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Resumo: O trabalho propõe uma análise sobre as páginas semanais denominadas “Os Santos 

Evangelhos”, e, em paralelo, as representações que unem práticas e discursos religiosos nas 

fotonovelas, circulantes no periódico Jornal das Moças, entre 1948 a 1965, no Brasil. Tendo em vista 

as concepções patriarcais dispostas na revista em questão, a abordagem de tais sessões são os 

ensinamentos religiosos cristãos e a disseminação de modelos de conduta e moral, voltados 

principalmente ao papel feminino na sociedade de tal período. 
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Introdução 

O corpo está sempre sendo reinventado, e as marcas que se inscrevem e se constroem 

em torno e a partir dele são sempre provisórias. Mudam, se ressignificam, são substituídas, 

através de rupturas e permanências características de cada época, de cada cultura, de cada 

grupo social, governo e religião, articulando atos e interesses de poder, sempre em busca de 

legitimação e, quase sempre, de concepções nada ingênuas. No caso do periódico Jornal das 

Moças, as representações instauradas sobre o corpo feminino ficam claras, principalmente, 

nas imagens das fotonovelas, tendo o texto coloquial como ferramenta auxiliadora da 

condução de sentido e legitimação do discurso. 

 

Sobre o periódico Jornal das Moças 

O Jornal das Moças teve sua primeira edição publicada no mês de maio de 1914, e a 

última em dezembro de 1968. Portanto, este periódico semanal é um importante retrato 

documental das reflexões sociais e suas intensas mudanças por quase meio século. Por serem 

dirigidas ao público feminino de classe média a alta, estas publicações instauraram 

estereótipos de modos e comportamentos intensamente seguidos por suas leitoras, que, por 

sua vez também eram imitados por aquelas que não poderiam adquirir esse tipo de leitura, 

devido às próprias condições sociais. Mas como o desejo de ser aceita pela própria sociedade, 

seguir copiosamente esses modos disseminados pelas revistas e jornais femininos, também 
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eram um meio de se constituir uma identidade e ter a possibilidade de alcançar o ideal 

feminino de casar e ser mãe, instaurado também por esses periódicos, como em um ciclo. 

Chefiado por homens e poucas mulheres colaboradoras foram integrando-se com o passar dos 

anos. Os contos e artigos, na grande maioria, eram americanos e disseminava o ideal de 

felicidade embasada nas convenções estrangeiras, tendo o romance e a boa conduta como 

centro da vida das mulheres. 

 Nas décadas de 1940, 1950 e 1960, mudanças significativas em relação à intimidade 

feminina e a própria condição da mulher na sociedade, ficaram documentadas neste circular. 

De fato, as concepções que vigoraram na maioria das páginas são de concepção machista, já 

que a maioria redacional era de homens. Mas, percebe-se uma severa vontade em clarear o 

novo e importante papel da mulher, como promissora amante, além do protótipo ideal de mãe 

e esposa. 

 Aos poucos, e até como pressão das próprias leitoras, o periódico tomou formas cada 

vez mais femininas, com inserções de algumas importantes mulheres, seja como autoras de 

artigos, seja como exemplos através da fama, modelando estereótipos desejosos pela novidade 

e emancipação, mesmo que demoradamente. 

 A condição feminina na sociedade nas décadas de 1940, 1950 e 1960, permeou 

profundamente o modelo de santificação de esposa e mãe. A mulher ideal era aquela que 

oferecia conforto ao marido e supria todos os amores e necessidades de um ou mais filhos, 

sempre disposta ao perdão e sem nenhuma cobrança ou reconhecimento. Virginalmente como 

o modelo cristão, a vida era regrada e temerosa ao pecado. A moda e a sedução faziam parte 

da intenção e busca por um ótimo e feliz casamento, mas sempre deveria ser vigiado e 

amparado pelos bons costumes de uma moça de família.  

 As maiores mudanças de concepções ocorreram por influências estrangeiras, e o 

veículo para isso era a mídia. O comportamento foi severamente questionado e categorizado 

pelo meio social, e os olhos e palavras dos outros construíam e destruíam a todo o momento a 

reputação dos indivíduos, oferecendo um legado nem sempre tão merecedor. 

 O fato é que a própria consciência dos sujeitos estruturava suas concepções, mas o 

juízo sempre ocorria pelos que o rodeiam. As mulheres foram as maiores sofredoras destes 

ciclos, pois recaia sobre elas a condição da perfeição e do puritanismo. 

