aposta inicial era de proporcionar um produto de qualidade garantido pelo
tempo de existência. Conforme as primeiras publicidades, no qual os textos contam a história
da marca, desde sua invenção em 1895, o mesmo angariou muitas gerações de consumidoras
satisfeitas, consagrando a marca como uma das prediletas. De fato, a pesquisa do Ibope, no
ano de 1951, confirmou que a marca de sabonetes da Gessy possuem 30% da preferência
nacional, contra 25,5% dos produtos da Lever.
Como uma linha cronológica das mulheres desde a fundação da marca, a publicidade é
ilustrada com os produtos da linha que se misturam entre os desenhos das mulheres com
roupas do final do século XIX, início do século XX e, em um primeiro plano, uma dama
possivelmente dos anos de 1940 e 1950. Ainda, a chamada no inferior da página: “Gessy,
mais de meio século a serviço da eugenia e da beleza”. A utilização da palavra eugenia72 em
um anúncio de cosmético de 1949, possivelmente foi utilizada como um termo recorrente no
período pós Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Isto devido ao sentido do termo ser
bastante controverso, e dependente do contexto em que se é aplicado. Assim – e, neste caso,
de uma forma mais amena em relação ao contexto em que se apresenta – trata-se de que,
através do consumo dos produtos de tal marca, existe uma possibilidade também de melhorar
as gerações atuais e vindouras. Vale salientar que estou falando de produtos de tratamento e
limpeza, veiculados com este termo após uma guerra na qual um dos lados se fundamentava
na ideologia de pureza racial. Logo, o significado deste termo, mesmo que utilizado sem
restrições nestes anúncios, tornam-se um tanto quanto perigoso se aprofundarmos a
compreensão e utilização desta palavra, no sentido de comprometimento ético em relação às
raças. Se o emprego desta expressão não teve nenhuma conotação fundamentada em sua
possível negatividade, infere-se que a intenção estava somente em promover o produto às
consumidoras.

72

O termo “eugenia” foi cunhado em 1883 por Francis Galton, sob o significado de “bem nascido”. Galton
definiu o sentido de eugenia como o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer
as qualidades raciais das futuras gerações. Porém, com a eugenia nazista, que fundamentou a ideologia de pureza
racial, o termo foi imbuído de caráter negativo devido ao Holocausto. Portanto, este estranhamento na utilização
de tal palavra em um produto cosmético, logo após o período da Segunda Guerra Mundial (GALTON, 1973).
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Figura 61 - Anúncio dos produtos Gessy, em 1949: legitimação da qualidade através do tempo de existência

A partir das edições de 1952, a marca Gessy se volta para o oferecimento de um só
produto: o sabonete de beleza. As publicidades do artigo também foram modificadas,
apresentando mulheres notáveis como consumidoras e legitimadoras do sabonete. A eleita
miss Brasil, de 1954, Marta Rocha, por exemplo, teve seu rosto e seu título destacado nas
publicidades do sabonete no mesmo ano de sua eleição.
Também em 1952, começam a ser veiculadas as publicidades da concorrente Lever.
Com o foco no sabonete de limpeza facial, o produto diferenciava seu discurso por apresentar
estrelas do cinema norte – americano, enquanto a Gessy se utilizava de brasileiras famosas –
geralmente, misses e atrizes da rádio e da televisão.
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Figura 62 - Anúncio do novo sabonete Gessy, em 1954: a eleita miss Brasil, Marta Rocha, como garota publicidade

Figura 63 - Publicidade dos sabonetes Lever, em 1955: estrelas do cinema garantindo a eficácia do produto

As publicidades da Lever também traziam no inferior das páginas, a imagem de um
casal com rostos muitos próximos, mas sem se beijarem. Logo, enquanto a Gessy apenas
prometia uma pele facial bonita como a das misses, a Lever oferecia a possibilidade de tornarse “mais adorável esta noite”. Como já visto, o emprego do sentimentalismo amoroso e da
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possibilidade de relacionamentos são um forte chamariz utilizado por diversas publicidades
aqui analisadas.
As peças da Gessy circularam no periódico até o ano de 1957, enquanto as da Lever
existirão até as últimas edições da revista, em 1968. A partir de 1958, inclusive, muitas
publicidades de programas de rádio que se tornarão comuns no Jornal das Moças,
apresentando a marca Lever como principal patrocinadora de muitos programas. Além disso,
foi constatado que no ano de 1959, a preferência pela marca Lever era 8% maior que os
produtos da Gessy – diferentemente do que foi verificado pelo Ibope em 1951.

Figura 64 - “Levertimentos”: a marca Lever patrocinou muitos programas das rádios cariocas, a partir de 1958

Durante o período pesquisado, tanto a marca Lever quanto Gessy, segundo fontes do
Ibope, se mantiveram no topo das preferências das consumidoras. Possivelmente, a predileção
pelos produtos Lever, no final da década de 1950, pode ser considerado em relação à presença
da marca em outros meios de comunicação – neste caso, o exemplo é o rádio – fazendo com
que a consumidora se lembre do produto mais vezes. Mas também outras qualidades puderam
ter sido aplicadas na diferenciação do mesmo, galgando um maior número de consumidoras,
além do diferencial no preço dos produtos que, possivelmente, levou a marca Pond’s, no ano
de 1948, ser o segundo creme para a pele, com 10,5% das preferências, contra 9,8% do Leite
de Rosas. Ainda, sobre a marca Pond’s, foram verificadas publicidades somente entre os anos
de 1948 a 1950, em peças que ocupavam menos que uma lateral das páginas, apresentando
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pouca ou nenhuma ilustração, mas com certa carga textual, reverenciando seu uso para a
preservação da juventude e eliminação das rugas. Através das informações presentes nos
anúncios dos cremes Pond’s, foi possível concluir que este se demonstra como artigo voltado
para as mulheres mais velhas.
As primeiras publicidades do Leite de Colônia foram veiculadas em 1960 – mesma
data de seu registro, feito pelo médico e inventor do produto, Dr. Arthur Studart. Utilizando a
mesma linguagem quadrinizada das novelas ilustradas encontradas no Jornal das Moças, uma
breve história, com cerca de quatro a cinco quadros relatavam alguma situação amorosa, com
jovens moças que não sabiam o motivo pelo qual não conseguiam sucesso no amor. A solução
era apontada, em geral, ou por uma amiga ou pela própria mãe: “você usa maquilagem
excessivamente!”.
A partir dessas situações, retiradas do cotidiano feminino, as leitoras e consumidoras
se identificavam com o produto. Mais que limpar e proteger a pele – “limpa, alveja e amacia”,
assim como promete também o concorrente Leite de Rosas – a proposta é a de melhorar a
condição estética, revelando uma aparência mais natural, sob o propósito de garantir enlaces
para as jovens consumidoras. Diferente do Leite de Rosas, o Leite de Colônia estende o
discurso apresentado como uma história realística ao invés de apenas oferecer e relatar as
qualidades da substância.
Nas edições entre 1964 e 1968, a publicidade do Leite de Colônia fará, ainda, outra
proposta. Substituindo as breves histórias, o uso de toda a página terá a ilustração de moças
em traços e poses também semelhantes às pin ups norte - americanas. Diante do cenário da
praia – que também se apresenta em tal período como espaço de diversão e sociabilidades – o
produto é oferecido como protetor solar, tendo a base científica como garantia do mesmo.
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Figura 65 - Publicidade do Leite de Colônia, em 1960: a busca pela felicidade no amor e o uso do produto como
meio de alcançar este objetivo

Figura 66 - Para o mesmo produto, em 1965, o uso do modelo de pin-up como padrão de juventude e beleza, na
cultura de massa

Em relação às preferências entre os produtos Leite de Rosas e Leite de Colônia, no ano
de 1960 – mesmo ano da primeira veiculação da publicidade do Leite de Colônia no Jornal
das Moças – este já obtinha a maior preferência das consumidoras (12,5%, contra 9% do Leite
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de Rosas). Ao se comparar as publicidades dos dois produtos, mesmo que em períodos
diferentes, pode-se compreender que o Leite de Rosas, mesmo trazendo, em geral, modelos
femininas em suas publicidades, este estendeu seu uso para todos os familiares,
diagnosticando que o público consumidor deste artigo tem maior idade que as consumidoras
do Leite de Colônia, afinal, a mediadora entre a obtenção do preparado e utilização aos
membros familiares seria a mãe e esposa. Como as próprias publicidades do Leite de Colônia
demonstram, seu uso é voltado para as jovens moças, que estão em busca de um enlace, e
permitem-se romancear, pois ainda são solteiras e frequentam os espaços de sociabilidades
públicos ao invés de um convívio maior no âmbito privado do lar. Refletidos nos anúncios, os
corpos e rostos apresentados no Leite de Colônia incutem o sentido de preservar a beleza que
ainda é jovem, enquanto o Leite de Rosas promete devolver a juventude da mulher.
Diante de um periódico voltado para o âmbito feminino, as publicidades também
refletem em seus anúncios tal público de leitoras. As publicidades de roupas íntimas, cintas e
maiôs são característicos do universo das mulheres, que conectam as vaidades pessoais
através do vestir-se e do mostrar-se. Por ora, este tipo de publicidade oferece os produtos
através da veiculação das imagens de corpos – sempre adequados aos padrões estéticos
vigentes ao período. Sendo assim, mesmo que sob os olhares de leitoras mulheres, tais corpos
ao se demonstrarem menos cobertos por roupas, imbuem-se de certo erotismo, praticado
através do desejo perpetrado tanto pela mercadoria quanto pela representação de beleza
constatada na imagem corporal da ilustração ou da fotografia da peça.
A utilização das imagens femininas, no caso das publicidades de produtos para as
mulheres, estetiza aos olhos destas, a mercadoria das quais se apropriarão. Segundo Morin
(1984, p. 83):
Ela [a imagem feminina na publicidade] põe em jogo junto ao eventual
cliente a magia da identificação sedutora; a mercadoria faz o papel de
mulher desejável, para ser desejada pelas mulheres, apelando para seu desejo
de serem desejadas pelos homens.

