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RESUMO

Por muito tempo as mulheres viveram reclusas, sem direito a voz ativa e reivindicação de direitos. Na
segunda metade do século XIX elas começaram a se expressar, inicialmente de modo tímido, através de
cartas, diários e álbuns, só depois ultrapassaram a barreira do lar e tiveram espaço em jornais e
periódicos. As mulheres sergipanas começaram um pouco depois, no início do século XX, mas ao se
juntarem ao movimento nacional, assumiram uma posição-sujeito e passaram a produzir seus discursos
em jornais e revistas lutando contra uma sociedade patriarcal e repressora. A presente pesquisa propõe o
estudo dos discursos femininos em Sergipe, voltando-se para a década de 1950, sob a ótica das categorias
da Análise do Discurso de linha francesa e estudos históricos da época para analisar textos de jornais com
autoria feminina, a fim de observar o teor dos discursos proferidos nessa época.
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ABSTRACT

For a long time women lived in seclusion, without the right to a voice and claim rights. In the second half
of the nineteenth century they began to express themselves, tentatively at first, through letters, diaries
and albums, only then crossed a home and had space in newspapers and periodicals. Women Sergipe
started a little later, in the early twentieth century, but to join the national movement, assumed a subject
position and started to produce his speeches in newspapers and magazines struggling against a patriarchal
society and repressive. This research proposes the study of female discourse in Sergipe, turning back to
the 1950s, from the perspective of the categories of Discourse Analysis of French historical studies and the
time to analyze texts from newspapers with female authors in order to note the content of the speeches
made at this time.
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1 INTRODUÇÃO

O século XX é um marco para as mulheres sergipanas, nessa época elas tiraram a mordaça que as
calavam e as algemas que as impediam de lutar. Sob forte influência de movimentos femininos que
eclodiram no Brasil e no mundo, elas ganharam força e coragem para lutarem por seus direitos e
espaço na sociedade. Algumas agiam de maneira mais enérgica, outras eram mais cautelosas.

Assim, mulheres sergipanas, como outras do Brasil, da Europa e dos Estados
Unidos, reclamavam direitos, reagindo contra a condição a que estavam
submetidas. Algumas chegaram a se insubordinar abertamente, mas a maioria se
valeu de outros métodos, organizando-se em agremiações, escrevendo para
periódicos, falando em programas de rádio, enfim, lançando mão de estratégias
diversas que lhes possibilitaram ter maior visibilidade e travar uma interlocução
com seu meio social, ampliando, assim, seu campo de atuação. (CARVALHO,
2012, p. 17)

A trajetória foi difícil, elas sofriam forte pressão numa sociedade patriarcal onde o lugar da mulher era em
casa vivendo para servir ao marido e cuidando da educação dos filhos. A presença delas em espaços que
antes só eram ocupados por homens, não foi vista com bons olhos, as mulheres passaram a ocupar
empregos que até então não lhes eram permitidos. A introdução de mulheres em jornais foi um forte
aliado, pois ao escreverem em jornais e revistas elas encontraram um instrumento eficaz para a
divulgação de seus ideais e reivindicações de direitos, como acesso à escola e universidades, salários
dignos e melhores condições de trabalho. Entre essas mulheres destacou-se Maria Ritta de Andrade,
advogada sergipana e feminista.

Nos anos de 1950, muitas transformações ocorreram no âmbito político-econômico. No Brasil firmava-se a
ideologia progressista, que pretendia gerar benefícios a todos os brasileiros através do desenvolvimento de
vários setores como a educação, transporte, indústria, alimentação e energia. Tal progresso contagia
Sergipe, que tem o número de indústrias ampliado.

É para a década de 1950 que esse trabalho se transporta a fim de oferecer a sociedade sergipana uma
análise dos discursos femininos proferidos naquela época.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Esta pesquisa está baseada nos conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, explicitados através da
teoria de Michel Pêcheux (1988), Orlandi (2005), Maingueneau (1997), Carvalho (2012) e Florêncio
(2009).

2.1ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA

A Análise do Discurso (A.D) surge nos anos 60, na França, da filiação de um linguista Jean Dubois e um
filósofo Michel Pêcheux, ambos marxistas envolvidos na luta de classes e movimentos sociais que tinham o
objetivo de usar a arma da Linguística como um novo meio de abordar a política; mas a união de ambos
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não durou, logo seguiram caminhos diferentes.

