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RESUMO 

 

O presente trabalho visa compreender como a Revista Vida e Saúde propunha um 

modelo de mulher pautado na fé cristã, trabalhando com os conceitos de beleza, 

sexualidade e maternidade. À luz da História Cultural, para o desenvolvimento dessa 

pesquisa faz-se necessário compreender a crescente utilização da mídia pelas religiões, e 

como ela torna-se uma ferramenta para propagandear a um estilo de vida cristão. Nesse 

sentido, questões transversais também são exploradas para dar embasamento teórico, 

como a utilização enquanto fonte histórica da mídia e da imprensa, o uso da categoria 

“gênero”, os avanços que a luta feminista obteve em prol das mulheres, a utilização da 

mídia impressa pela Igreja Adventista e o contexto brasileiro dos anos 1980. Ao analisar 

a Revista Vida e Saúde, publicada sob supervisão da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

através da editora Casa Publicadora Brasileira, buscamos compreender como ela se 

coloca como alternativa para as mulheres cristãs frente as revistas femininas seculares, 

trabalhando com questões com o conceito de beleza, maternidade e sexualidade de 

forma a contemplar a visão cristã sobre esses aspectos da vida das mulheres, 

construindo um modelo de mulher nos moldes religiosos.  

Palavras-chave: mulheres e religião, mídia impressa, adventismo 
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Introdução 

A presente pesquisa teve seu início em 2015, no trabalho feito através do 

Programa de Iniciação Científica (PIBIC) com apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e intitulado “A mulher adventista 

dos anos 1980 a partir da revista Vida e Saúde”. A partir da finalização dessa pesquisa 

inicial, viu-se o potencial que o campo da mídia e da religião tem para a historiografia e 

a possibilidade de ampliar a exploração das questões de gênero dentro da mídia 

impressa adventista. 

A partir da História Cultural, emergiram novos objetos, novos territórios e novas 

problemáticas. Com a alteração da noção de identidade – antes fixa e imutável, e agora 

com o advento da globalização, fluida, descentrada, fragmentada – o sujeito passou a ter 

ao seu dispor uma ampla possibilidade de opções no que diz respeito à fé e à 

religiosidade. O que antes vinha “de berço” passa a ser cada vez mais uma escolha 

pessoal. Possibilitando, inclusive, o sincretismo de práticas e crenças de diversas 

vertentes que se fundem e passam a executar a função de uma religiosidade pessoal, de 

acordo com as individualidades de cada um. Nesse sentido, a utilização da mídia pelas 

religiões desempenha o importante papel de torná-las cada vez mais acessíveis àqueles 

que integram a comunidade denominacional, possibilitando exercer a crença e reafirmá-

la nos mais diversos níveis da vida de cada fiel. Além disso, mídia torna-se o meio de 

propagandear as religiões, uma carta-convite para quem deseja integrá-la, levando a 

religião para a casa de cada um que esteja na disposição de conhecê-la e exercê-la.  

As igrejas evangélicas e pentecostais foram aquelas que iniciaram o uso do meio 

de comunicação, a fim de ampliar o alcance de suas crenças e fiéis. Nesse processo, a 

ascensão do fenômeno “tele-evangelistas”, com pregadores como Jimmy Sweaggart nos 

EUA e R. R. Soares no Brasil incidindo na TV aberta e no rádio e realizando grandes 

concentrações de missão evangelística
1

. Dentre as denominações que investiram 

intensivamente na utilização da mídia impressa, destaca-se a Igreja Adventista do 

Sétimo Dia (IASD). 

O movimento adventista tem sua origem nos movimentos messiânicos 

estadunidenses da primeira metade do século XIX, no caso o movimento milerita 

                                                           
1
 CUNHA, M. N.. Religiosidade Midiática em tempos de cultura gospel. Tempo e Presença Digital 

(Online), v. 4, 2009, p. 01. 
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iniciado por Guilherme Miller, e tem como sua maior e principal denominação a Igreja 

Adventista do Sétimo dia, atualmente espalhada por todos os continentes. É importante 

esclarecermos que os adventistas não são evangélicos ou protestantes históricos como 

são frequentemente enquadrados, tampouco pentecostais, já que sua origem está em 

movimentos insatisfeitos tanto com o catolicismo quanto com o protestantismo europeu, 

além de se basearem não apenas nas escrituras bíblicas como base para suas crenças, 

mas também nos escritos da profetiza Ellen G. White, uma das fundadoras do 

movimento adventista. Contudo, com a reconfiguração do cenário evangélico a partir do 

final do século XIX com o surgimento do pentecostalismo e mais recentemente de 

grupos neopentecostais, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aproxima-se cada vez mais 

do rol teológico dos evangélicos protestantes. Nesse sentido, a definição que mais se 

aproximaria é “protestantes apocalípticos”
2
. 

A relação entre adventismo e mídia impressa deu-se já no início da organização 

do movimento adventista. A versão mais difundida por pesquisadores e pela própria 

denominação é que a profetiza Ellen White iniciou junto a seu marido a produção de um 

pequeno livreto intitulado Present Truth, o “Arauto da Verdade”, a fim de difundir a 

crença do início do Tempo do Fim e o iminente retorno de Cristo à terra. Os adventistas 

tinham como objetivo incidir entre diversos setores da sociedade para levar suas crenças 

e a necessidade da guarda do sábado, e para isso, envolveram-se fortemente em projetos 

de construção de hospitais, escolas e editoras para além do território estadunidense, para 

que estes estivessem de acordo com os preceitos adventistas, como o não consumo de 

carne e a educação com viés criacionista.   

No Brasil, a inserção e desenvolvimento institucional do movimento adventista 

ocorreram a partir de 1884. Em 1900 foi fundada a Casa Publicadora Brasileira, editora 

pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia e responsável por todas as publicações 

oficiais da denominação. Por seu acesso a um público mais amplo e diverso, podemos 

considerar o carro-chefe das editoras adventistas os periódicos, sendo os principais: a 

Revista Adventista, de caráter mais informativo, direcionada ao publico adventista; a 

revista Nosso Amiguinho, dirigida ao público infantil e bastante conhecida no Brasil, 

sendo consumida não só pela comunidade adventista, mas pelo público de diversas 

outras denominações cristãs; e, por fim, a revista Vida e Saúde, que trabalha com temas 

                                                           
2
 Para nos referirmos aos sujeitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, utilizaremos ao longo do presente 

trabalho os termos “adventistas” ou apenas “cristãos”. 
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mais gerais relacionados a saúde e comportamento. Mesmo sendo publicada sob 

supervisão de uma instituição religiosa, as referências à Igreja Adventista do Sétimo Dia 

são quase imperceptíveis. Sua estrutura e linguagem busca seguir a linha de revistas 

seculares, mesmo tendo um discurso por vezes bastante moralista.  

A revista Vida e Saúde, por sua linha mais secular e não-religiosa, é considerada 

a porta de entrada para as outras publicações adventistas e para o público geral que não 

necessariamente pertence à Igreja. Nesse sentido, ela abordava temas diversos que 

estavam sendo tratados num plano social mais geral sobre saúde e comportamento, 

pincelando um ideal de práticas e condutas condizentes com o estilo de vida adventista. 

Isso é observado, por exemplo, quando abordam questões sobre a beleza feminina na 

década de 1980. Num momento em que cada vez mais eram desenvolvidos produtos, 

cirurgias plásticas, roupas mais “ousadas”, que evidenciavam o desenho do corpo 

feminino, a revista Vida e Saúde trazia em suas páginas como obter um corpo mais 

saudável ou uma pele mais bonita a partir do consumo de alimentos saudáveis, do não-

consumo de carne, do exercício da fé que limpa o corpo e, principalmente a alma, 

seguindo a ideia de “espírito sã, corpo sã”.  

As fontes utilizadas abordam diversos assuntos relacionados à vida da mulher 

adventista, como beleza, saúde, comportamento, casamento, e cuidado familiar, 

propondo um “universo feminino” que remetia aos afazeres e saberes do lar, da 

maternidade e do matrimônio. Para selecioná-las, primeiramente fizemos o 

procedimento de revisar todas as edições publicadas entre os anos de 1980 e 1989, 

resultando em um total de 120 revistas, que foram disponibilizadas para essa pesquisa 

pela biblioteca da sede da Casa Publicadora Brasileira, localizada em Tatuí-SP. A partir 

disso, as matérias que traziam os cuidados com o corpo e beleza, a maternidade, o sexo, 

o casamento e a vida conjugal como tema principal foram escolhidas para serem 

analisadas com maior profundidade – um total de  43 matérias. 

No âmbito das relações sexuais, revista busca estabelecer um ideal para essas 

relações que estava correlacionado à vida matrimonial, de acordo com os princípios 

cristãos. Quando alheias ao casamento, como as práticas cada vez mais recorrentes do 

“sexo casual” e das relações “livres”, eram tratadas em tom de reprovação pelo discurso 

da revista, na tentativa de deslegitimar o aumento da liberdade sexual, principalmente 

para as mulheres. O cuidado com o corpo e a busca pela beleza dava-se através de uma 
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boa alimentação, do cuidado com a pele e pela manutenção de um ambiente familiar 

feliz. Cirurgias plásticas eram trazidas as páginas da revista, mais a ampla maioria das 

matérias traziam as “novidades” juntamente com os riscos e consequências de apelar 

para as intervenções cirúrgicas. Quanto à maternidade, ela é tratada enquanto um dom, 

algo natural à mulher. Uma vez que é a mãe que traz sentido, felicidade e harmonia a 

um verdadeiro lar cristão. 