E são essas imagens de bustos e corpos de mulheres que tratarão de seduzir as leitoras,
colocando o desejo do produto e do discurso que as peças disseminarão.
As publicidades dos soutiens Morisco, embora não ocupem espaços de páginas
inteiras, veicularão ilustrações de bustos - em alguns casos, sem rostos que identifique as
modelos - com o foco somente no desenho dos seios e das peças em si. A oferta é de mais de
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oitenta e cinco tipos diferentes de soutiens, para o conforto e realce dos bustos femininos.
Além disso, a proposta do produto também é a de “aumentar os seus encantos”.
Foram verificadas publicidades da Morisco entre 1948 e 1956, sendo que nestes dois
últimos anos, as apresentações se voltavam para edições especiais das peças, como Carnaval e
Dia dos Namorados. Embora tais publicidades tenham se demonstrado sem muitos recursos
imagéticos, as informações textuais permitem compreender que o uso do produto se traduz em
sedução, aludindo períodos como o de Carnaval um dos mais propícios para a atração: “neste
Carnaval, não se esqueça dos soutiens Moriscos – 85 tipos diferentes para aumentar seus
encantos”.

Figura 67 - Publicidade do soutien Morisco, em 1949: encanto e atração como oferta do produto

Outra peça comumente encontrada a partir dos anos de 1948 no Jornal das Moças são
os das cintas modeladoras e soutiens da casa A Cinta Moderna73. Como o próprio nome do
estabelecimento, a ideia é a de que através do produto, a consumidora adequará seu corpo ao
corpo moderno social, modelando suas formas aos padrões desejados de beleza feminina. Para
73

A empresa Cinta Moderna foi fundada em 1930, no Rio de Janeiro. Atualmente, no ano de 2010, a empresa
possui duas fábricas, exportando produtos para diversos países europeus e americanos, estando cada vez mais
inserida no mercado de moda a partir de coleções diferenciadas. Disponível em:
http://www.cintamoderna.com.br. Acesso em 22/05/2010.
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confirmar a intenção do produto em relação ao discurso oferecido, a proposta imagética traz a
ilustração de uma jovem muito semelhante às pin ups americanas – como já notado também
em outros anúncios - com trejeitos e traços estéticos próximos aos dessas personagens,
aliando ingenuidade – quando tenta esconder parte do corpo com as mãos - e sedução – se
observarmos as roupas em que esta se apresenta. Características tidas como essenciais para as
jovens moças dos finais dos anos de 1940, no sentido de castidade e comportamentos
preservados diante do sexo oposto, mas sem deixar de cuidarem-se esteticamente,
perseguindo modelos considerados belos através das imagens que transitam em tais períodos.
A Cinta Moderna, além de oferecer soutiens, também comercializava cintas
modeladoras. Nos anúncios verificados entre 1954 e 1958, o uso da ilustração de garotas
jovens em trajes íntimos e em poses tímidas – em que a modelo tenta esconder os seios com
mãos e braços – jogam com a frase “não esconda...Realce”. A marca Morisco também
apresenta as imagens de jovens moças, mas A Cinta Moderna expõe o desenho de uma
personagem que olha diretamente à expectadora – enquanto nas peças da Morisco, o olhar das
personagens se perde, sem se comprometerem diretamente com as expectadoras. Infere-se,
portanto, que é oferecido como padrão o estereótipo de uma jovem que preserva sua
dignidade perante aos preceitos comportamentais da época e se demonstra inacessível à maior
parte dos possíveis interessados, mas ao mesmo tempo carrega consigo – através da imagem
que esta apresenta – um modelo sedutor aos olhos masculinos. Evidenciando tal propósito, a
peça exclama em letras maiores que o restante da publicidade: “não esconda...Realce”. Isto é,
a insinuação ao invés da demonstração descarada do corpo deve ser o pressuposto para
seduzir esta jovem previamente preparada para não ceder aos encantos masculinos, mas
garantindo que continue atraente e desejada.
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Figura 68 - Anúncio dos produtos A Cinta Moderna, em 1954: uso dos modelos das pin–ups norte – americanas

A partir de 1958 e até a última publicidade verificada em 1963, A Cinta Moderna
modificou suas publicidades, diminuindo cada vez mais os textos, e aumentando a disposição
imagética, bem como o espaço que eram de meia página para uma página inteira. Os produtos
comercializados continuam os mesmos, mas a jovem moça desenhada na formatação das pin
– ups é substituída por imagens de mulheres aparentemente com mais idade. Também o
slogan “não esconda...Realce.” deixa de existir. Nestas peças há somente a informação do
nome da marca, dos produtos comercializados (cintas, modeladores e soutiens) e dos
endereços das lojas no Rio de Janeiro e São Paulo. De qualquer forma, o próprio nome da
marca incita em se tratar de um produto moderno.
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Figura 69 - Publicidades de A Cinta Moderna, em 1961: diminuição dos textos e substituição das ilustrações das
pin-ups

Por fim, entre 1964 e 1968, foram analisadas as publicidades de “maillots” da marca
confiança. Representando os espaços de uso dessas peças – os maiôs – o cenário desenhado
ao fundo ora são de praia, ora são de piscina. Apresentando uma modelo que se diverte, o
recurso utilizado nesses anúncios é o de aliar fotografia, desenhos e pouco texto. Aliás, a
diminuição das informações textuais, a partir dos primeiros anos de 1960, indica a evolução
das publicidades, que se utilizarão muito mais dos recursos imagéticos, tornando o próprio
nome da marca o slogan a ser lembrado pelos consumidores.
Prometendo que os usos do produto, nesses espaços de sociabilidades, tornarão a
consumidora mais bela e sedutora, é colocada certa ironia na peça quando se observa a
ilustração do personagem masculino que olha a modelo e o produto – ele se apresenta abaixo
dela, em um segundo plano, observando com olhos arregalados o corpo e o maiô da garota, e
com uma gota de saliva que sai da boca. Literalmente, o desenho do rapaz está “com água na
boca”.
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Figura 70 - Publicidade dos maiôs Confiança, em 1967: a praia como espaço da sedução

A utilização da imagem corporal como forma de oferecer os produtos, também
informa às leitoras do periódico a estética e o padrão das medidas tidas como adequadas aos
quesitos de beleza da época. Mais do que anunciar objetos, as imagens dos corpos femininos
centralizam a atração e o desejo como meio mercadológico.
Entre a publicidade de medicamentos para toda a família – em geral, sal de frutas Eno
para as indisposições e complementos vitamínicos para o apetite das crianças e da família –
foram localizados dois produtos voltados, especificamente, para a saúde íntima das mulheres.
O primeiro, Regulador Xavier, é apresentado entre 1948 e 1957, com um espaço de
veiculação, inicialmente, de algumas linhas até 1951 – a partir de 1951, será utilizada a lateral
inteira de uma página. O segundo produto, o regulador Menagol, circulou somente nas
páginas do suplemento Jornal da Mulher, durante o período de 1949 a 1953, em um pequeno
espaço no rodapé das folhas de riscos de moldes, sem se diferenciar durante o período de
publicação do produto.
O produto Menagol, através dos anúncios, oferece a substância como uma proposta de
disciplinar os organismos femininos, ou seja, disciplinar a natureza destes corpos, em prol à
saúde da mulher. Como em muitos casos, a menstruação feminina não corresponde ao
esperado cronograma fisiológico – e, portanto, o uso comum do termo “regra” para suscitar a
menstruação. O uso do produto seria uma possibilidade da mulher parametrizar sua saúde
através desta espécie de calendário mensal feminino. A marca Menagol, era uma concorrente
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direta dos Reguladores Xavier, mas não efetivou maiores publicidades sobre o produto, onde,
provavelmente o foco consumidor estivesse voltado para as mulheres mais velhas do que para
as jovens moças, se analisadas seu local de veiculação – como já dito, no suplemento Jornal
da Mulher.