A linha aqui explicitada foi fundada por Michel Pêcheux, chegou ao Brasil a partir dos anos 80 e teve a
contribuição de Eni P. Orlandi. É pensada a partir da oposição do estruturalismo e gerativismo e tem como
objeto de estudo o discurso, sempre determinado pelas relações sociais que o sujeito estabelece.

Sendo o homem um ser social, histórico e ideológico, Magalhães vê o discurso enquanto “práxis humana
que só pode ser compreendida a partir do entendimento das contradições sociais que possibilitam a sua
objetivação”. Em consequência do discurso se realizar em um lugar social, ele nuca vai ser neutro, sempre
vai veicular uma ideologia, sendo assim, o sujeito ideológico está interligado ao sujeito histórico:

Ratificamos, então, que concebemos o discurso como ideológico, pois sua
produção requer um sujeito socialmente situado; e é este lugar que define uma
posição ideológica e aponta como o sujeito participa da produção de uma
sociedade. (FLORÊNCIO, 2009, p. 64)

A partir desse entendimento, ao analisar os textos, serão trabalhadas as seguintes categorias da Análise
do Discurso: condições de produção (compreendem os sujeitos, a situação e a memóriaem que o discurso
foi produzido),formações ideológicas (conjunto de pensamentos que surge das contradições de classe e
através do discurso se materializa manifestando as posições em que os sujeitos se colocam/são colocados)
e formações discursivas (concebidas como provenientes de uma formação ideológica que lhes dá suporte,
como lugar de articulação entre língua e discurso) einterdiscurso (discurso já-dito, já formulado e
esquecido, mas que é recuperado ganhando nova significação).

2.2 A ATUAÇÃO FEMININA NO ESTADO

O início do século XX, em Sergipe, foi marcado por uma quebra de paradigma, as mulheres sergipanas
contrariaram todas as ideias pejorativas e imposições aplicadas a elas e através de atitudes corajosas e
revolucionárias mudaram de forma positiva a história delas no estado. Não foi uma ação rápida nem fácil,
mas aos poucos foi ganhando espaço na sociedade machista e patriarcal.

As mulheres que não eram submissas, trabalhavam e lutavam pelos seus direitos não eram bem vistas
pela sociedade, nem respeitadas. Muitas delas sofriam difamações e abusos, mas mesmo assim não abriu
mão dos seus ideais. Com a formação de grupos e a criação da Associação das Mulheres de Sergipe
tornaram-se ainda mais fortes.

A mulher lutou pelo voto, pela instrução feminina, pelo fim da exploração sexual e das longas jornadas de
trabalho a que eram submetidas. Essas conquistas foram preciosas e exaltaram ainda mais autenticidade
feminina.

No início do século, elas lutaram pelo direito à educação e ao trabalho fora do lar. Em 1932 conquistaram
o direito de votar e de se eleger. Ainda nessa década, depois de adquiridos esses direitos batalhas
surgiram, a exemplo da luta das operárias, principalmente as de fábricas de tecido, que eram exploradas,
exercendo quase que um trabalho escravo. No início elas se sindicalizaram e se somaram aos outros
operários na reivindicação de melhores espaços de trabalho, redução da jornada de serviço, salários
dignos etc. Seus discursos, foram primeiramente orais, proferidos em assembleias sindicais, tempos
depois, começaram a aparecer em jornais, denunciando os patrões, geralmente anonimamente,
provavelmente por receio de serem demitidas. Aos poucos, as mulheres trabalhadoras que tiveram acesso
ao estudo, passaram a publicar alguns discursos, em princípio tímidos, em que faziam elogios aos patrões
para poder chegar às reivindicações, posteriormente, mais fortes, praticamente cobrando seus direitos.

Apesar de seguir um período de lutas e conquista a década de 50 ficou marcada pela retomada da tradição
e dos valores conservadores. As pessoas casavam cedo e tinham filhos. Nesse contexto, a mulher, devia
ser boa dona-de-casa, esposa e mãe. Vários aparelhos eletrodomésticos foram criados para ajudá-la nessa
tarefa difícil, como o aspirador de pó e a máquina de lavar roupas.
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Mas elas não deixaram a vaidade em terceiro plano, tornaram-se mais femininas e glamourosas. O fim da
guerra possibilitou a abertura do mercado e a entrada de vários produtos. Sem o racionamento de tecidos,
os vestidos tornaram-se amplos, com a cintura bem marcada e na altura dos tornozelos. Sapatos de saltos
altos, luvas e outros acessórios luxuosos, como peles e joias completavam o look. Nesse meio também
tinha a juventude norte-americana que ao som do rock androll, ritmo que surgia, buscava sua própria
moda, a exemplo da colegial, que teve origem no sportswear. As moças agora usavam, além das saias
rodadas, calças cigarrete até os tornozelos, sapatos baixos, suéter e jeans. A maquiagem estava na moda
e valorizava o olhar, a intensidade dos lábios e a palidez da pele, que devia ser perfeita, o que denunciava
o ideal de beleza feminina; pele extremamente clara. Todo esse exagero parecia querer compensar o
racionamento causado pela guerra.