Considerando a década de 1980 como um momento de crescimento e 

amadurecimento dos debates feministas, de reformulação dos papeis de gênero e da 

resignificação de corpo, beleza e sexualidade feminina, a revista Vida e Saúde busca 

abordar e desenvolver essas questões em suas páginas. Contudo, pouco se vê um 

modelo de mulher que não esteja associado a uma vida conjugal, ao cuidado diário dos 

filhos e do lar. Nesse sentido, o que buscamos entender é qual o cenário sobre 

maternidade, beleza, sexualidade e matrimônio que a revista constrói para suas leitoras, 

qual é o papel do gênero feminino e ideal de mulher adventista para a revista e como a 

revista procura responder aos valores e comportamento propostos pelas revistas 

seculares que não condizem com o modelo cristão, num contexto de grandes 

transformações quanto à sexualidade e aos papéis de gênero. 

Sendo assim, trabalharemos no primeiro capítulo a questão da identidade a partir 

da História Cultural, o surgimento do campo de gênero na História, a relação entre 

mídia e religião, um breve histórico do movimento adventista e a utilização da mídia 

impressa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e a apresentação da fonte: a Revista Vida 

e Saúde. No segundo capítulo, focamos nos desdobramentos das questões de gênero 

sobre a mídia impressa e a imprensa feminina e partirmos para a análise do ideal de 

beleza na Revista Vida e Saúde. No terceiro capítulo, trabalharemos os conceitos de 

maternidade e sexualidade nas páginas da revista. 
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1. Relações entre História, Mídia Gênero e Religião 

1.1 Considerações acerca da História Cultural 

Entendida anteriormente como “história das mentalidades” ou então “psicologia 

histórica”, a História Cultural surgiu, ou foi redescoberta
3
, a partir da emergência de 

novos objetos e novos territórios dentro da historiografia e que foram anexados de áreas 

vizinhas, visando “a apropriação de uma nova legitimidade científica, apoiada em 

aquisições intelectuais que tinham fortalecido o seu domínio institucional”
4
. Chartier 

define que a tarefa da História Cultural é “identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade social e construída, pensada, dada a 

ler”
5
. Também nos propõe pensar uma história cultural do social que se dedicaria a 

compreender as representações do mundo social que “à revelia dos atores sociais, 

traduzem as suas posições e interesses objetivamente, confrontados e que, 

paralelamente, descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, ou como gostariam 

que fosse”
6
. Nesse sentido, consideraríamos todos os signos, figuras, representações 

como simbólicos (no caso da religião, um conjunto de símbolos e práticas que traduzem 

sua identidade cultural), estabelecendo uma relação entre o signo visível e o referente, 

por ele significado
7

. Chartier aponta que a questão histórica fundamental é a 

variabilidade e pluralidade de compreensões das representações do mundo social
8
 com 

as quais estamos lidando no âmbito da História Cultural. 

Sobre o conceito de representação associado às identidades sociais, Chartier 

afirma que:  

“as práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma 

maneira própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e 

uma posição; enfim, as formas institucionalizadas e objetivadas em virtude das 

quais "representantes" (instâncias coletivas ou indivíduos singulares) marcam 

                                                           
3
 Peter Burke identifica essa “redescoberta” da História Cultural a partir da década de 1970, e aponta as 

origens dessa história remetem ao fim do século XIX, com o historiador alemão Karl Lamprecht. 

(BURKE, Peter. O que é História Cultural?. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, p. 09). 
4
 CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Rio de Janeiro: DIFEL, 

1990, p. 15. 
5
 Idem, pp. 16-17. 

6
 Idem, p. 19. 

7
 CHARTIER, Roger. Op. Cit., p. 21. 

8
 Idem. 
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de modo visível e perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou da 

classe.”
9
 

 As instituições sociais são geradas a partir de um sistema de classificação, e 

incorporam-se como forma de representações coletivas as divisões da organização 

social, sendo “as matrizes de práticas construtoras do próprio mundo social” 10 . A 

representação é entendida como a “relação entre uma imagem presente e um objeto 

ausente”11, e o seu desafio é conseguir estabelecer de forma compreensível a ponte entre o 

signo e o significado.  

Até então vista como algo unificado, a ideia de identidade do sujeito social fixa e 

imutável que de acordo com Stuart Hall por tanto tempo sustentaram e estabilizaram o 

mundo social está em declínio. No mundo pós-moderno as identidades são 

descentradas, deslocadas, fragmentadas. Nele existe uma pluralidade de identidades 

com as quais os sujeitos podem ou não se identificarem, agregarem ou descartarem a 

fim de construir uma identidade única e própria, mas que é formada a partir de uma 

coletividade. São estas as identidades culturais que, segundo Hall, são formadas por 

“aqueles aspectos de nossas identidades que surgem do nosso ‘pertencimento’ a culturas 

étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais”
12

. Ou seja, as 

identidades culturais são formadas por elementos que nos caracterizam em um tempo e 

espaço e são mutáveis, a partir de uma identificação ou não com determinados grupos 

que fazem parte do mundo social. O que antes era entendido como indivíduo totalmente 

centrado, com uma “essência” imutável ao longo da sua existência, como era concebido 

o sujeito do Iluminismo
13

, agora o indivíduo passa a ser composto por diversas 

identidades, algumas vezes contraditórias, incertas e, nesse sentido, o próprio processo 

de identificação é provisório, variável, problemático
14

. O resultado disso é o sujeito pós-

moderno, que não possui uma identidade fixa ou essencial. Sendo assim, a identidade 

pós-moderna é constituída a partir de uma perspectiva histórica e não biologicamente
15

.  

                                                           
9
 CHARTIER, Roger. O Mundo Como Representação. Estudos Avançados. vol. 5, n.º 11, São Paulo, 

Jan./Apr., 1991, p. 183. 
10

 Idem.  
11

 Idem, p. 184. 
12

 HALL, Stuart. A identidade cultural da pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p. 08. 
13

 Idem, pp. 10-11. 
14

 Idem, p. 12. 
15

 Idem, p. 13. 
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 Essa alteração da noção de identidade é resultado de uma mudança social e da 

globalização. Uma identidade imutável no mundo pós-moderno é ilusão. Assim, Hall 

afirma que 

“se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 

morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou 

uma confortadora ‘narrativa do eu’ [...]; à medida que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por 

uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

casa uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente.”
16

 

A forma como os grupos sociais lidam com essas mudanças estabelecem as 

distinções entre as sociedades modernas e sociedades tradicionais. E há uma 

descontinuidade, fragmentação, deslocamento das identidades nas mudanças do mundo 

moderno a partir da globalização, que possibilita um trânsito mais intenso de trocas 

culturais. As religiões, um dos focos desse trabalho, veem-se muitas vezes ameaçadas 

por essas mudanças constantes na forma como os indivíduos se relacionam com o 

mundo e como lidam com suas identidades culturais. O que antes era imutável e 

permanente, como no caso ser pertencente a um determinado grupo religioso, agora é 

passível de alterações, do descartar uma crença e detrimento de outra ou nenhuma. O 

simples fato de “nascer” em uma religião não garante a permanência do indivíduo, uma 

vez que ela faz parte da construção de uma identidade plural formada por diversos 

outras características, que terão mais ou menos peso na vida do individuo a partir da sua 

vivencia em sociedade.    

 

1.2 Da mulher ao gênero: a busca por legitimidade no campo acadêmico 

A inserção da História das Mulheres como campo de estudo historiográfico não 

se deu sem conflitos. Este se originou por diversas influências, pressões internas e 

externas ao campo teórico, que traçou “uma evolução do feminismo para as mulheres e 

daí para o gênero; ou seja, da política para a história especializada e daí para análise”
17

. 

Pensar em uma História das Mulheres foi possível, assim como a história a partir da 

imprensa, com as reformulações de problemáticas, abordagens e objetos estimuladas 

pelos Annales, fazendo emergir novos campos de estudo a serem explorados. Esse 

campo só tornou-se definível nas últimas duas décadas do século XX, quando a 

                                                           
16

 Idem. 
17

 SCOTT, Joan Wallach. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. (org.) A Escrita da História: novas 

perspectivas. 4 ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 1992, p. 65. 
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historiadora Joan Scott define gênero enquanto categoria útil a análise histórica por 

distinguir a prática sexual dos papéis sexuais construídos socialmente e atribuídos aos 

homens e as mulheres
18

. Para Scott, o gênero é uma construção fundamentalmente 

social, que refere-se às relações entre os sexos. Ainda na década de 1980, 

academicamente o termo “gênero” passa a ser quase sinônimo de “mulheres”, em busca 

de maior legitimidade
19

 e devido ao embate teórico no qual se originou o campo 

História das Mulheres a partir dos reflexos do movimento feminista dentro do campo 

historiográfico. Na prática, esse campo permite explorar as diferenças e desigualdades 

associadas a divisão a partir de sexualização dos corpos na sociedade, na qual força-se a 

uma falsa naturalidade das divisões sociais a partir do masculino e feminino. Sobre isso, 

Swain aponta uma importante questão: 

“As composições de gênero determinam os valores e modelos desde corpo 

sexuado, suas aptidões e possibilidades, e criam paradigmas físicos, morais, 

mentais cujas associações tendem a homogeneizar o "ser mulher", desenhando 

em múltiplos registros o perfil da "verdadeira mulher". Se o masculino também 

é submetido a modelos de performance e comportamento, a hierarquia que 

funda sua instituição no social desnuda o solo sobre o qual se apoia a 

construção dos estereótipos: o exercício de um poder que se exprime em todos 

os níveis do social”
20

 

 

Portanto, utilizar a categoria “gênero” torna-se útil pois abarca não só a história 

das mulheres isoladamente, mas reflete sobre o que a cerca, incluindo a relação entre os 

sexos que implica nas divisões sociais entre homens e mulheres. Anteriormente, de 

acordo com Boschilia, o tema era tratado quase somente por sociólogas com forte 

influência marxista em suas produções
21

. Além disso, no campo da historiografia, a 

História das Mulheres tivera como marca em seus estudos iniciais a colocação das 

mulheres de forma simplista, enquanto vítima ou heroína, sem explorar as relações de 

gênero
22

. Atualmente, o campo de estudos de gênero é um “dos mais dinâmicos da 

historiografia contemporânea brasileira”
23

, e nele se utiliza, entre outras fontes, do vasto 

material disponibilizado pela imprensa para compreendê-lo nos seus mais diversos 

aspectos.  