Figura 71 - Reguladores Menagol, em 1949: a saúde da mulher em questão

A publicidade, em geral, oferece ao espectador a possibilidade de obtenção de um
produto carregado de significantes. Para uma maior eficácia, os objetos que as publicidades
expõem também disseminam discursos, que os objetos em si carregam. Ou seja, a intenção
está em vender também uma promessa de ser ou de transformar-se em algo apenas pelo uso
do objeto. E, para isso, aliam a publicidade do produto a outras inserções, como esta da
publicidade do composto emagrecedor Chico Mineiro:
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Figura 72 - Publicidade do composto emagrecedor Vinho Chico Mineiro, em 1948: foco na beleza e na
personalidade feminina para a venda do produto

Essa peça publicitária será constante nas páginas do periódico até as edições de 1952,
sendo apresentada, em geral, com o mesmo texto e imagens muito semelhantes – sempre de
uma jovem moça, em peças de roupas curtas ou de roupas íntimas, em um cenário a céu
aberto (um jardim, uma escada externa da residência ou próxima a uma piscina). O produto
ofertado é de um composto emagrecedor, possivelmente fermentado, pois se trata de um
fermentado, que além das qualidades nutritivas e auxiliares de regimes para a perda de peso,
também promete outros adjetivos, segundo o anúncio: um corpo esbelto, faceiro (no sentido
de elegante e feliz) e moderno. Isto é, através da assimilação do produto, outras possibilidades
também serão consumidas, como o discurso de se adequar à modernidade presente na
sociedade de dado período, bem como a felicidade e a aceitação através da adequação do
corpo ao padrão tido como ideal. Complementando e legitimando a publicidade, está a
imagem da jovem moça, lembrando ao espectador e à leitora qual o modelo ideal de beleza
para se alcançar a alegria prometida quando se adequa o corpo a tal padrão. Além disso, a
garantia da fórmula se baseia na idade de existência do produto – “usado há mais de meio
século” – o que, poderia também, dispensar a apresentação da embalagem do artigo na peça
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publicitária, porque tal objeto só é comercializado em um local – a Multifarma, no centro da
cidade de São Paulo – e enviado por reembolso postal para atender consumidoras mais
distantes. O único lembrete é de que o produto original possui a embalagem verde.
Ainda e, provavelmente, para aproveitar o espaço comprado para a publicidade do
produto, outros dois produtos voltados para a beleza feminina são ofertados em segundo
plano, abaixo da peça principal: o “Leite de Arroz”, para a limpeza do rosto; e o “Eutrichol
Especial”, como uma tintura natural para os cabelos. Incitados como um complemento de
beleza para o produto principal, o vinho emagrecedor, a exposição dos outros dois objetos são
oferecidos como um aparato a mais para a adequação da leitora aos padrões vigentes,
principalmente nos tocantes de manter a jovialidade feminina através dos cuidados precavidos
para evitar o indesejado envelhecimento, tomando como desejável a beleza jovem, como
sintomática da alegria e da adequação ao espírito moderno. Por fim, legitimando as ligações
entre material e subjetivo, a publicidade oferta o produto como um complemento não só para
a beleza, mas também para a personalidade da consumidora, onde o artigo agiria também na
autoestima da leitora.

Figura 73 - Publicidade do composto emagrecedor Vinho Chico Mineiro, em 1956: a sombra da adequação
corporal

Esta outra peça para o produto Vinho Chico Mineiro, foi a forma mais diferenciada
encontrada no periódico, se comparada a todas as outras publicidades da mesma marca.
Interessante notar que o fundo da publicidade é completamente preto, chamando a atenção da
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leitora para o anúncio. Sua disposição utiliza metade de uma página, no sentido vertical, onde
somente uma lateral com outras informações estavam dispostas. O texto permanece muito
próximo ao de todas as outras publicidades do produto, bem como as informações e
promessas promovidas pelo consumo dos três artigos. Neste caso, levantam-se duas hipóteses
para uma publicidade tão diferente do padrão apresentado pelas outras publicidades do
mesmo produto: ou a intenção estava em prender a atenção da leitora para tal produto; ou foi
uma forma de adequar a peça ao conceito oferecido especificamente por esta passagem, isto é,
a de deixar claro que se trata de uma sombra com formas maiores que o padrão de corpo
esbelto desejado e oferecido pelo produto, negativando tal modelo através da cor escura e da
proposta de ser uma sombra, que persegue o corpo tido como adequado e obtido através do
consumo do produto comercializado.
Já a marca de reguladores Xavier

74

promoveu constantes alterações na veiculação de

suas publicidades. Até 1953, as peças eram apresentadas sem nenhuma ilustração, contendo
somente informações textuais, como a publicidade abaixo.

Figura 74 - Primeiras publicidades do regulador Xavier, em 1950: foco na informação do produto

Mas, a partir de junho de 1958, as leitoras do periódico puderam contar com anúncios
do produto que traziam não só as informações necessárias, mas também todo o entorno
discursivo oferecido pela utilização do produto. Propondo alegria, facilidade e confiança no
uso, a ilustração revela o foco em uma jovem moça, destacada pela técnica de sombreamento
aplicada à peça, que dança com um rapaz em um salão, dispostos no segundo plano. O foco,
74

O regulador Xavier, como a própria bula cita, é um preparado à base de extratos vegetais, registrado desde
1930, pelo farmacêutico João Gomes Xavier. Disponível em:
http://www.medicinanet.com.br/regulador_xavier.htm. Acesso em 03/06/2010.
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de fato, encontra-se também no produto, mas a interpretação da peça se dá na calma alegria
apresentada pela jovem, ligada à palavra “alegria” localizada acima da cena ilustrada. Além
disso, o discurso científico garante a eficácia do produto. Apresentado em duas versões,
diferenciadas pelos números um e dois, sendo um para o excesso e o outro para a escassez da
menstruação, o objetivo estava em disciplinar a fisiologia feminina, padronizando-a como
sendo um sinal de saúde.

Figura 75 - Anúncio do regulador Xavier, em 1958: promessa de alegria no controle do corpo feminino

O desconhecimento da anatomia e da fisiologia feminina, historicamente, provocou
muitos enganos nos conceitos médicos e culturais. Permeado de desconfianças, saber médico
e discursos fantasiados preenchiam os espaços de desconhecimentos, ligando patologia e
crenças nos imaginários sociais. A regularidade menstrual, considerada responsável pelo
equilíbrio físico da mulher, por muito tempo foi também uma forma de prevenir e impedir os
fatores que levariam à histeria e à ninfomania feminina
75
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. Nos anos de 1948 a 1968, estas