Dois estilos de beleza feminina marcaram esse período, um é o das ingênuas chiques, encarnado por
Grace Kelly e Audrey Hepburn, que se caracterizavam pela naturalidade e jovialidade e o estilo sensual, o
outro é o fatal, como o das atrizes Rita Hayworth e Ava Gardner, como também o das pin-ups americanas,
loiras e com seios fartos.
Entretanto, os grandes símbolos foram Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, que eram uma mistura dos dois
estilos, ingênuo e sensual.

Nesse período, o estado de Sergipe foi tomado por uma efervescência cultural e dentre os nomes que se
destacaram estão os de algumas mulheres. Na escrita, publicando livros, temos Núbia Marques, Carmelita
Fontes e Giselda Morais e na música, muitas cantoras de rádio surgiram, a exemplo de Guaracy Leite
França e Neuza Paes.

3 METODOLOGIA

Com o objetivo de identificar como se dava os discursos femininos em Sergipe, na década de 1950, foram
analisados jornais que circulavam nessa época. Tal trabalho se deu a partir do acervo digital dos jornais A
cruzada e Sergipe jornal, coletados na Biblioteca Pública Epiphânio Dória e no Instituto Histórico e
Geográfico de Sergipe, localizados em Aracaju.

De posse desse objeto de estudo, foi analisada sua materialidade linguística, procurando verificar o que se
dizia, quem dizia e em qual circunstâncias, ou seja, suas condições de produção.

Foram feitas várias leituras sobre as teorias que englobam a Análise do Dircurso, sobre o momento
socioeconômico que o mundo vivia, com enfoque especial para a realidade sergipana.

Depois disso, o passo seguinte foi analisar a discursividade, sempre num constante movimento de ir-e-vir
pela teoria, consulta ao corpus e análise.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O interesse final desta pesquisa foi analisar alguns discursos femininos do período de 1950, a fim de
observar o que diziam seusdiscursos.Como já contextualizado, no início do século, um grupo de mulheres
sergipanas, engajou-se ao movimento feminista nacional, lutando por um espaço sociopolítico, pela
igualdade de direitos, como votar e se eleger, e reagiu contra a condição a que estavam submetidas.

Entretanto, na década de 1950, observamos ainda a participação feminina na imprensa, embora não tão
ativa quanto em épocas anteriores. Neste momento passaremos a analisar alguns discursos veiculados em
jornais sergipanos.

A análise será iniciada pela matéria publicada no Sergipe-Jornal de 1950, intitulada Protesto da “União das
Donas de Casa de Aracaju”, onde mulheres pertencentes a esta organização, fazem uso do jornal
denunciaro abuso de policiais.
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A União das Donas de Casa de Aracaju, sociedade legalmente organizada e
registrada, pela sua comissão sub-firmada, vem de público, lançar o seu mais
veemente protesto contra as arbitrariedades da polícia civil de Aracaju [...]
invadiram a sede da União das Donas de Casa, no mais formal desrespeito as leis
em vigor e as garantias constitucionais, subtraindo a placa designativa da
sociedade, intimidando as senhoras presentes a não realizaram qualquer sessão,
tanto naquele como em qualquer outro dia, sob pena de verem dissolvida a bala a
reunião (SERGIPE-JORNAL, Aracaju, Sábado 7 de Janeiro, Ano xxx, nº 12. 368,
1950).

No discurso se faz notória a coragem dessas mulheres em não baixarem a cabeça diante dosaparelhos
ideológicos do estado, no caso citado a polícia civil. Também vemos a realidade social da época, onde as
mulheres sofriam repressões e ameaças por se organizarem e manifestarem suas reivindicações, fato
confirmado através da passagem onde se fala do desrespeito as leis constitucionais, subtração da placa do
estabelecimento e intimidação e ameaça as senhoras caso continuasse as reuniões. Observa-se como
sindicatos e quaisquer manifestações que ameaçassem a manutenção do poder eram fortemente
reprimidos. Os patrões até dispensavam os operários que se associavam a estas instituições.