 O Jornal das Moças foi um dos canais de documentação histórica desse caminho que, 

embora tenham passado algumas décadas, certas referências ainda são partes da sociedade 

atual. Os ensinamentos religiosos aplicados pelos “Santos Evangelhos” legitimarão a presença 
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ostensiva da religião na vida cotidiana dos indivíduos. As fotonovelas, por sua vez, serão 

capazes de aliar estas convenções ao romantismo, como um guia orientador de conduta, 

fincando no imaginário da leitora pressupostos que até ali não seriam questionados. 

 

Os “Santos Evangelhos” e a Eucaristia 

 A inserção de páginas sobre o catolicismo, no Jornal das Moças, iniciou-se em 1948. 

Assim como em outros periódicos do mesmo período, eram os próprios leitores que 

solicitavam tais artigos. A presença da religião – neste caso, a católica – no âmbito público e 

privado se faz essencial na vida dos sujeitos, pois a ostensiva vigilância moral, sob o 

prospecto de civilidade, permeava a vida, principalmente, das mulheres. Tão essencial quanto 

os cuidados de beleza e do lar, era também os cuidados com o espírito. 

Para Baczko
1
, o indivíduo sente-se apoiado e transformado pelas emoções e forças 

coletivas que o ultrapassam. As inúmeras narrativas, gravuras, cerimônias comemorativas, 

ampliam e consolidam ulteriormente esta mitologia. Por ora, estas páginas são objetos que 

materializam simbolicamente as estruturas edificadas no imaginário social, ilustrando e 

informando acerca da realidade, ao passo que também constitui um apelo a ação, a comportar-

se de determinada maneira, sob o prospecto de sofrer penitencias ao julgamento do outro, já 

que tanto a identidade como o modo de agir tem como referencia a alteridade, onde o outro 

também é a norma. Por fim, o controle do imaginário, de sua reprodução e difusão, possibilita 

claramente uma influencia também sobre os as atividades e comportamentos individuais e 

coletivos, “canalizando as energias e orientando as esperanças” 
2
. No caso dos “Santos 

Evangelhos”, segundo o periódico analisado, foi a pedido dos leitores que tais páginas de 

inseriram:  

 

Cremos, porém, depois de termos visto mais de um milhão de pessoas, de 

todas as raças e condições sociais, confessando e comungando, em público, 

haver renascido no coração de muitos, a Fé e a Crença nos mandamentos e 

sacramentos da Igreja.  

Assim, atendendo a sugestão de leitores, iniciamos, a partir deste número, a 

publicação dos Evangelhos de cada semana, rezados na Santa Missa.
3
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Figura 1: Primeira inserção dos Santos Evangelhos, no periódico Jornal das Moças. 

 

O trabalho do imaginário social, seja em sua construção ou difusão, opera através de 

oposições e forças afetivas que agem sobre a coletividade. Segundo Baczko, os dispositivos 

de legitimação só ocorrem quando também é invalidado algum discurso, ou justificam algo 

através de acusações 
4
. Nestes “Santos Evangelhos”, a religião opera materialmente, através 

de obras aos desamparados, mas a condição espiritual e, por consequência, a vigilância da 

moral e da conduta, cabem, essencialmente, ao indivíduo:  

 
Seria triste para o Brasil se nada nos ficasse do Congresso Eucarístico, quer 

material, quer espiritualmente. Pelo lado material, já sabemos das 

construções de vilas operárias, da ação social e de outras medidas práticas 

que serão executadas pela Igreja, não só nos grandes centros, como ainda nas 

missões que se espalham pelo interior, levando consolo, instruções e 

melhores condições de vida aos desamparados. 

Do lado espiritual nada podemos dizer; ele depende da consciência de cada 

pessoa isoladamente.
5
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Figura 2: A “Santa Eucaristia” sempre trazia imagens, e tinha o mesmo apelo dos “Santos Evangelhos”, em uma 

espécie de substituição através do título.  

 

 

Na ilustração acima, e, embora a imagem suscite a representação de pessoas mais 

simples, ao redor de Jesus Cristo, ouvindo seus ensinamentos, as pessoas mais próximas ao 

seu redor, são, em sua maioria, mulheres. Estas também se mostram as mais exaltadas e 

arrebatadas pelo Cristo que estende a hóstia. Também são mulheres adultas, mas jovens, em 

uma clara aproximação com as leitoras do periódico. 

 As páginas dos “Santos Evangelhos” existiram até a última edição da revista. Desde 

sua primeira aparição, o espaço de uma página inteira para tal assunto indica a importância 

que a religião tinha na sociedade de tal período, no Brasil. Interessante citar que, as passagens 

bíblicas tomavam mais espaço textual do que as considerações dos editores, ou seja, boa parte 
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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, onde a repetição 

das imagens ligadas ao catolicismo também lembravam aos leitores o espaço que Deus – e, 

por consequência, a religião – deveria tomar em suas vidas.  