 

                                                           
18

 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto 

Alegre, vol. 20, no 2, jul./dez. 1995, p.75. 
19

 Idem. 
20

 SWAIN, Tânia. Feminismo e representações sociais: a invenção das mulheres nas revistas ‘femininas’. 

História: Questões e Debates. Curitiba: UFPR, n. 34 (Gênero e História), jan./jun. 2001, p. 12-13. 
21

 BOSCHILIA, Roseli. Da mulher ao gênero: a elaboração de um conceito. 2007, p. 01. 
22

 Idem. 
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 LUCA, T. R. de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi. (Org.). 

Fontes Históricas. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2008, v. 1, p. 126. 
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1.3 Considerações acerca das relações entre Mídia e Religião 

 Entendendo a religião como fenômeno humano, formada por um conjunto de 

crenças individuais e coletivas e práticas que definem identidades, a História das 

Religiões deve se atentar não apenas para a história das instituições religiosas, mas para 

todo o conjunto de manifestações sobre religiosidade que perpassam as fronteiras físicas 

e simbólicas das religiões
24

. Segundo Bellotti, a Reforma Protestante teve papel 

importante na separação entre Igreja e Estado e no enfraquecimento do poder da religião 

cristã
25

, o que fez com que ela deixasse de ser uma “obrigação” e passa a ser uma 

possibilidade de escolha, fazendo com que as religiões e as religiosidades individuais 

ganhem cada vez mais autonomia, a qual foi consolidada com o surgimento de novos 

segmentos religiosos, aumentando assim a concorrência religiosa
26

. A necessidade das 

religiões de difundir as crenças e conquistarem fiéis também se deu a partir disso, e a 

necessidade de se adaptar as transformações da vida moderna
27

 fez com que as religiões 

recorressem às mídias e aos meios de comunicação de massa.  

Desde a segunda metade do século XX, as religiões vêm passando por um 

processo de reformulação no modo como se relacionam com os indivíduos de dentro e 

de fora das Igrejas através da mídia. Mudou-se a forma como vemos as religiões, como 

obtemos informações sobre elas, como elas se mostram para as pessoas, como elas se 

relacionam com seu público. De acordo com Hoover, um dos principais pensadores 

sobre a relação entre Mídia e Religião, as crenças viram-se “confrontando novas 

realidades que desafiavam convenções e tradições, levando a um processo de reflexão, 

autoanálise e autocrítica que continua até hoje”
28

. Essas realidades variam entre 

determinados espaços globais, nacionais ou regionais, mas em quaisquer dessas esferas, 

é fato que a religião tem-se utilizado da mídia – eletrônica e impressa, como uma nova 

forma de difundir suas ideias e criando novas possibilidades de manifestações de 

religiosidades. Desse modo, as religiões persistem e até mesmo dominam alguns 

espaços em nossa sociedade
29

, e continua se estendendo ao âmbito cultural e político.  

                                                           
24

 BELLOTTI, K. K.. História das Religiões: conceitos e debates na era contemporânea. História. 

Questões e Debates, v. 55, 2011, p. 30. 
25

 Idem, pp. 16-17. 
26

 Idem, p. 26. 
27

 Idem, p. 27. 
28

 HOOVER, Stewart. Mídia e religião: premissas e implicações para os campos acadêmico e midiático. 

Comunicação & Sociedade, vol. 35, n. 2, 2014, p. 44. 
29

 Idem, p. 45. 
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 Ao ocupar o cenário midiático, as religiões reduzem suas barreiras de entrada, de 

conhecimento de suas crenças e práticas significativamente. Para se expor a um público 

mais amplo, com o objetivo de aproximar mais seguidores, as religiões necessitam 

“atenuar algumas de suas bordas mais afiadas e distintivas”
30

. Isso contribui com o 

processo de individualização da espiritualidade e religiosidade, tendência observada nas 

últimas décadas dentro do campo religioso. Ao se colocar na mídia, as religiões 

proporcionam uma experiência religiosa em suas crenças sem a obrigatoriedade de o 

indivíduo estar inteiramente inserido na dinâmica religiosa. Com a digitalização da 

mídia, as religiões que nela se inserem tornam-se cada vez mais informais, sendo a 

forma de divulgação e promoção das religiões na contemporaneidade, uma vez que “o 

poder das mídias é o poder das publicidades”
31

, afirma Hoover.  

O fenômeno tele-evangelista observado nos EUA e posteriormente na América 

Latina a partir da década de 1970 baseava-se no eixo salvação > milagres > coleta de 

fundos para suas instituições religiosas. Foi nesse período que nomes como Jimmy 

Sweaggart e Pat Robertson surgiram no cenário religioso estadunidense, bem como 

R.R. Soares no cenário brasileiro. Sobre os programas de rádio e televisão religiosos 

tanto católicos quanto evangélicos, vinculados em canais próprios ou em horários 

comprados em canais abertos, Magali Cunha elenca algumas transformações pelas quais 

estes passaram. Entre as décadas de 1970 e 1980, estes programas focavam em 

transmitir pregações, cultos ou missas, além da manutenção de um líder carismático 

central, “portador das promessas de cura e de salvação”
32

. Posteriormente, a partir da 

década de 1990, os programas religiosos de rádio e televisão passar a ter um formato 

cada vez mais próximo dos programas seculares, dando ênfase ao entretenimento de seu 

público através de programas de auditório, musicais, infantis, filmes e novelas bíblicas, 

entrevistas
33

. Além disso, a imagem central passa a ser dividida entre apresentadores, 

músicos, pastores. Se antes esses programas tinham como proposta o convencimento de 

um público à adesão de uma determinada crença, através do discurso de um personagem 

carismático central, a partir da década de 1990 eles passam a falar para o público da 

                                                           
30

 Idem, p. 58. 
31

 Idem, p. 60. 
32

 CUNHA, M. N.. Op. Cit., p. 02. 
33

 A utilização dessas ferramentas de mídia já havia sido pensada por grupos protestantes históricos 

brasileiros e americanos na década de 1950, através do CAVE (Centro Audiovisual Evangélico), órgão 

interdenominacional que visava a estratégia de produção e difusão de suas crenças através de diversos 

formatos midiáticos. De acordo com Bellotti (2010, p. 91), vários foram os fatores para a falência do 

CAVE, entre eles o financeiro. Mesmo assim, seu formato vem sendo aproveitado pelas Igrejas 

Pentecostais desde os anos 1980 e 1990.  
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própria Igreja, ou àqueles os quais se interessam por sua mensagem para o 

fortalecimento de uma religiosidade própria, autônoma e individual.  

Bellotti observa que as religiões evangélicas estas estão ocupando cada vez mais 

o cenário religioso brasileiro, sobretudo a partir da década de 1980, e que “uma das 

razões fundamentais para esse crescimento está no uso intensivo da mídia eletrônica e 

impressa”
34

. Sobre isso, a partir de reflexões trazidas pela História Cultural, as 

pesquisas que abordam as questões de mídia e religião buscam compreender como o 

indivíduo faz uso e dá sentido a esses produtos de mídia (impressa e digital), num 

contexto onde a religião e as religiosidades tornam-se cada vez mais individuais, 

autônomas e plurais. Sendo um espaço cada vez mais requerido e ocupado pelo campo 

das religiões e religiosidades, através da mídia criou-se um rol de bens culturais 

evangélicos que constitui um mercado cada vez mais recheado de opções para seus 

consumidores. Nesse mercado, de acordo com Bellotti, “a cultura evangélica 

consolidou-se, mesclando mensagens tradicionais cristãs a formatos contemporâneos 

em constante renovação, [...] recombinando modos evangélicos de ser e pensar sob o 

signo do consumo”
35

.  

No caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, podemos observar esse amplo 

mercado de bens de consumo produzidos sob sua supervisão: Materiais impressos de 

entretenimento e informação sobre os mais diversos assuntos, revistas de saúde e 

comportamento e infanto-juvenil, livros de auto-ajuda, religiosos, biográficos 

(produzindo um “exemplo pedagógico” de cristão e adventista) ou de “testemunhos”, 

além dos inúmeros títulos assinados por Ellen G. White, material didático (com viés 

criacionista), cd’s e dvd’s
36

, programas de rádio, televisão via internet
37

 e até mesmo 

produtos alimentícios
38

. Esses produtos podem ser porta de entrada para a religião e 

também formadores de sentido para os indivíduos que já se identificam com ela, pois 

“carregam uma missão evangelizadora e de conversão”
39

, passando a fazer parte do 

                                                           
34

 BELLOTTI, K. K.. Mídia, Religião e História Cultural. REVER (PUCSP), v. 4, 2004, p. 98. 
35

 BELLOTTI, K. K. "Delas é o Reino dos Céus" - Mídia evangélica infantil na cultura pós-moderna do 

Brasil (anos 1950-2000). 1. ed. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2010, p. 24. 
36

 Informações sobre as publicações impressas da IASD pela CPB encontram-se disponíveis em: 

http://www.cpb.com.br/. 
37

  A IASD é parceira da Rede Novo Tempo, responsável por produzir programas de rádio e TV a partir 

de um olhar adventista. Mais informações em: http://novotempo.com/. 
38

 A Superbom é uma empresa brasileira de produtos alimentícios de origem vegetal, voltada ao público 

vegano e vegetariano, fundada pela comunidade adventista em 1936. Mais informações em: 

http://www.superbom.com.br. 
39

 BELLOTTI, Op. Cit., 2010, p. 24. 

http://www.cpb.com.br/
http://novotempo.com/
http://www.superbom.com.br/
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cotidiano de quem se dispõe a consumi-los, mesmo que de forma subjetiva. Bastante 

utilizada para reafirmar valores e comportamentos aos seus adeptos, a mídia constitui 

meios de comunicação entre religião e indivíduo, Igreja e fiel. 