Ainda em outra publicação do mesmo ano, no jornal A Cruzada vemos um outro posicionamento, que é
atravessado pelo discurso religioso.

(...) . Jovem cristã ou mãe de família aflita com os 15 anos de suas filhas: não
acham estas palavras acima admiráveis, pela sua franqueza, pela limpidez do
pensamento, pela força de argumentação Pois são apenas um trecho pequenino
de um precioso livro que surgiu para orientar a desorientação das jovens, nos
verdes anos da vida, em meio de um mundo apodrecido e afastado de Deus. Este
livro é: Alguém está à minha espera, de FriedaStadler, o livro mais atual escrito
para moças, e que o Depart. Do Livro da Ação Católica já está distribuindo
sabendo prestar com isto um inestimável benefício às jovens de Aracaju e de
Sergipe.

(L. D, A Cruzada, 25 de junho de 1950).

Nesta fala observa-se a luta pela preservação dos valores tradicionais, a partir de uma ferrenha crítica à
moda que segundo ela é vista como algo maléfico, que não acrescenta coisas positivas a alma. Segundo
esse pensamento o modo de se vestir revela a personalidade feminina ou passa a impressão errada “as
mulheres que seguem a moda sem criticá-la ou possuem uma alma vazia, ou tomam uma aparência que
muitas vezes não corresponde ao seu verdadeiro “eu”, não tão corrompido quanto a moda o insinua”. Há
uma preocupação com a conduta da juventude, ao passo que foi organizado um livro voltado para esse
público e mães que tem filhas nessa faixa estaria. Essa preocupação se justifica pela sociedade capitalista
da época, que tornava as pessoas fúteis, preocupadas em seguir o que a moda impunha.

Naquela época a mulher devia se submeter a padrões morais regidos pelo cristianismo, tanto no modo
como tratava seu marido, seus filhos, seu lar, como no modo de falar, de vestir e de pensar, e caso não
agisse dessa forma, era vista com maus olhos pela sociedade.

Dando continuidade, vemos mais outro discurso religioso, desta vez no ano de 1953, no Sergipe – Jornal.

As dificuldades criadas pela vida moderna não constituem argumentos que
justifiquem o não cumprimento do preceito Divino: “Crescei e multiplicai-vos”.
Mesmo assim, modernamente, os casais se limitam a ter quando muito “um único
filho”. Mas, se dessa forma conseguem afastar a série de percalços que surgem
nos tempos modernos para criar e educar vários filhos, não se livram de novos
problemas, talvez mais graves e de perigosas consequências.O inconveniente que
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apresenta o filho único, é o exagerado desvelo que merece dos pais, crescendo a
criança num ambiente de agrados e carinhos excessivos. Criado, assim, numa
atmosfera de mimos, centralizando todas as condições, essa criança quando tiver
que frequentar as escolas se apresentará como um desajustado. Não lhe sendo
dispensado ali o tratamento a que se acostumara no lar, não sendo alvo de
atenções especiais e recebendo tratamento igual ao das demais crianças,
estranhará a transformação, passando a ser a “Criança Problema”.Ao receber o
mesmo tratamento das outras crianças, sentirá o fato como um descaso e
menosprezo, e, procurando reagir para colocar-se em evidência e despertar a
atenção dos professores, passa a portar-se indisciplinadamente, de maneira
irrequieta e manhosa. Não conseguindo o seu objetivo, começa a detestar a
escola, culpando-a por sua infelicidade.Se essa criança tivesse irmãos nada disso
ocorreria; estaria habituada a ser tratada como qualquer membro da família e
não alimentaria a infantil veleidade de merecer distinções e desvelos especiais. A
situação que encontraria na escola, seria a mesma a que se acostumara no
convívio do lar e portanto, se ajustaria facilmente ao novo ambiente.Contudo, se
as implacáveis circunstâncias que envolvem a vida moderna impelem os pais a
terem apenas um filho, que desrespeitem a determinação do gênesis: “crescei e
multiplicai-vos”, mas esmerem-se na educação do filho único, mas
acautelando-se quanto às manifestações de excessivos carinhos e cuidados,
proporcionando-lhe apenas o que é necessário para crescer dentro da realidade
da vida, preparando-o para enfrentar as dificuldades que provavelmente o mundo
de amanhã reserva para as gerações atuais.(Sergipe Jornal, XXXIII, Aracaju, 29
de abril de 1953, p.3)