Segundo Carla Bassanezi e Mary Del Priore (1997), do século XVI ao XVIII, um extenso repertório colocava
o corpo e a saúde das mulheres como uma ligação entre o saber médico e as crenças religiosas. Os papéis
femininos, nestes casos, se restringiam à vocação biológica de perpetuação da espécie humana, relegando aos
discursos de desconfianças a existência do corpo da mulher. A concepção e a gravidez, portanto, eram o remédio
para a saúde e felicidade feminina, sendo seu papel o de fornecedora do sangue menstrual, matéria prima
necessária à formação do feto. A partir de algumas descobertas no século XIX, esta ideia de que a menstruação
seria o alimento do feto se desloca para a noção de que, ao menstruar, a mulher não estaria grávida, mas as
crenças que ligam as perdas sanguíneas às desconfianças incutidas no corpo feminino prevalecem. Assim, a
menstruação é tida com um caráter que suplanta o fisiologismo, adquirindo especificidades de crenças em
relação ao tempo.
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concepções estão extintas, e às mulheres eram oferecidas as possibilidades de dominar, de
certa forma, sua própria natureza corporal, extinguindo ou pormenorizando os desconfortos e
propagando a eficiência dos remédios industrializados – mesmo que, em sua maioria, de
plantas e extratos naturais - em detrimento às ervas e receitas caseiras comuns entre os
conhecimentos femininos, passados como ensinamentos entre as gerações.
Segundo Mary Del Priore (2000), durante os anos de 1940, muitos produtos passaram
a ser inseridos nos hábitos familiares e, principalmente, no cotidiano das mulheres, sob o
discurso da modernidade. Consumir um novo produto também é em larga medida se inserir na
modernidade. Ainda, quem podia e tinha acesso, “cedia ao encanto dos produtos importados.”
(DEL PRIORE, 2000, p. 53). A respeito dos embelezamentos femininos, eram as pequenas
oficinas domésticas que produziam os cremes e pós para o rosto, maquilagem em geral,
perfumes e cosméticos vendidos de porta em porta para as consumidoras de classes médias,
substituindo muito dos preparados caseiros (SCHPUN, 2004).
O consumo toma espaços cada vez maiores, dentro e fora da intimidade na vida dos
indivíduos, permitindo que classes médias urbanas acessem e consumam produtos de classes
superiores. Lojas como o Mappin Stores, em São Paulo, comercializavam produtos para uma
clientela mais sofisticada, indicando seu público a partir dos próprios anúncios em francês,
mas, com a inovação dos saldos e liquidações, as camadas mais populares conseguiam
adquirir os mesmos produtos. Outra inovação, por parte dos magazines, foram a de colocar
em suas grandes vitrines etiquetas com preços em seus produtos, no início da década de 1930.
Diante de tantas variedades de consumo, “as mulheres vão imbuindo-se, lentamente, de uma
nova preocupação: a apresentação física, que as introduz na vida urbana de forma
conveniente. E a palavra de ordem é beleza! Toda a feiúra deve ser banida.” (DEL PRIORE,
2000, p. 71).
Além da crescente veiculação de imagens femininas e conselhos de beleza nos
impressos e revistas, os concursos de beleza legitimavam a preocupação de ser bela. Entre
tantos eventos menores, um dos mais importantes é, de fato, o Miss Brasil. Oficializado em
1922, ano de comemoração do Centenário da Independência do Brasil, o jornal carioca A
Noite promoveu o primeiro evento oficial para eleger a mais bela mulher do Brasil, a partir
das eleitas de alguns Estados brasileiros (SECIO, 2009). Assim, as medidas e o padrão
estético das misses eram disseminados como modelos de beleza ideal.
As eleitas não só cumpriam suas funções nas elites sociais, mas estampavam as
páginas das revistas femininas, levando suas imagens até as classes menos abastadas. Ou seja,
tratavam-se de padrões estéticos oferecidos para a maior parte das classes, consumidoras de
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revistas, jornais e dos produtos veiculados para o consumo, oferecendo o convite ao
espectador a participar dos discursos de sociabilidades, comportando-se e consumindo os
padrões culturalmente vigentes, geralmente, pelas classes mais altas, e assimilando o discurso
de modernidade previstos na assimilação de diversos produtos, como os cosméticos (que
prometiam a juvenilidade, a beleza), de produtos alimentícios (agora enlatados e processados
pela indústria), de roupas da moda (consumindo identidades de grupos), produtos prontos para
o uso e descartáveis (absorventes descartáveis no lugar das toalhinhas), remédios que
proporcionam o bem estar (para cólicas menstruais, para obesidade, para o fígado).
O investimento corporal ficava claro quando observado os anúncios nas revistas
femininas. Mesmo que a mulher se considerasse feia para os padrões vigentes, os produtos
disseminados ofereciam muitas possibilidades, no sentido de ajudar a melhorar a aparência,
ou, desta mulher se colocar como bem cuidada, bem vestida e, consequentemente, bem aceita
socialmente. É a possibilidade de tornar-se bela, como se a beleza fosse fundamental para seu
sucesso dentro do âmbito social. Um corpo fabricado, com gestos demarcados, pele pintada,
palavras escolhidas e colocadas em momentos considerados certos, naturalizando as relações
entre os indivíduos.
As influências do cinema americano e das rádios brasileiras multiplicaram as
referências de beleza e sociabilidades no Brasil deste período. As condutas dos personagens e
de suas vidas reais serviram de modelos de felicidade e sucesso, veiculados intensamente
pelas revistas. A legitimação de muitos produtos e as vantagens de seus usos era atestada por
estes nomes, garantindo o sucesso em vendas. Afinal, além do produto e seus efeitos
consumidos, adquire-se e deseja-se também a imagem de quem o veicula.
A publicidade do período analisado procurou da melhor forma, vender os produtos
comercializados pelas empresas. Para isso, se utilizou de diversos discursos latentes nas
realidades dos consumidores da época. Como se tratam de anúncios em um periódico
feminino, nem sempre tais objetos oferecidos estavam voltados diretamente para as leitoras,
mas tinham estas como principais mediadoras entre a obtenção do produto comercializado e
suas formas de usos que, geralmente, se estendiam para toda a família. Assim, são ofertados
discursos que vão desde o sentimento de modernidade até a mãe administradora da saúde e
bem estar familiar, sendo que, para que tais sentimentos se desenvolvam e sejam
experimentados, fosse necessária a compra dos produtos ali comercializados. Muito mais que
objetos necessários, os produtos comercializados disponibilizam conceitos de necessidades
que ultrapassam as necessidades reais de seus consumidores, pois também prometem um
ϭϲϬ


estado social através do consumo – ser moderno através do uso de certos objetos, ser bela e
atraente através de certos hábitos, entre outros.
Para as jovens moças, o periódico sugestionou uma grande fase durante todo o ano de
1950, através de publicidades de cosméticos que prometiam a conservação da juventude.
Modelos de beleza foram disseminados por produtos como Leite de Colônia e Antisardina.
Além disso, quesitos comportamentais foram associados ao consumo, através do conceito de
elegância e aceitação social através do hábito de fumar ou beber a cerveja Malzbier, tendo
como pano de fundo os locais de referência da juventude, como clubes, restaurantes e praias.
Embora poucas peças tenham sido apresentadas em cores – cinco publicidades de
cosméticos, entre 1964 e 1965, nas contracapas da revista – uma maior substituição das
ilustrações por fotografias, a partir de 1961, possivelmente incutiram outras visualidades nas
leitoras.

Figura 77 - Publicidade colorida dos cremes dentais Gessy, em 1964: veiculação somente nas contracapas da
revista

Em consulta ao acervo do Ibope, doado em 1989 ao Instituto Unicamp, algumas
preferências das consumidoras em relação a certas marcas e produtos das publicidades aqui
analisadas puderam ser verificadas. Além das diferenciações do produto em si, infere-se que
os anúncios também são referenciais de gostos, decisivos no momento da obtenção do
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produto. Assim, foi possível também verificar quais construções de representação e discursos
foram utilizados para alcançar maior eficácia nos imaginários das leitoras. O apelo à emoção,
comumente localizado nas peças de produtos voltados ao consumo do público feminino,
“desalojam a argumentação racional” (MELLO e NOVAIS, 1998, p. 641). Evoco, novamente,
Mello e Novais (1998, p. 641):
A americanização da publicidade brasileira tem um papel fundamental na
difusão de padrões de consumo moderno e dos novos estilos de vida. Destrói
rapidamente o valor da vida sóbria e sem ostentação. Numa sociedade em
que a grande maioria é constituída de pobres, passa a fabricar
ininterruptamente falsas necessidades, promove uma corrida ao consumo que
não acaba nunca, mantém o consumidor perpetuamente insatisfeito,
intranquilo, ansioso. Numa sociedade em que os verdadeiros valores
modernos ainda não estavam enraizados, trata de vender a sensação de que o
consumo pode preencher o doloroso vazio da vida, trazido pelas agruras do
trabalho subalterno e pelas misérias morais e espirituais que preenchem parte
do cotidiano.