Nesse sentido, sobre o cenário religioso latino-americano dos últimos anos, 

Magali Cunha reflete que 

“manifestações culturais plurais têm inserido novas significações no modo de 

vida cristão, configuradas por elementos que são assimilados pelos diferentes 

segmentos e por eles reprocessados a partir da vivência própria deles, entre eles 

mesmos e na sociedade. A cultura do consumo e a cultura da mídia são duas 

dessas manifestações da contemporaneidade.”
40

  

Portanto, a vivência religiosa contemporânea é também uma vivência a partir do 

consumo de bens e serviços orientadores de condutas, que constituem padrões 

compartilhados por grupos ou indivíduos que é veiculado e torna-se público através de 

uma cultura midiática, que é uma forma de interação social, um processo coletivo de 

produção de significado, e o que se enfatiza não é mais uma determinada Igreja, mas as 

experiências religiosas
41

.   

 

1.4 O movimento adventista e a utilização das mídias 

O movimento adventista, que posteriormente institucionalizou-se e resultou na 

formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), tem sua origem localizada a 

partir dos movimentos messiânicos norte-americanos na primeira metade do século 

XIX, em especial no movimento milerita, liderado por Guilherme Miller. No contexto 

estadunidense, esses movimentos tinham em comum o desagrado com as grandes 

Igrejas já estabelecidas, tais quais a Metodista, a Episcopal, a Presbiteriana e Católica e, 

além disso, reivindicavam a “iluminação” e a manifestação do Espírito Santo, pregando 

que estariam entrando na Era do Espírito. Nesse sentido, recusavam as relações de 

poderes políticas e econômicas estabelecidas entre Igreja e Estado, apontando para a 

necessidade de novos profetas
42

.  

Rodrigo Follis e Magali Cunha indicam que nesse descontentamento com as 

formas interpretativas das escrituras por parte das Igrejas já institucionalizadas e com a 

                                                           
40

 CUNHA, M. N. Op. Cit., p. 01. 
41

 CUNHA, M. N., Op. Cit., p. 03. 
42

 OLIVEIRA FILHO, J. J. Formação Histórica do Movimento Adventista. Estudos Avançados, v. 18, 

nº. 52. São Paulo. Sept./Dec. 2004, p. 157. 
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reconfiguração do papel social dessas instituições, a Revolução Francesa teve papel 

importante no despertar desses movimentos. De acordo com o teórico adventista 

Knight,  

“sua violência, seus aspectos anticristãos, sua subversão à moralidade e todos 

seus extremos levaram os cristãos de todo o mundo a considerar o evento como 

semelhante aos sinais bíblicos da angustia dos últimos dias. [...] Os 50 anos 

seguintes presenciaram o surgimento de livros sobre profecias apocalípticas 

como em nenhum outro momento da história”
43

 

 

Ao colocar os valores judaico-cristãos em questionamento, a Revolução 

Francesa não fez com que alguns grupos religiosos se destituíssem de suas crenças, mas 

fortaleceu a ideia de que era evidente que todas essas mudanças pelas quais a sociedade 

vinha passando eram sinais da aproximação do fim dos tempos, como previsto nos 

textos bíblicos de Daniel e Apocalipse. 

De acordo com Follis e Cunha, o movimento milerita tinha caráter 

interdenominacional, integrando representantes de praticamente todas as denominações 

existentes ate então
44

.  Após diversas interpretações das escrituras, calcularam que em 

22 de outubro de 1844 Jesus Cristo retornaria. O não acontecimento da vinda prevista 

gerou o chamado “grande desapontamento” entre seus seguidores. A partir de então, o 

movimento milerita enfraquece e começa a se fragmentar. Dentre os poucos 

remanescentes, destaca-se o “movimento adventista sabatista”, que posteriormente 

originaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De acordo com Oliveira Filho, a 

explicação feita pelos adventistas em relação ao “grande desapontamento” é que a 

previsão do retorno de Jesus Cristo para 1844 foi um equívoco, e que a interpretação 

correta seria que nessa data iniciara o “tempo do fim”, que no seu final chegará ao 

caminho da salvação
45

. Segundo Follis e Cunha, o movimento adventista conserva 

elementos do movimento milerita, mas passa a incorporar outras diversas dimensões 

doutrinárias
46

. Além disso, o adventismo constitui-se como um movimento de 

fronteiras, que é onde reside seu paradoxo: ao passo que indica um desencanto do 

mundo e a aproximação do fim de todas as coisas, enfatizando a necessidade de 
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 KNIGHT, George R. A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo: Estamos apagando nossa 

relevância?. Apud. FOLLIS, R.; CUNHA, M. N.. Motivações adventistas para o uso da mídia. Acta 
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 OLIVEIRA FILHO, Op. Cit., p. 161. 
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 FOLLIS, R.; CUNHA, M. N., Op. Cit., p. 62. 
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divulgar o retorno do messias
47

, ele passa a agregar os diversos movimentos de reforma 

que surgiram na época, como nas áreas de educação e saúde. “Mesmo esperando para 

breve a volta de Jesus Cristo e o fim do mundo, é incentivado, provavelmente pela 

mesma razão, a desenvolver diversos hospitais, escolas, creches e empresas 

alimentícias”
48

, afirmam os autores.  

 Dentro do movimento adventista sabatista, uma figura que se destacou foi Ellen 

G. White, considerada a principal profetiza do movimento adventista. Sobre ela, 

Carvalho afirma que “a organização e o desenvolvimento institucional da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia encontram-se inseparavelmente integrados à incontestável 

força orientadora de Ellen G. White”
49

, isso porque, a partir de 1863
50

, ela contribuiu 

expressivamente para a sistematização de doutrinas, organização institucional e para o 

desenvolvimento de uma das principais características da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia: sua difusão via meios de comunicação impressos.  

Tanto em Oliveira Filho (2004) quanto em Carvalho (2012), a história sobre a 

origem dos escritos ligados à Igreja Adventista do Sétimo Dia é a mesma, segundo a 

qual em 1848 Ellen G. White recebeu uma visão divina que dizia para que ela, com o 

auxílio de seu marido, começassem a imprimir e distribuir um pequeno jornal sobre o 

movimento adventista sabatista. Essa suposta visão deu origem à primeira publicação 

adventista, intitulado Present Truth. De acordo com Carvalho, foi a partir disso “que o 

papel significativo da página impressa para o adventismo recebeu seus 

delineamentos”
51

. Desde então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia promove uma ampla 

produção de materiais impressos para a promoção do movimento adventista através das 

suas editoras. No Brasil, a Casa Publicadora Brasileira (CPB) foi fundada no ano de 

1900 e é responsável pela publicação de todo o material impresso, livros e periódicos da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia e também desenvolve os materiais didáticos do sistema 

educacional adventista
52

.  

                                                           
47

 Ao pregar o eminente retorno de Cristo e o fim do mundo, o movimento adventista se estabelece como 

um movimento religioso apocalíptico. Com a crescente expansão do pentecostalismo, eles se aproximam 

mais do rol teológico dos protestantes históricos. Mesmo não sendo fruto do mesmo período histórico, 

podemos nomeá-los “protestantes apocalípticos”.  
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 Idem. 
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É importante esclarecermos que os adventistas não são evangélicos como são 

frequentemente enquadrados, tais quais os pentecostais ou protestantes históricos, já que 

sua origem está em movimentos insatisfeitos tanto com o catolicismo quanto com o 

protestantismo europeu, além de se basearem não apenas nas escrituras bíblicas como 

base de sua crença, mas também nos escritos da profetiza Ellen White. Contudo, com a 

reconfiguração do cenário evangélico a partir do século XIX com o surgimento do 

pentecostalismo e mais recentemente de grupos neopentecostais, a Igreja Adventista do 

Sétimo Dia aproxima-se cada vez mais do rol teológico dos evangélicos protestantes
53

.  

 

1.5 A Revista Vida e Saúde: em prol de uma vida sã e feliz 

Intitulada a “revista ilustrada em prol de uma vida sã e feliz”, a revista Vida e 

Saúde é a versão brasileira da estadunidense Life and Health, que foi idealizada por 

Ellen White, e começou a ser publicada no Brasil ao final da década de 1930. 

Distribuída mensalmente por meio de assinaturas anuais, ao longo de suas quase oito 

décadas, as temáticas e modo como são abordadas passaram por poucas alterações. Suas 

matérias são normalmente assinadas por médicos, professores de universidades, 

doutores ou pela própria equipe de redação da revista. Entre a década de 1980 e 

atualmente, o número de páginas cresceu da média de 35 para 50, uma vez que o 

número de propagandas de produtos e indústrias parceiras aumentaram dentro da 

revista. Nesse mesmo período, observa-se que o decréscimo da tiragem foi da média de 

90.000 exemplares na década de 1980 para 70.000 em 2016. Sobre os fatores estéticos, 

as cores passaram a serem mais presentes ao longo do tempo, e as fotografias passam a 

ocupar os espaços que anteriormente eram das ilustrações. Na década de 1980, as seções 

fixas eram “Emergência”, “Jornal da mulher” (ou em algumas edições “Vida e Saúde 

Mulher”), “O melhor da vida”, “O médico da família” e “Panorama mundial”.   

Sua proposta era trazer o conhecimento sobre medicina higienista e preventiva, 

reeducação alimentar (nos moldes de uma dieta vegetariana), cuidados com o lar e com 

o corpo. No Brasil, ela é publicada e comercializada mensalmente até os dias hoje pela 

                                                                                                                                                                          
demais interessados em uma educação de viés cristão e criacionista. Atualmente, a rede adventista de 

educação possui cerca de 450 instituições educacionais no Brasil. A nível de curiosidade, o primeiro 

Colégio Adventista brasileiro foi fundado em Curitiba – PR, no ano de 1896. Para mais informações: 

http://www.educacaoadventista.org.br/ (Acesso em: 19/07/2016). 
53

 Nesse sentido, a definição que mais se aproximaria é “protestantes apocalípticos”. Para nos referirmos 

aos sujeitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, utilizaremos ao longo do presente trabalho os termos 

“adventistas” ou apenas “cristãos”. 
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Casa Publicadora Brasileira, editora pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu 

formato, o papel, o número de páginas, o slogan passou por diversas mudanças ao longo 

do tempo, mas o conteúdo permanece sem grandes alterações.  Mesmo sob o olhar 

adventista, a revista não trás uma mensagem religiosa explícita e poucas são as menções 

até mesmo à Ellen White. O que observamos de referências ao universo adventista são 

através da publicidade na revista – propagandas dos alimentos da Superbom, de livros, 

de retiros e colégios adventistas. Ainda que não diretamente, ela era voltada ao público 

feminino, uma vez que as mulheres eram as responsáveis pelo cuidado com o lar em 

todos os seus aspectos. Nesse sentido, as matérias e imagens nela veiculada traziam um 

universo restringido ao âmbito familiar, da casa e de contato com a natureza
54

.  