 

Fotonovelas: Corpo e Sociedade como Cenários para a Feminilidade 

 Instaurador de costumes e modos, os jornais e revistas femininas foram os grandes 

disseminadores de comportamento para a juventude e para as mulheres desse período. As 

fotonovelas que passaram a ser publicadas no Jornal das Moças, por sua vez, inspiravam a 

constante do ideal de vida feminina: o matrimônio e a maternidade. 

 A questão do corpo tinha intensa ligação com a moral, sendo que ambos são 

igualmente reprimidos nessa época. Como a boa conduta das moças era necessária para um 

bom casamento, a intimidade do corpo só era permitida na privacidade do lar, sendo mal visto 

qualquer ousadia, tanto nas roupas quanto no comportamento, por parte da mulher.  

 A intensa dramatização se dava pelos trejeitos fotografados, quase que em gestos 

mecanizados e de certo exagero. As roupas eram do cotidiano de qualquer pessoa e só 

apresentavam um cuidado maior quando o momento se passava em uma festa. Mesmo quando 

o teor era de guerra e campos de concentração, o uniforme idêntico era vestido por todos, e os 

outros personagens demonstravam roupas mais simples, mas não como moribundos.   

 Os cenários expressos nas fotonovelas aqui analisadas servem também de reflexo da 

conduta dos protagonistas. Na vida real, o discurso se torna idêntico, pois uma boa esposa 

também deixa em ordem sua própria casa, tornando o lar receptivo e afetuoso ao marido. 

Devotada, o lar é a imagem da vida moral, e cabe ao papel feminino assim conservá-lo, 

principalmente aos olhos dos outros. 

Estas narrativas serviram de meio informativo para fins de conhecimento não só dos 

interessados na história, mas principalmente para as moças sonhadoras desse período que, 

diante de concepções morais bastante parecidas, desejavam viver essas mesmas emoções, 

mesmo que somente na fantasia. Estereótipos foram construídos sob a orientação das imagens 

disseminadas, propagando a intimidade e o corpo como tabus ainda pouco questionados. 

A questão do corpo é imprescindível para a concepção do comportamento, conduzidos 

pelos periódicos femininos da época. A intimidade da mulher, ainda tratada como um tabu 

sofreu um processo de transformação extremamente vagaroso, mas que obteve intensa 
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contribuição das revistas deste período. As fotonovelas tiveram sucesso na difusão dos 

estereótipos, principalmente, porque tocavam o fantasioso e o imaginário, diferentemente da 

publicidade, que focava o desejo pelo produto.  

 A religião era fator essencial na vida de uma boa família e de uma moça de ótima 

reputação. Diante disso, símbolos como a cruz e o padre aparecem presentes nas fotonovelas, 

como efetivo de que a moral tem embasamento na fé e religião, principalmente a católica, 

reforçando que o bom comportamento está sob a observação de Deus, a todo o momento, 

sacralizado pela ideia de que o melhor conselho para a mulher provém das palavras da Igreja.  
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Figuras 3 e 4: Fotonovela “O Orgulho dos Debney”, em 1955. A companhia do padre e a presença da religião, 

como no detalhe da cruz acima da cama do paciente, era a essência de uma boa moça. 

 

Figura 5: Fotonovela “Milagre de Amor”, em 1954. A religião e a devoção deveriam estar presentes na vida de 

toda a sociedade. 

 

 A questão da inocência é, inicialmente, de embasamento filosófico. Segundo Jean-

Jacques Rousseau, o homem nasce inocente e é corrompido pela sociedade 
6
. Inversamente, o 

modelo cristão trata o mesmo assunto, onde o homem nasce do pecado (o pecado original), e 

é salvo pelo sacrifício de Cristo. Definitivamente, o cristianismo prevalece como preceito 
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moral à sociedade brasileira da época, sendo a melhor forma de condução da vida, a 

perseverança dos modos, principalmente das mulheres.  