A diversificação de produtos de marcas diferentes, mas de usos para os mesmos fins
indicam a exaltação destas falsas necessidades. As possibilidades de empregos e funções de
um mesmo produto, que se diversificam em relação ao tempo, demonstram a necessidade
destes alcançarem um número cada vez maior de usuários, onde o produto legitima-se através
dos discursos – científicos e estéticos, na maior parte dos casos – e o consumidor através de
necessidades criadas também por estes produtos.
Angariados pelos sentidos de pertencimento ao apelo moderno, a demonstração por
parte dos consumidores se dá pela exaltação dos novos produtos, substitutos das práticas tidas
como antigas. Aliás, o ato de substituir aquilo que é já conhecido e tradicional por um novo e
equipado artefato deixa claro para o próprio consumidor seu pertencimento ao discurso do
moderno. A inserção de comidas industrializadas também é exemplo deste apelo, corroborado
pela falta de tempo dos indivíduos devido aos inúmeros compromissos. O tempo passa a se
tornar o grande problema das famílias, pois os sujeitos se demonstram cada vez mais repletos
de compromissos que não os familiares. E, para solucionar, de certo modo, este problema, são
ofertados produtos com consumos facilitados, que não exigem muitos cuidados ou
procedimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O periódico Jornal das Moças foi fruto do momento histórico em que foi produzido.
Conforme analisei, o conteúdo veiculado semanalmente na revista alimenta e legitima a
proposição de um modelo de feminilidade vigente. Ou seja, a preferência demonstrada pelo
corpo editorial é o da figura de mulher atrelada ao espaço do lar, em consonância com a ideia
de esposa e mãe como ideia de felicidade.
Tanto como produto de consumo massificado e como artefato cultural, o Jornal das
Moças apresentou certas padronizações nos sentidos visuais (modelos de corpos nas
publicidades, mulheres jovens como protagonistas das fotonovelas, atrizes famosas como
estereótipos de beleza) e discursivos (o espaço doméstico, familiar e sentimental como sendo
característicos da mulher) propagando modelos e ideias atrelados a um ideal de feminilidade.
A partir do amor como tema central, permeou comportamentos tidos como corretos e
conceitos religiosos através do conteúdo romanceado das histórias, contos, horóscopos e
grafologia, mediando a leitora entre o material e o onírico.
Pautado em assuntos do cotidiano, no periódico são percebidos conteúdos para dois
tipos de leitoras: as moças jovens que, conforme as ideias veiculadas pela revista se preparam
para terem sucesso em um futuro matrimônio; e as mulheres adultas, preocupadas com os
cuidados com o lar e com a família. Ainda, para ambas, os cuidados de si e os cuidados da
alma, advindos da publicidade e da religião. Tal amplitude de interesses permite às leitoras
compartilharem uma relação de cumplicidade e parceria com a revista, acompanhando o
maior número de edições possíveis, seja adquirindo em bancas de jornal ou através da
assinatura semestral. Ao oferecer mensagens sobre como se comportar e conquistar a pessoa
amada, preservar o casamento, cuidar dos filhos, decorar a casa e se vestir, o periódico se
demonstra um importante elemento no cotidiano feminino, veiculando referenciais do dia – a
– dia e moldando a realidade do cotidiano.
As secções, as novelas ilustradas, as fotonovelas e a publicidade produzem sentidos a
partir do amor romanceado, instituindo que o espaço dos sentimentos é relativo às concepções
femininas. Logo, assuntos referentes à moda e cuidados com o lar são traduzidos como
também de interesse das mulheres. E, se o modelo de feminilidade ideal é disseminado pela
revista como atrelado ao lar e à maternidade, as referências que definem o modelo masculino
atribui ao homem o espírito aventureiro e galanteador encontrado nos heróis das fotonovelas,
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na figura das histórias em quadrinhos de Mark Taylor e nas biografias de astros do cinema,
rádio e televisão.
Ainda, em relação ao amor que presta o imaginário romanceado à revista, recorro à
Del Priore (2005, p. 290) ao debater sobre tal especificidade em revistas femininas, dos anos
de 1950 e início de 1960:
Embora fosse senso comum que as mulheres vivem para o amor, bem
como que o romantismo e a sensibilidade seriam características
eminentemente femininas, resta perguntar, qual amor? Que amor era
esse? A herança de séculos impunha-se: um amor domesticado, feito
de razões. Nada de paixões que violassem a lei e a ordem.
O amor domesticado que trata Del Priore é o amor encontrado nas páginas do Jornal
das Moças. Guiado pelas condutas prescritas nos testes amorosos, nos contos religiosos, nos
conselhos das secções e demonstrado como necessários nas fotonovelas, é um amor feito de
juízo e vigilância. A publicidade também se encarregou de prescrever este amor, em que os
cuidados com a aparência são efetivos na busca de um futuro enlace.
Embora a condição textual tome maior parte do periódico, a inclusão de ilustrações e,
principalmente, com o advento da fotografia, tanto nas fotonovelas quanto nas imagens de
astros e estrelas que estampavam páginas inteiras, sugerem a idealização de estéticas que
padronizam as convenções de beleza femininas e masculinas, bem como prescrevem
comportamentos idealizados a partir da conduta relatada junto a tais imagens. Exemplo disso
está nas biografias que acompanham as fotos dos artistas, onde somente as qualidades
positivas são expostas, e nas fotonovelas que, ao final de cada história, em que o enlace dos
protagonistas acontece, é a prova de que o amor foi fator definitivo. A partir do cotidiano
“real” ou não destes personagens e destes artistas, a revista oferece histórias que orientam e
auxiliam as leitoras em suas experiências diárias, conduzindo a diversas formas de interpretar
a realidade.
Através da oferta de ideias de felicidade, as histórias das fotonovelas, das histórias
ilustradas e dos contos inoculam também o conformismo: castigam a procura de riquezas e de
qualquer tipo de rebeldia por parte das protagonistas – estas se apresentam passivas,
agregando-se à elas todas as tristezas possíveis para que seja evidenciado o final feliz.
Somente os vilões são ativos e conscientes de suas atitudes. E, na construção dessas
realidades, as leitoras se integram às sociabilidades através dos consumos – de produtos e de
discursos. Pela perspectiva de adquirir coisas e assimilar conceitos é que faz delas
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participantes desta mesma sociedade. Para isso, são designadas as importâncias dadas às
histórias apresentadas no Jornal das Moças que, através de manipulações como as de
apresentar ao lado das histórias diversas peças publicitárias, lembram às espectadoras também
a importância do ser mediada pelo ter 76.
A publicidade, além de promover certas designações corpóreas tidas como
esteticamente belas, como os modelos norte-americanos de pin ups, também apostou em
novas propostas de hábitos, considerados modernos. Porém, para tal assimilação, costumes
antigos tiveram que ser abandonados em detrimento das novas ações. E, a partir do contexto
da cultura de massa, a figura feminina é apontada como uma consumidora em potencial, tanto
nos produtos para si quanto na escolha e obtenção dos objetos para os outros membros
familiares.
As novidades indicadas pelos produtos anunciados também se conectam com o sentido
de juventude. Substituir os velhos produtos por novos carregam significados de conservar o
aspecto jovem através dos usos e inserções de objetos que invistam no que é atual, seja nos
lares, seja no aspecto físico dos consumidores. Para a beleza e para estética, então, é
imprescindível o uso do discurso de jovialidade como forma de garantir o sucesso dos
produtos cosméticos.
Entretanto, as permanências estão presentes no periódico e são predominantes na
maior parte do período pesquisado. Mais do que a estrutura da revista, o Jornal das Moças
veiculou um modelo ideal de mulher, e de moças que se preparam para alcançar tal modelo.
Assim, a proposição da figura feminina com características sentimentais, que intenciona o
casamento e a maternidade como pressupostos de realização pode ser percebida nos textos e
nas imagens do jornal, positivados e legitimados, inclusive com a publicação de edições
especiais para noivas.
As publicidades também refletiram momentos de identidades sociais. A adequação e
aceitação, por exemplo, das jovens moças através do hábito de fumar como necessidade de
diferenciação e distinção diante das outras mulheres foram conceitos muito utilizados pelas
publicidades de cigarros. Mas, a partir da metade dos anos de 1960, tais peças deixaram de ser
veiculadas no periódico. Assim como as publicidades da cerveja Malzbier foram substituídas
pelas do Guaraná, da mesma marca. Pode-se notar, portanto, que, a partir dos primeiros anos
de 1960 uma reformulação no conceito da revista ocorreu por parte da produção editorial.
Tanto as publicidades quanto o conteúdo, em geral, voltou-se muito mais para os interesses de
76

Refiro-me às ideias de ter um marido para ser feliz; ter um cosmético para ser jovem; ter um veículo
automotivo para ser moderna; ter uma casa na cidade para ser urbana, etc.
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leitoras mais velhas, casadas e com filhos, em substituição aos conceitos oferecidos para as
moças mais jovens, intensamente utilizados nos anos de 1950 da revista. Publicidades de
cosméticos, absorventes e bebidas que traziam as ilustrações da juventude como condição de
felicidade, interrompem sua veiculação a partir da metade de 1960, sendo substituídos por
anúncios de talcos e cremes infantis, produtos de limpeza para a casa, publicidades de tapetes
e cortinas. Possivelmente, a tendência da revista foi a de observar que suas leitoras dos anos
de 1950 deixaram de ser jovens moças, leitoras sonhadoras de fotonovelas, consumidoras de
produtos que lhe prometiam beleza, para casar-se e constituírem família. Assim como os
interesses destas leitoras mudaram em relação ao tempo, o Jornal das Moças pretendeu
acompanhar essas modificações.
Receitas culinárias simples e mais elaboradas, das refeições diárias e das festas
comemorativas, sugerem e contemplam o espaço doméstico positivamente para as leitoras,
legitimando a figura feminina idealizada no lar. O periódico também estimulou certos hábitos
como o de confeccionar roupas para toda a família em casa. A moda como premissa de
novidades e efemeridade, veiculada através de fotografias e legendas com nomes de estilistas
e marcas estrangeiras poderia também ser reproduzida, facilitando a participação das leitoras
aos preceitos tidos como modernos. E, diante do estímulo voltado ao consumo – referenciado,
principalmente, pela publicidade – o aceleramento do tempo e da vida cotidiana encontra
conjugação na adaptação entre as facilidades oferecidas por produtos e na assimilação do
inédito, do fácil e do prático.
Assim como o Jornal das Moças disponibilizou grande quantidade de moldes para a
confecção de roupas para a família – tarefa esta voltada para a leitora que se encontra como a
administradora do lar – também ofereceu editoriais apresentando marcas e estilistas que
aderiram a novos sistemas de produção: o prêt-à-porter e o ready-to-wear
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Lipovetsky (1989, p. 107), as “transformações organizacionais, sociais, culturais, em curso
nos anos 1950 e 1960, alteraram a tal ponto o edifício anterior que se tem o direito de
considerar que uma nova fase da história da moda fez sua aparição”. Nova fase da história da
moda e também novas formas de consumo. O abismo entre a produção industrial de roupas, a
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A expressão prêt-à-porter, do francês “pronto para levar”, se refere a um novo sistema de produção de peças
do vestuário, oferecendo os produtos em série, atendendo uma maior demanda de clientes, atingindo um novo
perfil de consumidor que surgiu no inicio da década de 1950: a classe média (LIPOVESTKY, 1989). O prêt-àporter surgiu a partir dos modelos norte - americanos de produção (denominado ready-to-wear), na forma
funcional, porém com as fantasias da interpretação francesa. Segundo Lipovetsky (1989), a grande diferença
entre o ready-to-wear americano e o prêt-à-porter parisiense, além da exigência do acabamento, o modelo
parisiense difundiu a moda e o estilo para as massas. Com o surgimento do prêt-à-porter, a Alta Costura passou
por uma intensa reformulação para continuar existindo.
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confecção caseira de peças do vestuário e os ditames da Alta-Costura
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, encontram certo