As imagens trazidas nas capas, que podiam ser tanto ilustrações como 

fotografias, sintetizavam todo o discurso sobre um ideal de estilo de vida e 

comportamento, especialmente para as mulheres. Outra questão observada é a busca por 

legitimidade feita pelo editorial da Vida e Saúde através da inserção do discurso médico 

e científico em suas páginas, o que trazia respaldo ao discurso religioso (ainda que de 

forma discreta) e moralista presente na revista. Desse modo, ciência e religião 

“confluíam harmoniosamente” na revista, uma vez que o discurso médico e científico 

em suas páginas estava de acordo com os princípios adventistas, já que muitos dos 

“profissionais” responsáveis faziam parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia
55

. Muito 

do que foi observado por Dalben e Soares na Vida e Saúde da década 1940 ainda 

permanecia na década de 1980. Colunas específicas sobre o saber médico, sobre 

cuidados com o lar, a manutenção de um ambiente familiar saudável, a qualidade 

alimentar, frequentemente com o discurso direcionado à mulher, responsabilizando-a 

por essas tarefas. Podemos observar esse direcionamento no índice da edição de outubro 

de 1981 (Figura 01). 

As colunas fixas são praticamente as mesmas desde o início da publicação, 

mudando os títulos, mas não seu conteúdo. Com relação às capas na década de 1980, 

com o avanço tecnológico da imprensa foi possível uma melhor qualidade gráfica e a 

inserção de slogans e chamadas. Contudo, a priorização de imagens femininas reduzidas 

ao âmbito doméstico e familiar permanecia, sendo algumas vezes retratadas ao lado de 
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uma figura masculina ou de crianças. Exceções na retratação feminina – ainda que nada 

progressivas – foram observadas em edições como a de julho de 1982, que traz uma 

imagem de pés femininos usando sapato de salto, que induz a pensarmos em uma 

mulher que não é responsável apenas pelo familiar e doméstico, mas também está 

inserida em uma vivência social pública ou de trabalho.   

 

 

Figura 1: Vida e Saúde - Outubro de 1981 (p. 03) 

 

  Em seguida, buscaremos aprofundar as questões de gênero no âmbito da mídia 

impressa e da imprensa feminina, além das proximidades e distanciamentos entre as 

revistas seculares e a Revista Vida e Saúde no que diz respeito ao ideal de beleza para 

as mulheres. 
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2. Movimento Feminista e o contexto dos anos 1980 

 O movimento feminista, desde o fim do século XIX, foi o principal fomentador 

das transformações ocorridas na vida das mulheres ao longo do século XX. A conquista 

do direito ao voto marcou a primeira onda feminista, e a partir disso, desdobraram-se as 

reivindicações acerca da divisão social do trabalho e da autonomia sobre o próprio 

corpo. É certo que as mudanças no que até então era entendido como “feminino” foi 

uma das transformações mais expressivas resultantes do movimento feminista. Os 

conceitos de beleza, corpo e sexualidade foram reformulados, mesmo assim, padrões 

comportamentais e estéticos continuaram a existir. Sob a perspectiva do movimento 

feminista, os anos 1980 foram de afirmação da liberdade sexual da mulher, o direito a 

optar pela carreira/trabalho/estudos em detrimento da constituição de um núcleo 

familiar, casamento e filhos e dos assuntos domésticos.  

 

 

2.1 O corpo feminino nas revistas dos anos 1980 

As reivindicações e assuntos propostos pelo movimento feminista de “Segunda 

Onda”, expressivamente a partir dos anos 1960, giravam em torno da busca por 

igualdade no mercado de trabalho e, com o advento da pílula anticoncepcional, maior 

liberdade sexual, diferentemente da “Primeira Onda” com o movimento sufragista no 

final do século XIX e começo do XX que reivindicavam direitos políticos e 

educacionais. Nessa nova fase, um dos principais dispositivos de reafirmação do papel 

da mulher na sociedade foi a mídia, sobre a qual Swain afirma que  

 
“as matrizes de inteligibilidade partilhadas e veiculadas pela mídia atualizam, 

das profundezas da memória discursiva, imagens estereotipadas do feminino 

e do masculino, mas não apenas em um espaço cultural definido. [...] (Nesse 

sentido,) a mídia, em tempos de globalização, pretende a homogenização da 

condição feminina e a recuperação da imagem da “verdadeira mulher” feita 

para o amor, a maternidade, a sedução, a complementação do homem, costela 

de Adão reinventada”
56

 

 

 Sendo assim, o rol de produtos culturais destinados as mulheres, incluindo as 

revistas femininas, baseavam-se nesse perfil que pincelava algumas pautas feministas, 

mas que também reafirmava alguns lugares de mulher. Vendo-as como agentes 

                                                           
56

 SWAIN, Tânia. Feminismo e representações sociais: a invenção das mulheres nas revistas ‘femininas’. 

História: Questões e Debates. Curitiba: UFPR, n. 34 (Gênero e História), jan./jun. 2001, p. 20. 



24 
 

consumidoras, as revistas femininas traziam assuntos associados às suas características 

‘naturais’, como a “sedução e sexo, família, casamento, maternidade e futilidades”
57

. 

Considerando que a mídia – impressa, cinema e televisão – estabelecia um 

padrão de mulher ideal, de beleza e de comportamento, ao ir contra esses padrões, o ser 

“feminista” adquiria conotação pejorativa, criando uma oposição feminino/feminista
58

. 

No contexto brasileiro não era diferente. A mídia teve papel principal na reafirmação do 

que era “ser mulher”, através de revistas direcionadas ao público feminino, do cinema e 

da televisão. Aquelas que se colocavam enquanto feministas eram tachadas de 

“masculinizadas, feias, lésbicas, mal-amadas, ressentidas e anti-homens”
59

. Tendo em 

vista que o contexto brasileiro até meados de 1980 era de repressão e ditadura 

ocasionada pelo governo militar que se instalou pós Golpe de 1964, muitos movimentos 

políticos de esquerda vieram a surgir nesse período, e boa parte dos grupos feministas 

na época vieram a se desenvolver nesses espaços, o que resultou em certos momentos 

em conflitos entre as pautas específicas (nesse caso, das mulheres) e pautas gerais dos 

movimentos (contra a ditadura, em prol de mudanças sociais)
60

. Contudo, foi nesse 

contexto específico que a “incorporação da questão de classe social à pauta do 

feminismo brasileiro [...] passou dar especial atenção à mulher trabalhadora”
61

. 

 Enfim, gênero e imprensa tornam-se categorias de análise historiográfica na 

segunda metade do século XX, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980. Dulcília Buitoni 

sistematiza como a mídia impressa feminina é composta por questões sociais, culturais e 

econômicas. Sendo uma categoria admitidamente sexuada, a Imprensa Feminina 

trabalha a partir de uma noção de mulher para a sociedade, que é sua receptora e, muitas 

vezes, sua própria produtora
62

. As análises sobre a Imprensa Feminina são permeadas 

pelo debate entre “a estética da utilidade e a estética da futilidade”
63

, uma vez que o 

conteúdo das revistas femininas eram, em sua maioria, moda, beleza culinária, 

decoração e trabalhos manuais - futilidades que permeiam e dão significado à vida das 

mulheres - e utilizando-se de uma linguagem afetiva e pessoal
64

.  

                                                           
57

 Idem, p. 19. 
58

 Idem, p. 24. 
59

 PEDRO, J. M.. O feminismo de 'segunda onda': corpo, prazer e trabalho. In: PEDRO, Joana Maria; 

PINSKY, Carla. (Org.). Nova história das mulheres no Brasil. 1ed. São Paulo: Contexto, 2012, v. 1, p. 

239-240. 
60

 Idem, p. 252. 
61

 Idem, p. 254. 
62

 BUITONI, Dulcília Helena. Imprensa feminina. São Paulo: Ática, 1986, p. 08. 
63

 Idem, p. 06. 
64

 Idem, p. 08. 



25 
 

“embora frequentemente ligados ao âmbito doméstico, seus assuntos podem ir 

da dor de dente no filho de sete anos à discussão da política de controle da 

natalidade, passando pelos quase inevitáveis modelos de roupa e pela receitas 

que prometem delícias.”
65

 

 

Uma das principais características da Imprensa Feminina são também a 

“novidade” e a publicidade. Ela está em constante renovação – de estética, de moda, de 

comportamento – e a publicidade além de fomentadora dessas novidades, oferece nas 

páginas das revistas femininas uma forma de suprir essas necessidades
66

. Mostra-se, 

assim, como a inventora das “modas” que são apresentadas como o que existe de mais 

atual e novo, impulsionando a Imprensa Feminina
67

. 

Tânia de Luca também traça contornos para essa relação entre revistas femininas 

e a publicidade. Com um discurso de convencimento que beira à imposição, indicando 

“o que fazer e como fazer”, as matérias e notícias nas revistas femininas assemelham-se 

e às vezes confundem-se com as publicidades nelas veiculadas
68

. O campo da Imprensa 

Feminina, aliada à publicidade, torna-se cada vez mais lucrativo. Quando ao conteúdo e 

temáticas,  

“a predominância de rubricas tidas como naturalmente constitutivas do 

universo feminino (lar, beleza, questões do coração) somam-se, a partir dos 

anos 1970, a questões ligadas à atividade profissional e, sobretudo, ao 

sexo.”
69

 

 

Vale lembrar que essas rubricas eram relacionadas à mulher branca, de classe 

média alta, heterossexual em busca de seu “príncipe encantado”, mesmo que este seja 

apenas para fins sexuais.  