Na manchete intitulada Um problema de educação, Wilma Milan faz uma crítica ferrenha aos pais que
descumprem a ordem divina de crescer e multiplicar-se. No decorrer de sua fala,vemos que o discurso
religioso é o mais forte, mas encontramos também o capitalista. Nessa época o Brasil vivia uma
prosperidade econômica, muitos empregos foram gerados e as mulheres trabalhavam fora. Sendo assim,
os filhos dificultavam ainda mais o trabalho fora. Para adquirir os produtos lançados no mercado era
preciso ter dinheiro e para uma família cheia de filhos era mais difícil conseguir tais coisas, por isso, a
limitação de filhos. Também tinham aqueles que não queriam adquirir responsabilidade, por conta da
boemia da época.

O problema de se ter um filho é deixá-lo mimada e pensando que é o centro das atenções, que por sua
vez pode acarretar num problema entrosamento. Na escola ela não se enturma com as crianças e pode dá
trabalho aos professores, por não satisfazer as suas vontades. Pelo tom de certeza manifestado na frase
“essa criança quando tiver que frequentar as escolas se apresentará como um desajustado”,
provavelmente tal situação já acontecia nas escolas.

Na publicação abaixo, intitulada Especial para a mulher,Graciela Elizalde, ensina dotes culinários:

A maneira de apresentar os pratos de uma refeição constitui um problema de
grande importância. Tenho certeza de que, da mesma maneira que acontece
comigo, as leitoras comem com muito mais apetite quando o aspecto dos pratos é
agradável a vista. Assim, quando vejo um prato apetitosos descrito numa receita
e reproduzidonumafotografia, procuro imitar rigorosamente seu aspecto. Muitas
vezes tenho obtido bons resultados, outras vezes tenho fracassado.Foi a
fotografia do “Bolo Borboleta” que descrevei abaixo a primeira que me intrigou. A
referida fotografia me foi enviada pelo Instituto de Economia Doméstica de
General Electric e, por conseguinte, eu tinha certeza absoluta de que a receita
fora preparada por pessoas da máxima competência. Mas conseguirei eu tornar o
bolo tão atraente quanto aparecia na fotografia Seria ele tão agradável ao paladar

Pág.6/9



quanto à vistaPara satisfazer minha curiosidade, estudei, atentamente as
instruções e comecei a trabalhar seguindo pormenorizadamente as indicações.
Imaginava que iria ser um trabalho penoso e complicado, mas estava equivocada.
Agindo, de passo a passo, sempre me guiando pelas instruções, o trabalho foi, na
realidade, facílimo – e as crianças se divertiram muito, pois tinham feito questão
de ajudar a enfeitar o lindo bolo.Quanto ao sabor, basta dizer que todo o mundo
fez questão de repetir a sobremesa [...].(Sergipe – Jornal, Aracaju, quinta-feira,
25 de junho de 1953, N. 13 200, p.3)

Observamos um discurso patriarcal, em que as mulheres ficam em seus lares, cuidando dos afazeres
domésticos. Tal mulher deve ser prendada para agradar seu marido. Na manchete analisada, Graciela
Elizalde ensina como organizar uma mesa de modo que encante os olhos de quem vê e preparar uma
comida deliciosa, que apenas por visualizá-la deixa a pessoa com água na boca. De modo sutil, também se
faz presente um discurso capitalista ai citar que a fotografia do bolo borboleta, que a inspirou “foi enviada
pelo Instituto de Economia Doméstica de General Electrice, por conseguinte, eu tinha certeza absoluta de
que a receita fora preparada por pessoas da máxima competência”, vemos também uma indução a
aquisição de produtos dessa marca ao atribuir um valor positivo ao trabalho realizado por ela.

Nesse último exemplo intitulado “As asas do tempo transportam para o passado sem parar!”, Celina
Oliveira Lima, felicita o Dr.JoséRollemberg Leite por mais um aniversário.