equilíbrio com o surgimento do prêt-à-porter parisiense e do ready-to-wear americano,
diminuindo a distinção social provocada pelas diferenças de qualidade e informação de moda
embutidas nos produtos. Através do ineditismo, como forma de apresentar os produtos, as
peças produzidas em série carregam consigo o diferencial através da assinatura de estilistas ou
marcas reconhecidas. Muitas delas, antes acessível somente ao público da Alta Costura,
passam a ser comercializadas por preços mais baratos – devido à produção em série - e,
consequentemente, tornam-se mais sedutoras, pois deixam de ser exclusivas a uma elite.
A sedução pelo “novo”, pela individualidade e a opção da escolha democratizam essa
forma de consumo. Como parte constituinte da subjetividade moderna, esse “novo” é menos
autoritário e mais sedutor (SANT’ANNA, 2007). Amplamente divulgadas pelo Jornal das
Moças, as marcas e estilistas que aderiram ao prêt-à-porter ou ao ready-to-wear são
veiculados em editoriais de moda cada vez mais extensos. Mais acessíveis em relação ao
preço e cada vez mais disponíveis nas boutiques brasileiras da época, os modelos parisienses e
americanos produzidos em escala seriada foram apresentados como outra possibilidade em
relação ao fazer a própria roupa, seja no espaço doméstico ou em costureiras e alfaiates.
Ao mesmo tempo em que o periódico oferece as informações das últimas tendências
em roupas e acessórios femininos, assinados por estilistas e marcas francesas e americanas,
também insere as leitoras aos gostos estrangeiros
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modelos de figuras de feminilidade, legitimadas pela fragilidade (percebida nas poses, não
somente das fotografias de moda, mas também em todo o periódico), e pelo aspecto sempre
jovem e caucasiano das mulheres retratadas. O próprio prêt-à-porter integra as leitoras
brasileiras às preferências parisienses:
Ele (o prêt-à-porter) é a forma com que a imagem de Paris é preservada
como berço das elegâncias do mundo, quando essas reconfiguradas por
novos poderes e valores, se multiplicam e apresentam mais autonomia de
decisão e desejo de consumo. (SANT’ANNA, 2005, p.5)

Tomados como representativos de bom gosto, as informações de modas estrangeiras
ocupam todo o espaço designado para tal conteúdo na revista. Nenhum dos editoriais do
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Criação de peças do vestuário em escala artesanal, com modelos exclusivos e, em geral, assinados por um
estilista reconhecido. A Alta Costura, na história da moda, foi uma das formas de distinções através da aparência,
devido aos altos preços praticados e pelo luxo que as peças apresentam.
79
Neste caso, além das tendências da moda americana da época, confeccionadas no sistema ready-to-wear
(“pronto para vestir”), as imagens de moda divulgadas no periódico se referem a estilistas europeus, pois a maior
referência de moda em Alta Costura e, consequentemente, ao prêt-à-porter eram parisienses.
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periódico apresentou qualquer referência a estilistas e ateliês brasileiros, que alcançavam
certo prestígio na década de 1960 80.
Os últimos anos de existência do Jornal das Moças também foram períodos marcantes
em relação ao contexto histórico do Brasil. Recorro à Zuenir Ventura (1988, p. 75):
Era difícil ser indiferente naqueles tempos apaixonados. Também,
havia muito o que discutir. Discutia-se nas universidades, nas
assembléias, nas passeatas, nos bares, nas praias: a altura das saias, o
caráter socialista da revolução brasileira, o tamanho dos cabelos, os
efeitos da pílula anticoncepcional. (...) Os temas eram infindáveis,
tanto quanto a duração dos debates.
Apesar de todas as transformações produzidas na década de 1960 (movimentos
feministas, revolução sexual, avanço dos métodos de contracepção, ditadura militar no
Brasil), o periódico investiu na produção de modelos de feminilidade, quase sempre
reservados ao espaço doméstico, visibilizando a ideia de esposa e mãe e as possibilidades
disto para o alcance da felicidade da mulher. Em nenhum momento verifiquei qualquer
abordagem sobre sexo. O fim da publicação da revista ocorreu, possivelmente, por esta ter se
mostrado extemporânea às necessidades reais de suas leitoras e da realidade vivida pelas
sociedades dos anos de 1960. Até mesmo os riscos de moldes e fotografias de moda
indicavam tendências passadas, como pode ser visto nas últimas capas, das últimas edições.

80

O ateliê de Ruth Silveira, no Rio de Janeiro, teve grande fama na década de 1950. Dener Pamplona de Abreu e
Clodovil Hernandes foram estilistas prestigiados na década de 1960. (BRAGA, 2005)
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Dicas sobre tendências de maquilagem
Dicas sobre os cuidados e prevenções com a aparência estética

Maquilagem Moderna

O Desleixo e a Beleza

Guia semanal de astrologia, assinado pelo Prof. Juan

Horóscopo

Contos romanceados, com passagens religiosas
Contos de amor e lições de vida
Poesias e prosas de cunho religioso

Contos de José Magalhães Pereira

Contos de Dauny Fritsch

Poesias de Oscar Gartner



Passagens bíblicas ilustradas com imagens de santos

Santos Evangelhos / A Santa Eucarístia

RELIGIOSIDADE

Secção de Flora Ferraz Veloso, contendo a análise dos sonhos enviados por leitoras do periódico

Os sonhos e a sua Interpretação

GUIAS ASTROLÓGICOS

Dicas de beleza e estética

Coluna de humor, contendo piadas curtas e algumas ilustrações

Assuntos Femininos

BELEZA E ESTÉTICA

Troças e Traços
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Jogo de palavras – cruzadas e charadas sobre conhecimentos da atualidade da época, assinadas por

Palavras Cruzadas
Délio Marcondes e Marcos Júnior

Comentários divertidos sobre os artistas da rádio e da televisão

CONTEÚDO

Tia Carlota In...forma

HUMOR E DIVERSÃO

SECÇÕES / COLUNAS

Apêndice A

Veiculado dentro do encarte Jornal da Mulher, contendo receitas de bordados e modelagens de roupas

Mãos de Fada

De autoria de Robert Lemond, eram histórias seqüenciais em quadrinhos, ilustradas com desenhos
Diversos contos e poesias, nacionais e traduzidas. O amor era o principal tema

Novelas ilustradas

O Conto da Semana



Testes comportamentais e amorosos

Gôta de Água

Testes de certo e errado sobre amor, comportamento e beleza

Leme

ϭϳϳ

solidão, etc. Em alguns casos, apresentado em forma de poesia ou prosa. Assinado por Lilian Paes

Comentários sobre os problemas do cotidiano como falta de tempo, saudades de amigos, familiares,

Histórias seqüenciais, publicadas semanalmente, com fotografias e narrativas em quadros

Fotonovelas

COMPORTAMENTO

Histórias românticas e aventureiras do personagem Mark Taylor, em forma de histórias em quadrinhos

Trilogia Mark Taylor

ROMANCE

Conselhos domésticos diversificados sobre reaproveitamento de tecidos, de comida e breves dicas de

Você e seu Lar / A Vida no Lar
limpeza e culinária.

Lições sobre tricô, crochê e pontos manuais, publicados em aulas semanais

Lições de Tricô

das páginas

para toda a família, receitas culinárias e dicas de cuidados domésticos e comportamentais no rodapé

Suplemento do Jornal das Moças, com fotografias de moda e modelagens de roupas

Nova

Comentários religiosos associados aos conselhos comportamentais, assinado por Florisbello Villa-

Jornal da Mulher

ARTES MANUAIS E CULINÁRIA

A Senhorita e o Evangelho

Comentários sobre pessoas da elite carioca e paulista, colunistas de outras revistas, pessoas famosas na

Clube dos Mexericos



Radioatividades

Galeria dos Artistas de Rádio

Galeria dos Artistas da Televisão

Galeria dos Artistas da Tela

Programação semanal das principais emissoras de televisão carioca da época (TV Tupi – canal 6; TV

Programação de T.V.

paulistas

ϭϳϴ

Comentários sobre as novidades em música, radionovelas e a programação das rádios cariocas e

paulistas da época

Veiculação de uma imagem e breve biografia dos principais atores e atrizes das rádios cariocas e

época

Veiculação de uma imagem e breve biografia dos principais atores e atrizes da televisão brasileira da

da época

Veiculação de uma imagem e breve biografia dos principais atores e atrizes do cinema hollywoodiano

Continental – canal 9; e TV Rio – canal 13)

Comentários sobre a programação da emissora de rádio e televisão Tupi

A Tupi em Foco

RÁDIO E TV

Comentários e entrevistas com misses, rainhas de Carnaval e de clubes cariocas e paulistas

Um Brôto por Semana
mídia e cabeleireiros reconhecidos

Comentários sobre as festas e encontros da elite de algumas cidades do interior paulista e carioca

Jorge Nogueira era o colaborador da secção

Comentários sobre as instalações, festas e comemorações dos principais clubes cariocas da época.

Conselhos sobre comportamento feminino e indicações sobre moda e circuitos culturais da época

Flagrantes Sociais pelo Interior do Brasil

Coluna dos Clubes

COLUNAS SOCIAIS

Feminino a Varejo

época

Comentários sobre cantores e cantoras nacionais e as novidades sobre os LPs (long palys) lançados na

Comentários sobre as peças teatrais que estavam ocorrendo, sobre os teatros cariocas e paulistas e suas

Crônica Teatral
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Conselhos sobre as doenças infantis e seus cuidados de prevenção. Assinado pelo Dr. Werther Leite

Falando às Mães
Ribeiro

Conselhos sobre os cuidados e educação dos filhos pequenos

Evangelho das Mães

infra estruturas, e sobre os atores e atrizes das peças

colaboradoras Irene de Miranda Cotegipe Milanez e Flora Ferraz Veloso

acidentes

Primeiros socorros e prevenções de Conselhos sobre a prevenção e como agir em caso de acidentes domésticos, assinada pelas

OUTROS

Discolândia

Idílio Trágico

Corações nas trevas

O orgulho dos Debney

Aventura em Buenos Aires 61 capítulos

Tua Imagem

Trágico Segredo

Amor e Tragédia

O lago das fadas

4

5

6

7

8

9

10

11



Amor, doce amor...