Beleza e sexo destacam-se como as principais abordagens na análise das revistas 

femininas nos anos 1980. Beleza essa que, no início do século XX, limitava-se “à 

indumentária, ao uso de alguns produtos para o rosto e os cabelos” e que posteriormente 

implicava em consumir produtos cosméticos, roupas da moda, medicamentos e a 

submissão às cirurgias plásticas
70

. Evidenciando a importância da aparência física na 

sociedade contemporânea, resultado da publicidade atrelada às revistas, cinema e 
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televisão, a busca pela beleza tornou-se questão de primeira necessidade frente às 

possibilidades de transformações do corpo
71

.  

Alguns estudos isolados trazem especificidades de diferentes publicações. Fleig-

Bueno, ao analisar a revista Nova Cosmopolitan
72

, mostra como esta se destacou entre 

as revistas femininas na década de 1980 com seu discurso “você pode”, “você é capaz”, 

proclamava-se a revista das mulheres “liberadas”
73

, falando mais abertamente 

principalmente de questões relacionadas à vida e práticas sexuais das mulheres, isso 

porque, ao longo do século XX, 

“Uma crise se instaura no modelo familiar burguês, com a redução do 

casamento formal e aumento dos divórcios, a diminuição do número de filhos 

e a maior aceitação de condutas sexuais mais liberais, com as relações antes 

do enlace matrimonial e mais parceiros – sexo sai do domínio do privado 

para ser pauta de discussão no âmbito público”
74

. 

 

 A partir do trabalho de Fleig-Bueno, podemos estabelecer um comparativo entre 

o que se veiculava de novidade sobre beleza e corpo feminino nas revistas seculares, 

contrapondo com o que se observa na revista Vida e Saúde durante a década de 1980.  

Ao refletirem sobro os modos de olhar e educar o corpo feminino na década de 

1940 a partir, também, da revista Vida e Saúde, Dalben e Soares afirmam que a revista 

destinava-se principalmente ao público feminino, tratando de diversos assuntos, tais 

quais: saúde, arte, higiene, beleza e família
75

 sob um olhar médico-higienista, científico, 

político e religioso. A mulher retratada nas páginas da revista detinha-se aos saberes e 

fazeres do lar, do cuidado com os filhos e na manutenção do matrimônio. Destacam-se, 

nesse período, seções como a Página da Dona de Casa, que sistematiza o perfil da 

mulher na imagem de mãe-esposa-dona de casa, sendo seu papel servir ao marido, aos 

filhos e ao lar.
76

 

“As páginas da Revista Vida e Saúde ambientam a mulher em sua função de 

mãe-esposa-dona de casa. A celebração adventista em torno da importância do 

lar como a primeira escola dos filhos, prolongamento do céu na terra, investe a 

mulher como “rainha do lar”, termo empregado por Ellen White para designar 

o grau de importância da atividade da esposa e mãe, de uso corrente na 
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denominação. Essa investidura reveste as atividades cotidianas da mulher 

adventista como desígnio divino para cumprimento da vontade de Deus.”
77

 

 

Sobre beleza, a mulher deveria ser resultado de um assíduo cuidado com a saúde 

e alimentação
78

, sem a necessidade do uso de cosméticos, roupas da moda; prezavam 

pela beleza natural, em detrimento de uma beleza “artificial”. Um corpo belo era 

resultado da atenção dada à saúde e ao espírito – “para ser bela, a mulher deveria 

apresentar não apenas um corpo considerado saudável, mas, também, um espírito 

são”
79

. 

O que temos como desafio é, portanto, estabelecer a diferença entre o conceito 

secular de beleza e o conceito “cristão”, colocado, sobretudo, como a “preservação de 

uma beleza natural”. Sendo ela a valorização de um aspecto da sociedade 

contemporânea de forma a agradar os valores da igreja, sem contrapor firmemente os 

valores gerais da sociedade brasileira e nem abandonando a valorização da beleza como 

um atributo feminino.  

 

2.2 Espirito sã, corpo sã – saúde e beleza para a mulher cristã  

As matérias sobre estética e beleza feminina, no contexto da revista Vida e 

Saúde, dividia-se em dois eixos mais expressivos. Um deles tratava das questões acerca 

do crescente apelo às cirurgias plásticas por mulheres insatisfeitas com a aparência. 

Sobre esse assunto, observamos que no inicio da década de 1980 a revista tende a 

reprovar esse recurso que, em mesma época, era uma novidade e estava em constante 

modernização e ampliação das possibilidades e de alcance em relação à transformação 

do corpo. Mesmo assim, procuravam estabelecer parâmetros entre os “prós e contras” 

de se recorrer às cirurgias plásticas como forma de alcançar um ideal de beleza, nesse 

caso secular. Nesse sentido, a revista tende a divulgar formas de amenizar problemas 

estéticos por meio de métodos que se aproximavam das práticas adventistas, como o 

cuidado com a alimentação, o uso de produtos naturais, o incentivo aos exercícios 

físicos e, claro, a manutenção de um ambiente familiar feliz e saudável, que refletia 

diretamente no corpo e na alma. O outro eixo foca justamente nessas possibilidades de 

se alcançar a beleza através de cuidados que não precisam recorrer a intervenções 

cirurgias. Observamos que o cuidado com a pele é um dos temas mais recorrente 
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quando se fala sobre cuidados estéticos. Isso coincide com o estímulo da revista acerca 

do cuidado com a alimentação e um bem-estar familiar.  

A matéria de capa “Beleza ao natural”, de fevereiro de 1989, evidencia que a 

supervisão religiosa da revista e a ideia de que o essencial para uma beleza feminina é a 

beleza do espírito permaneceu ao longo dos anos 1980.  

 

 

Figura 2: Vida e Saúde - Fevereiro de 1989 (Capa) 

 

 Nela, podemos observar que a imagem ilustrativa é de uma mulher de acordo 

com o modelo cristão. A roupa recatada, fechada até o pescoço, o rosto corado 

carregando um batom quase imperceptível nos lábios, olhar leve, sobrancelhas grossas, 
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seguindo o desenho natural da mesma. Na matéria, assinada por Dr. Márcio Pedretti
80

, a 

leitora é introduzida ao tema a partir da seguinte informação: 

“Um rosto belo e atraente pode ser obtido através do emprego dos recursos 

fornecidos pela Natureza. De fácil preparo, os cosméticos naturais não 

apresentam contra-indicações, são mais baratos e contêm princípios ativos mais 

eficazes. Este artigo mostra as vantagens do tratamento de pele "feito em casa" 

e dá algumas receitas práticas e úteis para a sua beleza.”
81

 

 

 A partir disso, destaca-se a retomada da chamada Fitoterapia, que é a utilização 

de plantas e ervas para tratamentos medicinais, o que fortaleceu o crescimento da 

cosmética natural através da Fitocosmetologia
82

. Reconhecendo o fator de 

complementaridade entre os produtos artificiais e produtos naturais, dão a contrapartida 

de que não raro vê-se o “fascínio” das pessoas em relação aos benefícios dos produtos 

da natureza, que promove “uma ligação instintiva e primordial entre o mundo vegetal, a 

saúde e a beleza do corpo.”
83

, resultando na absorção da beleza da natureza para si.  

O avanço das pesquisas científicas em favor dos produtos naturais também é 

ovacionado na matéria, pois passa a dar uma legitimação ao uso desses recursos pautado 

não só nas experiências empíricas, mas também na cientificidade. No exercício do 

ofício de esteticista, o profissional deve estabelecer um equilíbrio entre a cosmética 

natural e a industrializada, ainda que a primeira ofereça mais possibilidade de utilização 

e adaptação de acordo com cada cliente. Ainda sobre o uso de produtos naturais, 

destaca-se a importância dos cuidados nutricionais para a estética, aproximando-se da 

ideia de que a beleza deriva de um cuidado com o corpo de forma ampla.  

“O esteticista moderno deve superar a visão restrita do tratamento de beleza 

como um fim em si mesmo e trabalhar numa concepção mais ampla, segundo a 

qual os tratamentos de beleza devem representar uma verdadeira cura do 

corpo.”
84

 

 

 Por fim, a matéria fornece uma seção de dicas e receitas caseiras para o cuidado 

estético, intitulada “Cosméticos à moda da casa”, direcionada às mulheres com o 

objetivo de ajudá-las a remover impurezas, nutrir e tonificar a cútis
85

. Dessa forma, 

fazendo a manutenção da beleza natural de forma saudável, com elementos da natureza, 

que não recorre as técnicas artificiais de cuidado estético.  
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 A matéria “Ser bela é fácil e barato” publicada em setembro de 1986 e assinada 

por Pascale Herria firma a ideia de que a “Mãe natureza” é a maior provedora de 

benefícios à beleza feminina e a importância do cuidado alimentar, afinal “Qual é o 

médico que receitaria a alguém bebidas alcoólicas, fumo ou carnes impróprias (como a 

de porco, por exemplo), para que obtivesse um invejável rosado nas faces?”
86

 – 

questiona o autor. De acordo com o texto, a alimentação exerce influência direta sobre 

nosso corpo e ainda proporcionam e conservam a beleza. No caso da mulher, age sobre 

uma das principais preocupações femininas: o excesso e a má distribuição de peso
87

. O 

“ser bela” torna-se fácil e barato quando não rende-se aos recursos artificiais, mas 

investe-se nos alimentos e seus benefícios naturais. De forma semelhante à matéria 

anterior, esta vai fornecendo dicas de produtos – frutos, cereais, etc – que são benéficos 

ao corpo e evidenciam a beleza natural da mulher.  