 A publicidade foi de imensa importância para a instauração de padrões nos modos 

femininos na questão imagética, mas foram as fotonovelas uma das mídias mais capazes de 

fidelizar as atenções de suas leitoras por um maior período de tempo. Como proporcionava a 

facilidade de entendimento através da imagem e do diálogo objetivo e coloquial, a 

familiaridade e a dramatização aproximaram e conquistaram ainda mais leitores dos ideais ali 

propostos. As mensagens são passadas tão automaticamente através da foto-imagem, que seu 

entendimento é absorvido conscientemente, quando o indivíduo aproxima aquilo que vê à sua 

realidade através da comparação, para um melhor entendimento; e inconscientemente, uma 

vez que certos gestos e posições são repetidas em outros capítulos e histórias, confirmando e 

instaurando concepções não percebidas claramente, como a efetiva colocação da mulher na 

sociedade. Exemplo disso são as poses das protagonistas, sempre com a cabeça recostada em 

um ombro masculino, que será somente o padre ou o futuro esposo, ou levemente inclinada 

para o lado, confirmando a necessidade da mulher em ser protegida e amparada por um 

homem, e não o inverso. Ou seja, o ideal feminino em casar-se, mas respeitando seu limite 

virginal e inocente, sempre remetendo a imagem da protagonista, isto é, aquela que a leitora 

deverá espelhar-se, na santidade da imagem católica das santas. 
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Figuras 6 e 7: Fotonovela “O Orgulho dos Debney”. Detalhe da cabeça da protagonista, remetendo às imagens 

de santas católicas. 

 

Figura 8: Fotonovela “O Orgulho dos Debney”. Pose santificada da protagonista, sempre reforçando a castidade 

a as atitudes virginais como preceito de boa conduta às moças. 

 

 

 A representação de freiras como protagonistas também era uma constante nestas 

fotonovelas. O ideal de castidade e pureza instigadas por tal presença também era um ideal de 

conduta e uma possibilidade de felicidade para aquelas moças que não pretendiam se casar, ou 

ainda encontravam-se indecisas no final da vida adulta.  
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 A repetição na aparição de tais personagens legitimava o discurso de modelo de 

felicidade, sob os prospectos da Igreja. Vale lembrar que a vida eucarística é essencial a toda 

família, e deveria ser incutida desde cedo, ainda na infância, frequentando-se as missas e 

participando ativamente nos eventos cristãos. Não bastava fazer somente o bem, mas sim 

deixar claro que também se tratavam de membros ativos na comunidade cristã. Aos mais 

abastados, ainda, a doação deveria ocorrer com frequência, como ato de caridade. Tais 

ensinamentos aparecerão nos “Santos Evangelhos”. 

 

Figura 9: Fotonovela “Idílio Trágico”, em 1954. A presença de personagens freiras era uma constante na 

protagonização destas fotonovelas. 

 

 A relação entre o homem e poder também é intensamente sugerida nas fotonovelas. 

Diante do estereótipo de herói, sua força e seu sofrimento durante a narrativa se aproximam 

da imagem de santo glorificado.  
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Figuras 10, 11 e 12: Fotonovela “Paixão Trágica”. Figura 13: obra “São Sebastião”, de Guido Reni, século XVII. 

Santificação do protagonista, aumentando seu poder na trama perante seu sofrimento. Purificação e perdão na 

elevação do gênero masculino. 

  

 A linguagem sequencial apresentada nas fotonovelas foi fundamental para garantir o 

interesse das leitoras por inúmeros capítulos, sempre sob a perspectiva do suspense vindouro. 

A magia de se identificar com o personagem, além de estimular o imaginário, era também um 

sério convite a idealizar a protagonista como padrão ideal de representação social, induzindo a 

ávida leitora a seguir copiosamente, e sem maiores reflexões, suas concepções. 
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CONCLUSÃO 

A abordagem religiosa, através dos artigos e das fotonovelas, do periódico Jornal das 

Moças, teve a intenção de incutir aos leitores toda devoção possível para a religião – neste 

caso, a apostólica romana. Através do suporte imagético, as construções corpóreas dispostas 

nas ilustrações e nas fotonovelas, também nivelam um guia de conduta corpórea a ser seguida, 

tendo a honra, a pureza e a moral como fios principais.  

O arrebatamento pela imagem de Cristo, bem como a sujeição de seus devotos a um 

plano inferior, estancados pelas imagens, definem o lugar inquestionável dos indivíduos, 

também sob o prospecto de diminuir ou anular qualquer possibilidade de questionamento 

quanto aos ensinamentos ali expostos. 

A linguagem imperativa de tais Evangelhos, explicitadas com passagens bíblicas, e 

também das fotonovelas, conduzem a uma leitura natural, sem maiores espaços para 

subjetividades ou afrontamentos, na condição de indivíduos que somente absorvem e aceitam 

tais representações. Afinal, assim como o discurso científico, os Evangelhos são “santos”, e, 

como o desconhecido também nos escapa, dificilmente se contestará tal investidura. 
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