3

59 capítulos

42 capítulos

54 capítulos

56 capítulos

52 capítulos

27 capítulos

63 capítulos

38 capítulos

9 capítulos

Um amor do passado

2

14 capítulos

Corações em Tormenta

SEMANAIS

CAPÍTULOS

QUANTIDADE DE

1

TEMA

05/11/1959 - 22/12/1960

08/01/1959 - 29/10/1959

5/12/1957 - 01/01/1959

08/11/1956 - 28/11/1957

25/8/1955 - 01/11/1956

26/08/1954 - 18/08/1955

18/6/1953 - 15/10/1953

15/11/1951 - 22/01/1953

20/4/1949 - 03/02/1950

25/5/1949 - 04/08/1949

30/9/1948 - 13/01/1949

PERÍODO

Apêndice B

Sem autoria

Sem autoria

Sem autoria

Sem autoria

Sem autoria

Sem autoria

Sem autoria

Sem autoria

Rosanna Senda

Sem autoria

Roberto Lemond

AUTORIA

Novela Ilustrada

Fotonovela

Novela Ilustrada

Fotonovela

Fotonovela

Fotonovela

Novela Ilustrada

Fotonovela

Fotonovela

Quadrinhos

ϭϴϬ

Novela em História em

Novela Ilustrada

TIPO DE PRODUÇÃO

Teatro Scala, em Milão

Casa de Leila e velódromo
de ciclismo

3

4



Casa da protagonista
Márcia.

2

1

LOCAL ONDE SE
PASSA A TRAMA
Mansão Smith, em um
bairro elegante de Londres

PERSONAGENS
MASCULINOS
José (mordomo e chofer da
família Smith), Davi
(protagonista, filho de José
e Ana, jardineiro da
mansão), Charles Howard
(vilão, sujeito misterioso,
sobrinho do falecido sr.
Smith), Pedro (filho do
falecido sr. Smith com
outra mulher)
Brad Long (protagonista,
noivo de Márcia), Jim
Hudson (ex namorado da
protagonista)
Renzo Manni (comparsa de
Gisa, mas apaixonado por
Milena), Sérgio Ferni
(maestro e compositor, que
será o amor de Milena),
Garderi (maestro mais
velho), Tony Johnson
(tenor italiano apaixonado
por Milena)
Franco Selvati, Frederico
(amigo de Jorge, que
descobre sobre o seguro de

Bárbara, Helena e Tia Mary vivem na mansão até a
chegada de Charles.
Charles tenta conquistar Bárbara

DESENVOLVIMENTO

Leila Rimondi
(protagonista), Egladina
(vilã), Arabela (amiga de

ϭϴϭ

Leila está casada com Jorge, que faz um seguro de $ 50
milhões em nome dela.
Franco, depois de longa viagem ao exterior, reaparece na

Colégio onde Milena estuda
Milena Raveli
Milena decide estudar canto. Vai para Milão, decidida a
(protagonista), Gisa
entrar no teatro como cantora.
D'Ardea (cantora inimiga
de Milena), Sra. Carlota
Borgo (professora de piano
e de canto de Milena), Ida
Calvo (dona da pensão em
Milão)

Márcia (protagonista, noiva Os preparativos para o casamento de Márcia e Brad
de Brad), Linda (irmã de
O aparecimento de Jim Hudson, que traz lembranças do
Márcia)
amor entre Márcia e Jim

PERSONAGENS
FEMININOS
Bárbara Smith
(protagonista, filha de
Helena), Helena Smith
(mãe e viúva), Tia Mary
(irmã de Helena), Ana (fiel
camareira dos Smiths)

Buenos Aires

8



Casa dos Solanos, na
Europa; e hotel onde Alice
está hospedada

7

6

5

Sérgio Bennet
(protagonista), Dr. Souto
(médico aliado da vilã

Mario Solano
(protagonista), sr. Bertoli
(agente/empresário de
Alice), Dr. Aguinaldo
(advogado da família
Solano), o "corvo"
(assassino contratado por
Dona Letícia)

Leila), Vicente, Jorge
Veltresi (vilão e irmão de
Franco)
França e Londres
Roberto (protagonista,
investigador), Dick (vilão,
namorado de Frida), Tony
(chefe de Roberto em
Londres)
Laurence Debney
Igreja do padre Sullivan e
no internato feminino onde (protagonista), padre
Sullivan, Morris (vilão,
Ingrid reside, todos em
casado com a madrasta do
Gaynor, no distrito de
protagonista), irmão de
Missouri, nos EUA
Laurence
Sara (protagonista), Frida
(irmã de Sara), Duka (vilã
apaixonada por Roberto),
Linda (investigadora
londrina)
Ingrid (protagonista), sra.
Nora (governanta do
internato onde Ingrid
mora), Sara (senhora mais
idosa, amiga de Ingrid, que
também mora no internato),
Constance Debney
(madrasta do protagonista
Laurence Debney)
Alice Deval (protagonista,
atriz franco-argentina),
Dona Maria (mãe de Mário
e contrária á relação de seu
filho com Alice), Dona
Letícia (vilã, tia de Mário,
viúva de terrível genio),
Isabel (vilã, apaixonada por
Mário e amida de seus
familiares)
Lorena (protagonista),
Magda Benot (vilã, cantora
e atriz em Buenos Aires,

Leila que namora Franco
antes da protagonista)
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Lorena é cantora em Paris e Sérgio, apaixonado por esta,
resolve largar tudo e ir morar com ela na Europa
Porém, Sérgio se queixa do pouco tempo que consegue

Alice é uma famosa atriz e retorna para a Europa a fim de
ficar mais próxima de suas irmãs, que ali residem
Mário Solano vai em busca de reatar seu namora com
Alice, pois ainda é apaixonado por ela

Laurence está a procura de uma boa esposa, que também
agrade sua mãe.
O aparecimento de Ingrid, por qual Laurence se apaixona
em uma missa em que ambos se encontraram

Roberto e Sara estão apaixonados e, ao retornar de
Londres á trabalho, Roberto pretende se casar com Sara
Roberto conhece Linda, em Londres, que lhe parece
muito atraente. Dick tenta conquistar Sara.

vida de Leila, que descobre que Franco e Jorge, seu atual
marido, são irmãos

Fronteira mexicana e a
prisão onde Elza está

Fazenda dos Valignys, na
Escócia

10
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Dundée, na Escócia; e em
Londres, na Inglaterra

9

apaixonada por Sérgio),
Annette (amiga de Magda)
Peggy (protagonista), Miss
Duggan (vilã, mãe de Ted),
Tia Rosa (tia de Peggy),
Caty (amiga de Peggy)

ϭϴϯ

ficar com Lorena, devido ao seu trabalho, e decide voltar
á Buenos Aires
Peggy reside na Escócia, mas retorna para Londres por
Ted Brow (jovem escritor
motivos misteriosos.
londrino), Bill Morton
Ted vai á Londres para finalizar seu livro e procurar
(amigo de Ted), Dr.
Peggy, pois, embora só a tenha visto uma vez, por ela se
Marchetti (investigador)
apaixonou
Elza (protagonista que está Elza encontra-se no presídio, e será executada em seis
Henry (protagonista,
dias se Henry não se apresentar e assumir a culpa do
marido de Elza e verdadeiro presa, acusada de matar
Lewis), Ines (mexicana que assassinato de Lewis. Henry, por sua vez, está na
assassino do próprio
fronteira mexicana, decidindo se entrega-se ou não.
seduz Henry, que está na
cunhado), sr. King
fronteira para os EUA), sra. Elza pensa na possibilidade de fugir da prisão, antes que
(advogado), Carrigan
seja executada, pois não tem certeza se Henry se
Helena King (mãe de
(advogado), Ernst (vilão,
entregará, esclarecendo a verdade
Lewis, inimiga de Elza)
apaixonado por Elza),
Lewis (irmão de Elza,
assassinado por Henry)
O cotidiano da fazenda do barão Raul Valigny
Eric Valigny (protagonista), Edith (protagonista),
Simone Bret (vilã, tia de
Edith aparece perdida na fazenda de Raul, pois está a
Gérard Valigny (irmão de
Eric e Gérard), Othília
procura da casa de Othília, sua velha amiga de infancia.
Eric), Raul Valigny (rico
(amiga de infancia de
Os dois irmãos, Eric e Gérard se apaixonam por ela
barão, pai dos Valignys),
Edith)
Olivier (jovem nobre
londrino)

Magda)