E nessa marcha-ré vertiginosa, homens e coisas vão se escondendo na curva do
passado deixando após si, ora um mundo de realizações..., outras vezes ainda a
trilha raquítica da mediocridade...; ou mesmo com certa frequência um
inexpressivo zero, uma absoluta ausência de ação.O dia de hoje, amigos é
marcado por uma efemeridade digna de relevo: o aniversário natalício desse
nunca assas decantado Dr. José Rollemberg Leite.E por uma exigência da lei das
compensações, era mister que uma voz se erguesse para preencher o silêncio
religioso desse taciturno que não aprendeu a dizer; que vez e vai arquivando não
nas crônicas vãs do mundo... porém no coração às vezes reconhecido e outras
vezes ingrato dos próprios companheiros.A minha voz vem ser a confirmação
daquele dito de Vieira, numa frase feliz de uma circular famosa: E coisa tão
natural o responder que até os penhascos duros respondem, para as vezes têm
ecos.Pelo contrário, é tão grande violência não responder que aos que nascem
mudos fez a natureza também surdo, porque se ouvissem e não pudessem
rebentariam de dar...Estou respondendo, amigos, respondendo com palavras às
realizações de José Rollemberg Leite.Há anos tenho a ventura de conhecê-lo, de
trabalhar com ele no SENAI. E quanto mais o sigo de perto, mais me convenço da
distinção da sua personalidade.Inflexível e exato como a engenharia, que
escolheu para sua profissão, sabe ir ao alicerce de tudo; e na sua base, sabe
erguer os edifícios mais elevados na arquitetura moral de seus
conterrâneos.Governador do estado numa fase de certa agitação, mostrou que
tinha tino político, ficando acima dessas ninharias que entravam a trajetória dos
homens de bem e não transigindo em nada com os próprios princípios de
brasilidade; de amor à terra natal.E o que é mais conclui o que começa com
pontualidade britânica e espartana brevidade... Tudo isso norteado por uma
inteligência vasta e espírito de justiça.José Rollemberg Leite, Governador do
Estado foi inatacável pela retidão e interesse com que dirigiu o mais alto cargo de
Sergipe.Hoje ele acrescentamais uma primavera na grinalda dos anos. E nós que
o admiramos; nós que lhe devemos um mandato de paz e tranquilidade comovida
e respeitosamente lhe dizemos no dia de hoje:Parabéns, Dr. José Rollemberg
Leite! Parabéns! Se reedite séculos afora, pela imortalidade.Que o 19 de
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setembro merece os grande vultos, responsáveis pela conservação das reservas
morais do país.Parabéns Dr. José! V. Excia é o homem que alguns de nós talvez
não merecem... mas de que todos nós necessitamos. (Sergipe – Jornal, 22 de
setembro de 1960. N. 14 177)

Percebemos um discurso tendencioso por causa da sua aproximação com o homenageado, “há anos tenho
a ventura de conhecê-lo, de trabalhar com ele no SENAI”. Observamos também uma tendência política.

Embora tenha começado por uma matéria em que as mulheres se coloquem corajosas em lutar pelos seus
direitos, observa-se que nos discursos seguintes as mulheres se acomodam e apresentam um retrocesso
em relação às decisões antes tomadas. Antes elas lutavam por respeito e reconhecimento pelos seus
trabalhos realizados fora de casa, já na década de 1950 seus discursos se voltam para instruir as mulheres
a cuidar da casa, filhos e marido; também exaltam as tecnologias, mas sempre estabelecendo relação com
o lar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos exemplos só confirmamos que os discursos são controlados pelo meio social. Nas décadas
anteriores as mulheres se destacaram pelo engajamento social e pela persistência em meio a tantas
adversidades. Já em 1950, com muita de suas reivindicações atendidas e com a retomada de valores
conservadores, as mulheres se aquietaram, deixando de lado o discurso como instrumento de
mudança social e passando a refletir a ideologia patriarcal, através de uma fala preocupada com as
responsabilidades domésticas, educação dos filhos e subserviência ao marido. Além disso, a
abundância da época patrocinou essa ideologia ao criar vários produtos para auxiliá-las na realização
de suas atribuições do lar, dessa forma as mulheres eram ludibriadas pelos encantos da tecnologia e
deixavam de lado o direito de lutar.

Dessa forma, a mulher ficou acomodada, porque, de certa maneira, seus desejos haviam sido
alcançados, como o direito de votar e se eleger, acesso a escola, ingresso na vida pública e leis
trabalhistas. Vale ressaltar que algumas ainda continuaram a se destacar, manifestando seus ideais e
revoltas através de seus livros e músicas, a exemplo de Núbia Marques, Carmelita Fontes, Giselda
Morais e na música, Guaracy Leite França e Neuza Paes.
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