 As matérias seriadas “Dietética e Cosmética” I e II foram veiculadas nas edições 

de junho e julho de 1981 e assinadas por J. Artigas Garcia – Químico, Microbiologista e 

Dietista. Segundo o autor, 

“ao lado dos métodos gerais de higiene corporal consistentes em banhos e 

lavagens, em procurar ar puro e saudável, um descanso e uma atividade 

adequados, e massagens e exercícios respiratórios convenientes, [a dieta] 

desempenha um papel importantíssimo a alimentação.”
88

 

 

Seguindo nessa ideia, a alimentação é um dos recursos mais importantes para a 

cosmética, pois contribui para manter a pele sã e cheia de vida. Ao contrário do que se 

entende quando fala-se em “embelezamento” vem em mente a beleza decorativa, mas o 

cuidado e proteção da pele é parte principal para avançar nele. Para isso, enumeram seis 

cuidados dietéticos fundamentais. São eles: evitar todos os produtos conhecidos como 

nocivos, manter quantidades suficientes de nutrientes necessários à vida, regular o 

suprimento de proteínas, gorduras e hidratos de carbono, regular o suprimento de sais 

minerais, regular o suprimento de calorias totais e regular a ingestão de líquidos
89

. A 

série também dá especial atenção a questão do consumo de gorduras e indicar os 

alimentos “amigos” e os alimentos “inimigos” do cuidado com a pele. A exemplo, é 

condenado o consumo excessivo de carne, pois tem-se um limite proteico a ser 

consumido diariamente. Isso conflui com a prática adventista do vegetarianismo, e a 

                                                           
86

 REVISTA VIDA E SAÚDE. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, nº 09, 1986, p. 23. 
87

 Idem.  
88

 REVISTA VIDA E SAÚDE. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, nº 06, 1981, p. 11. 
89

 Idem.  



31 
 

redução do consumo por parte de suas leitoras já é um avanço no sentido de aproximar-

se da moral cristã da revista.  

 O tópico “Cuide bem da moldura do seu rosto” é parte da seção “Jornal da 

Mulher” da edição de dezembro de 1984 e trata do cuidado com os cabelos. De forma 

poética, “um palmo de rosto bonito pouco adianta se as suas "pétalas" estão maltratadas 

e sem vida.”
90

. Delicados, os cabelos requerem cuidados especiais para que possam 

exercer sua função de evidenciar a beleza de um rosto feminino. Os fios oleosos e os 

secos necessitam de cuidados específicos para cada caso, já os cabelos “normais”, basta 

lavar periodicamente e escovar suavemente.  De modo geral, sugere cuidados diferentes 

a cada tipo de cabelo, mas um conselho serve a todos eles: “Um lembrete: Não use 

permanentes. Elas provocam ressecamento.”
91

. Ou seja, não seguir tratamentos estéticos 

para cabelos que eram moda nos anos 1980, propagandeados pelas revistas seculares.  

 O cuidado com a pele frente ao envelhecimento é tratado em na edição de 

novembro de 1989. Em “como recuperar e manter a pele jovem”, assinada pelos Drs. 

Maurício Biaggini e Bruno Rimoldi, abordam o tratamento das rugas, um dos primeiros 

sinais de envelhecimento e preocupação da maioria das mulheres. No caso das revistas 

seculares, muitas das soluções recorrem as intervenções cirúrgicas e ao uso excessivo de 

produtos estéticos. Tratando-se de uma revista voltada para tratamentos naturais, firme 

na manutenção de alguns ideais cristãos em relação ao corpo, explanam sobre as 

técnicas de implante de colágenos e de microinjeção de placenta – novidades do mundo 

das intervenções estéticas – mas afirmam que esses recursos mascaram e esticam a pele, 

sendo soluções satisfatórias, mas passageiras
92

. O importante é atentar-se aos agravantes 

do aceleramento do desgaste da pele, como a excessiva exposição à luz solar, a 

exposição constante ao vento e ao frio, abuso de fumo e álcool, alimentação 

inconveniente, repouso inadequado, reações cutâneas alérgicas aos fármacos e 

cosméticos. Uma mulher que preze pelo cuidado com a pele não precisa se render aos 

métodos citados, uma vez que o envelhecimento é um processo natural de um corpo 

saudável.  

 “Nariz Bonito: uma preocupação”, escrita pelo Dr. Bruno Musumesi, afirma que 

“em virtude de sua posição de destaque, no meio do rosto, o nariz é sempre objeto das 
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atenções, mas é a mulher quem se preocupa com ele de modo especial”
93

, afinal de 

contas, a valorização da beleza é regra apenas para o público feminino e a preocupação 

com características fora de um padrão secular de beleza também deve ser assunto da 

mulher cristã. O interessante é que, em primeiro momento, parece tratar de possíveis 

deformidades ou desproporções que não seguem o modelo secular de “nariz perfeito” – 

pequeno e fino. Porém, a matéria traz para discussão problemas da pele na região do 

nariz.  

“Tenho um problema", escreve uma bondosa leitora, "que me tem causado um 

grande complexo: o nariz vermelho. Se estou cansada, emocionada, nervosa; se 

faz frio, e muitas vezes à tarde, especialmente depois do jantar, eis que surge o 

que para mim representa o meu mais grave defeito. Gostaria de saber qual seria 

a causa deste inconveniente e se é possível impedi-lo.”
94

 

 

 “Simpatizamos com o desgosto de nossa leitora, pois o nariz, para alguns de nós, 

especialmente para a mulher, possui funções estéticas decisivas”
95

, afirma o redator. 

Mesmo reconhecendo como um problema não tão sério de estética – frente ao desgosto 

pelo próprio formato do nariz que leva algumas pessoas a recorrer às cirurgias plásticas 

– o problema de vermelhidão e acne, são muitas vezes causados pela carência de 

vitamina B, pelo intenso consumo de álcool e comidas picantes. Mesmo assim, em 

alguns casos, admitem que utilizar-se de técnicas como peeling e intervenções 

cirúrgicas sejam formas mais eficazes de tratar as formas mais agressivas desses 

problemas
96

.  

 Outra matéria que concilia técnicas naturais e artificiais para o tratamento 

estético feminino foi veiculada na edição de maio de 1984. Muitas são as técnicas de 

depilação ao alcance do público feminino, bem como a necessidade de depilar-se faz 

parte de um “ritual de toda semana” para qualquer mulher, que corresponde “a magia do 

‘depilar-se’ somada ao ‘maquilar-se’ e ao ‘perfumar-se’ chegam ao espelho, traduzindo 

na mulher depilada, maquilada e perfumada, mais do que nunca, o desejo de ser bela”
97

. 

Portanto, faz parte do “ser bela” da mulher cristã todos esses processos propagados pelo 

padrão de beleza secular, tendo suas técnicas melhoradas a cada dia e sendo assunto 

também na revista Vida e Saúde. Ao longo de “Excesso de pêlos: remédio já no Brasil”, 

o médico consultado explica as diferenças estéticas que resultam dos hormônios 

femininos e masculinos. Quando o organismo feminino produz testosterona – o 
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hormônio masculino – em excesso, a mulher tende a ter mais pelos, o que causa um 

constrangimento pelo excesso de pelos que não é característico na aparência feminina. 

Por isso, desenvolveu-se meios para tratar desse problema, como remédios e a 

eletrocoagulação. Mesmo assim, as mulheres sentem a necessidade de eliminar qualquer 

pelagem que possam “diminuir a femilinidade” de si mesmas. Nesse sentido, a matéria 

abre a possibilidade para a mulher cristã e sua “beleza natural” a utilização de recursos 

“artificiais”. 

 Celulite é outro fator incômodo para a mulher. Sobre ela, um longo dossiê é feito 

na edição de março de 1983, que também serve para divulgar novas técnicas para o 

tratamento das temidas “lipodistrofias localizadas”. Assinada pelo cirurgião Dr. Gerald 

Illouz, ele assemelha a celulite à uma textura de casca de laranja, e afirma que:  

“São freqüentes os casos de mulheres que apresentam concentrações muito 

localizadas de celulite, o que provoca uma desarmonia da silhueta, podendo 

levar até a uma infelicidade difícil de suportar. É muito comum constatar-se 

que certas mulheres bonitas, e de corpo bem feito, tornam-se de um momento 

para outro deformadas da cintura para baixo, lembrando as clássicas "ânforas 

romanas".”
98

 

 

Uma das causas da celulite, de acordo com a matéria, é a hereditariedade. Mas 

também evidenciam o fator alimentar como causador de deformidades estéticas. 

“Embora a lipodistrofia possa ter outras origens, a verdade é que a alimentação 

constitui fator decisivo no surgimento desse tão incômodo problema, e que 

tanta preocupação traz às pessoas. Às vezes é preciso cuidar desde a 

infância.”
99

 

 

 Após explicar o que é a celulite e as causas mais prováveis do seu aparecimento, 

o redator redige um relato completo de como funciona a lipoaspiração, última novidade 

no setor de cirurgias plásticas. Ela é recomendada as leitoras que se sentem 

desconfortáveis com os “culotes avantajados” e gordurosos. Tratada como técnica 

revolucionária, pois deixa cicatrizes muito menores em relação aos demais 

procedimentos oferecidos pelo mercado estético, ela é tida como a melhor opção para as 

mulheres jovens insatisfeitas com seus corpos. Após o procedimento, deve-se manter as 

atividades normais de cuidado com o corpo – ginástica e dieta balanceada. 

Outra matéria que traz de forma positiva a cirurgia plástica é “A cirurgia plástica 

que rejuvenesce”, na edição de novembro de 1985. Nela, fazem um apanhado de 

diversas técnicas e o indicado para cada situação. De acordo com o texto, elas são o que 

tem de mais satisfatório e sofisticado no mercado estético, estimulando a vontade de 
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consumo das leitoras. Os procedimentos mais procurados seriam aqueles para eliminar 

rugas e bolsas sob os olhos – lifting, aumento ou diminuição do nariz para “colocá-lo 

em harmonia com o rosto” – rinoplastia, aumento ou diminuição dos seios – 

mamoplastia e a redução da gordura corporal com escultura corpórea – por meio da 

lipoaspiração
100

. O ponto em questão é que alcançar a beleza é necessário para atingir 

um bem-estar que, em alguns casos, só as técnicas mais avançadas dão conta.  