6

5

4

3

2

1

Jim chantageia Márcia que é obrigada a lhe entregar seu anel de
noivado com Brad, caso contrário, Jim mostraria á Brad as cartas de
amor trocadas entre Márcia e ele, mesmo que o romance tenha
ocorrido antes do noivado. O medo maior de Márcia era porque esta
tinha dito á Brad que ele fora seu primeiro e único amor, sem nunca
ter mencionado Jim.
Gisa, que ama Sérgio, e Renzo, que ama Milena, se aliam para tramar
intrigas contra Milena. Antes da apresentação de Milena, Gisa deixa
a janela do camarim aberta, para que a protagonista fique doente.
Milena adoece e passa mal naquela que seria sua primeira
apresentação. Na segunda apresentação de Milena, Gisa e Renzo
ficam na platéia e tentam induzir que o público teça vaias á
apresentação, porém as pessoas próximas pedem silencio, indo em
vão este plano. Sérgio passa a namorar com Gisa.
Leila consegue se safar de uma tentativa de assassinato de seu
marido, Jorge, que tenta matá-la para recebero premio do seguro feito
por ele, em nome dela. Egladina e Jorge fazem uma tentativa de
Franco não correr na prova de velocidade de ciclismo - do qual era
favorito - afrouxando as peças da bicicleta
Duka arma para que Dick fuja do país e tenta seduzir Roberto,
colocando Sara contra ele, afirmando que Sara protegeu um
criminoso (Dick)
No castelo dos Gaynor, onde os familiares de Laurence - os Debney residem, é planejada a morte de Ingrid. Para isso, é o irmão de

OBSTÁCULOS
Charles promete trazer Pedro e desvendar todo o lado ruim do
falecido sr. Smith, caso sra. Helena não convença Bárbara a se casar
com ele

ϭϴϰ

Dick é preso em Londres, por Tony. A irmã de Sara pede desculpas ao
casal
Sara jura nunca mais omitir situações para Roberto
Ingrid é órfã, e foi abandonada por uma tia, próximo á igreja do padre
Sullivan

Jorge é preso depois que Leila o denuncia
Leila declara seu sofrimento no tempo em que passou ao lado de Jorge
e que, agora, está feliz e mais atenta aos acontecimentos

Gisa perde seu espaço no teatro Scala, definitivamente, para Milena e
ninguém nunca mais a viu
Milena fica famosa e seus espetáculos são muito concorridos

DESFECHO
Helena e Tia Mary voltam a se falar, como um pedido de casamento de
Bárbara.
Bárbara e Helena constróem um relação mais verdadeira de mãe e filha.
Daví deixa os serviços de jardinagem e assume, junto á Pedro, alguns
negócios deixados por sr. Smith
Márcia compreende as implicações quando omitiu seu relacionamento
anterior com Jim.
Márcia, agora sob o juramento do matrimonio, promete á Brad nunca
mais lhe esconder nada, pois compreendeu a lição que a vida lhe deu.
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Ingrid e Laurence prometem um ao outro que nem os familiares nem o
que dizem de Ingrid os separariam.
7 Dr. Aguinaldo é chamado por Dona Letícia para averiguar o passado Dona Letícia falece de causas naturais. Isabel foge para não ser presa
como cúmplice do esfaqueamento de Alice. E dr. Agnaldo e o "corvo"
de Alice, a fim de demonstrar para Mário que esta é uma moça de
terrível moral e comportamento. Isso tudo por causa de seu pai, que são presos pela morte do sr. Souza, pai de Alice
Alice decide largar a carreira de atriz, em face do noivado com Mário
tinha a fama de ladrão e mentiroso. A proposta de Dona Letícia é
que, se Alice não sair da vida de seu sobrinho Mário, ela e o
advogado irão publicar tudo de ruim sobre os dois. O advogado vai
até o pai de Alice, sr. Souza, mas este nada revela. Souza é
encontrado morto alguns dias depois. Então, Dona Letícia e Isabel
contratam o "corvo" para assassinar a Alice.
Magda, de fato, fica doente e perde a voz - segundo dr. Souto, esta não
8 Sérgio, confuso com a presença de Lorena e Magda em sua vida,
pede um tempo para pensar. Magda finge-se de doente por causa de seria passível de recuperação. Annette, subsitui Magda nos palcos
Sérgio, que acaba acreditando na farsa
Lorena promete abandonar a carreira de atriz e cantora, a fim de viver
feliz com Sérgio em Buenos Aires
Miss Dugan se arrepende e promete, mesmo assim ajudar Tia Rosa
9 Dr. Marchetti, investigador a mando de Ted, descobre que Peggy
sofre de amnésia desde morte trágica de seu irmão e de seus pais. E, financeiramente
por isso, reside desde então com Tia Rosa. Miss Dugan (mãe de
Peggy e Ted voltam para a Escócia, pois tal lugar foi onde se viram pela
Ted), ao descobrir o interesse do filho pela orfã, não acredita que
primeira vez
uma moça tão pobre e problemática possa ser uma boa esposa para o
rapaz. Oferece, então, grande quantia de dinheiro para que a Tia Rosa
não permita o enlace.
O sr. King cai em desgraça por tanta tristeza. Ernst foge para outro país
10 A sra. King se suicida, Ernst e o advogade o sr. King tentam uma
armação para tirar Elza da cadeia - sendo para o sr. King esta
Henry se desculpa por tanta covardia em demorar sua entrega á polícia,
conveniencia está mais para vingar-se da morte de sua esposa do que a fim de esclarecer o caso
para ajudar Elza
11 A tia dos rapazes, Simone Bret, que também mora na fazenda, revela Othília se apaixona por Eric. Simone Bret decide se mudar para outra
mentiras sobre Edith para os rapazes, dizendo que sua procedência
casa, na Escócia.
não é confiável e que esta estaria interessada na fortuna de seu pai
Edith mostra sua simples casa para Gérard, mas este não se importa
com as condições menos abastadas que a dele.

Laurence que persegue a moça e tenta estrangulá-la.



LOCALIZAÇÃO
NA REVISTA

Nas últimas
páginas.
Geralmente antes
do horóscopo e dos
estudos
grafológicos
propostos pela
revista

Nas últimas
páginas.
Geralmente antes
das palavras
cruzadas propostas
pela revista

Nas duas páginas
finais, mas antes
das palavras
cruzadas e da
descrição do corpo
editorial.

TIPO / ANO

HQ / 1948 e 1949

Novela ilustrada / 1948 e
1949

Novela em formato de hq /
1949

Papel jornal, como
a maior parte da
revista.

Papel jornal, como
a maior parte da
revista.

Papel jornal, como
a maior parte da
revista.

QUALIDADE
DO PAPEL

Característico aos
das histórias em
quadrinhos, com
espaços que
margeiam os
quadros em

Característico aos
das histórias em
quadrinhos, com
espaços que
margeiam os
quadros em
formatos de
quadrados e
retângulos.
A separação dos
quadros ocorre por
linhas diagonais,
dando a impressão
de que os quadros
se sobrepõem.

ENQUADRAME
NTO

Apêndice C

De cinco a nove
quadros. Diferente
das fotonovelas, os
recortes dos
quadros podem se
apresentar em
números ímpares.
De oito a dez
quadros,
geralmente em
números pares.

QUANTIDADE
DE QUADROS
POR PÁGINA
De oito a dez
quadros,
geralmente em
números pares.

ϭϴϲ

Duas páginas. Em
alguns casos,
apresentou publicidade
nas laterais.

De duas a três páginas
inteiras.

Duas páginas, com as
laterais apresentando
publicidades

QUANTIDADE DE
PÁGINAS



Nas duas páginas
finais, mas antes
das palavras
cruzadas e da
descrição do corpo
editorial.

Na página final e
na contracapa da
revista.

Fotonovela / 1950 à 1955

Fotonovela / 1955 a 1957

Papel jornal, como
a maior parte da
revista, e papel
superior
(provavelmente
couché) na
contracapa.

Papel jornal, como
a maior parte da
revista.

formatos de
quadrados e
retângulos.
Característico ao
das histórias em
quadrinhos, com
margens separando
os quadros, em
formatos de
quadrados ou
retângulos. Notouse que, quando há
a intenção de
enfatizar a cena, o
espaço da imagem
é aumentado e a
forma, geralmente,
é a de um circulo.
Característico ao
das histórias em
quadrinhos, com
margens separando
os quadros, em
formatos de
quadrados ou
retângulos. Notouse que, quando há
a intenção de
enfatizar a cena, o
espaço da imagem
De quatro a seis
quadros. Na
maioria das vezes,
em números pares,
devido à
disposição dos
quadros.

De quatro a seis
quadros. Na
maioria das vezes,
em números pares.

ϭϴϳ

De duas a três páginas
inteiras.

De duas a três páginas
inteiras.



Após os cadernos
de moldes, do
suplemento Jornal
da Mulher.

Nas duas páginas
finais, mas antes
das palavras
cruzadas e da
descrição do corpo
editorial.

Novela ilustrada /
1957 a 1960

HQ / 1960 a 1963
Papel jornal, como
a maior parte da
revista.

Papel jornal, como
a maior parte da
revista.

Característico aos
das histórias em
quadrinhos, com
espaços que
margeiam os
quadros em
formatos de
quadrados e
retângulos.

é aumentado e a
forma, geralmente,
é a de um circulo.
A separação dos
quadros ocorre por
linhas diagonais,
dando a impressão
de que os quadros
se sobrepõem.
De cinco a nove
quadros. Diferente
das fotonovelas, os
recortes dos
quadros podem se
apresentar em
números ímpares.
De oito a dez
quadros,
geralmente em
números pares.

ϭϴϴ

Em duas páginas, mas
com publicidades na
metade inferior das
páginas

Duas páginas inteiras