 Sobre a lipoaspiração, outras matérias também se ocuparam de debatê-la. É o 

caso da edição de dezembro de 1989, onde ela é colocada enquanto técnica moderna e 

segura. Assinada por Dr. Pedro Chaouat, médico esteticista francês, ele aponta que para 

além das questões de ordem estética, a lipoaspiração também tem seus benefícios para a 

saúde
101

, pois traz um conforto psicológico para aquelas que antes se sentiam 

insatisfeitas com seu próprio corpo.  

Seguindo nesse sentido, o tópico “Lipoaspiração: vantagens e restrições”, 

inserido na seção “Panorama Mundial” da edição de fevereiro de 1985, propõe colocar 

na balança os prós e contras algumas questões sobre o procedimento estético. De acordo 

com o texto, a lipoaspiração “virou moda” e é a técnica mais popular e procurada do 

período, e com isso algumas “distorções” aparecem, afinal ela “não é para todo o 

mundo, a toda hora e de qualquer jeito.”
102

. O texto é escrito em um tom de alerta sobre 

o procedimento, uma vez que ele não é tão simples como parece ser. Ela não é uma 

“dieta cirúrgica” como algumas mulheres pensam, e por isso muitas que procuram 

especialistas recebem resposta negativa para executar a lipoaspiração. Sendo assim, o 

tópico parece alertar as mulheres de que o cuidar do corpo não deve se render às 

técnicas cirúrgicas que resolvem os problemas de um dia pro outro, mas sim uma 

atenção constante com a alimentação, uma vez que a única imagem vinculada ao tópico 

é de uma mulher segurando um prato de macarrão e comendo-o com as mãos (Figura 

03). 
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Figura 3: Vida e Saúde - Fevereiro de 1985 (p. 31) 

 

 Na mesma seção de fevereiro de 1985, juntamente com o tópico sobre 

lipoaspiração, é também colocado na balança os recursos cirúrgicos utilizados pelos 

médicos esteticistas. “Colágeno ou silicone?” coloca em pauta a substituição do 

colágeno pelo silicone feita por alguns cirurgiões sem o consentimento da paciente, por 

seu preço inferior. Porém, além de ser prejudicial para alguns órgãos como os pulmões e 

rins, ele é de uso proibido no Brasil
103

. Os riscos do silicone na medicina são apontados 

pela revista também na edição de agosto de 1986. Replicadas do jornal “Folha de São 

Paulo”, as informações trazidas são de que o silicone é muito prejudicial para a saúde, 

um grande causador de doenças, podendo migrar de lugar e ser confundidos com tumor 

cancerígeno ou entrar na corrente sanguínea e invadir órgão vitais. Portanto, submeter-

se a essas técnicas pode ser um risco que não vale o investimento em uma solução 

rápida, mas possivelmente desastrosa para o corpo.  

Na edição de dezembro de 1983, a seção Panorama Mundial traz de forma mais 

positiva a questão do uso do colágeno, novidade praticada a poucos meses no Brasil. 

“Imagine se fosse possível preencher com uma massinha os sulcos naso-

genianos (aqueles traços que com a idade se formam a partir do nariz)! Pois o 

implante de colágeno tem exatamente esta função, igualando a depressão e 

fazendo com que o sulco desapareça.”
104
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 Sua vantagem é ser aplicado em forma de injeção, sem a necessidade de uma 

intervenção mais agressiva. Indicado de forma mais deliberada para o combate as rugas 

e vincos faciais, o implante de colágeno dispensa uma intervenção cirurgia que pode 

acabar alterando drasticamente a fisionomia das pacientes.  

  

 O que podemos observar é que a revista não segue uma linha constante de 

aprovação ou reprovação de técnicas médicas para fins estéticos. Procuram mesclar 

contra-indicações com matérias que evidenciam os pontos positivos desses recursos, 

afinal, agradando ou não a comunidade adventista, as cirurgias plásticas era um assunto 

em voga na sociedade brasileira dos anos 1980 e bastante propagandeadas pelas revistas 

femininas seculares da época. Sendo assim, utilizar-se do artifício de propagandear os 

benefícios de elementos naturais, como foi explorado em primeiro momento, tencionava 

as leitoras sobre as possibilidades de um cuidado estético que não se rendia aos recursos 

“modernos”. Mesmo assim, deixavam em aberto para a escolha das leitoras ambos os 

lados.  

 

 No capítulo seguinte, daremos continuidade na exploração do ideal de mulher 

para a Vida e Saúde, buscando compreender os conceitos de maternidade e sexualidade 

nos moldes cristão a partir da revista. 
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3. Maternidade e Sexualidade nos moldes cristãos 

3.1 Mãe: Sentido do lar 

No lar cristão, a figura da mulher é central, pois ela enquanto mãe e esposa é a 

responsável pelo equilíbrio do lar – pelo cuidado com a saúde, com a alimentação, com 

a limpeza, com a harmonia e com o amor entre os familiares. A valorização dos 

elementos da natureza, nesse sentido, também se faz presente. A alimentação deve 

seguir uma dieta saudável, e no que compete à mulher e mãe, o incentivo à 

amamentação se faz bastante presente na revista Vida e Saúde. Foram publicados na 

década de 1980 os primeiros estudos sobre a importância da amamentação exclusiva 

associada ao menos índice de mortalidade infantil, o que forneceu “novas bases para a 

reformulação de políticas internacionais, particularmente da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)”
105

.  

“No Brasil, em 1981, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de 

Incentivo ao Aleitamento Materno, conjugando ações nas áreas da saúde, 

comunicação e educação, em articulação também com a sociedade civil. A 

estratégia básica era a do incentivo a amamentação, divulgando-se os 

benefícios da mesma para o bebê.”
106

 

A frequência de matérias que tratam da importância da amamentação pode ser 

associada ao início de campanhas do Ministério da Saúde, o que fortalece o interesse 

adventista estimular a valorização de uma alimentação saudável frente ao crescente 

processo de industrialização dos alimentos. 

As matérias “Mamadeira não substitui o leite materno” e “Mamadeira: uma 

ameaça” foram publicadas em outubro e novembro de 1981, respectivamente, e ambas 

assinadas por Ivo S. Cardoso. A primeira inicia-se com a afirmação de que “Cerca de 

50% das mães de recém-nascidos substituem o leite materno pela mamadeira. Esta 

prática, além de antieconômica, traz sérios prejuízos nutricionais, psicológicos e sociais 

à criança.”
107

. No mesmo sentido começa a segunda matéria,  

“A prática da amamentação está em declínio no Brasil e no mundo. Os reflexos 

tornam-se cada vez melhor conhecidos: o desmame precoce agrava o drama da 

desnutrição, deixa a criança sem proteção quanto a doenças diversas, aumenta 
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a taxa de mortalidade infantil e ainda agrava os problemas sócio-econômicos 

da família, principalmente a de baixa renda.”
108

 

Podemos observar que ambas partem da ideia de que além de prejudicial para a 

saúde do bebê – questão em voga não só na revista, mas também no plano social através 

das campanhas do Ministério da Saúde – apelar para o uso da mamadeira acaba sendo 

muito mais trabalhoso e de custo elevado em relação ao leite materno.  

Na edição de outubro, são pontuados alguns fatores relevantes para o volume do 

leite materno, entre eles destacam-se a “dieta, o ambiente psico-social e a capacidade de 

sucção do bebê”
109

. Para além da própria alimentação, que deve ter especial atenção por 

parte da mãe, e da capacidade de sucção variar entre bebês prematuros ou não, o 

ambiente em que ambos estão inseridos interfere diretamente na produção do leite: 

“Perturbação emocional e ansiedade em geral, foram apontados como fatores 

que podem intervir na capacidade de produção do seio, afetando os 

mecanismos hormonais e psicológicos que permitem a secreção.”
110

 

Se o fato de a qualidade do leite materno ser imensamente superior ao leite de 

vaca já é um ponto estimulante para manter-se apenas na amamentação, a relação 

estabelecida entre mãe e bebê também é glorificada na matéria de outubro de 1981. As 

pesquisadoras consultadas para a matéria afirmam que a “transação social e afetiva, 

desencadeada pela amamentação, pode mesmo dar à mãe maior capacidade de dirigir o 

filho e dar-lhe ‘habilidade para lidar com o mundo que o cerca’”
111

.  

A matéria de novembro do mesmo ano, além de explorar os mesmos pontos da 

anterior (qualidade do leite, aspecto econômico, relação mãe e bebê), também faz 

referência a alguns dados das instituições governamentais que vinham estimulando os 

estudos sobre e as campanhas de aleitamento materno, e traz dados específicos do caso 

brasileiro. Os resultados foram obtidos a partir de pesquisas feitas pelo governo através 

do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição da UNICEF. Um deles revela que 

“entre crianças brasileiras de seis a 11 meses, revela que 96% dos óbitos foram de 

crianças amamentadas menos de seis meses”
112

. Outros dados são colocados de forma 

mais dinâmica, para além do texto: 
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Figura 4: Vida e Saúde - Novembro de 1981 (p. 26) 

  

Diversas outras matérias são publicadas ao longo dos anos 1980 com o objetivo 

de conscientizar as mães sobre os benefícios do leite materno, tornando-se até bastante 

repetitivas, e trabalhando em sintonia com as campanhas governamentais em relação ao 

leite materno e sobre o próprio modo da revista visualizar o papel de mãe enquanto 

responsável por zelar pela saúde da família. Entre elas, “Leite materno: alimento ideal 

do recém-nascido” de maio de 1980, “Leite materno – o melhor alimento” de janeiro de 

1981, “Leite materno: criança forte” de abril de 1984, “Amamentação: ternura em 

gotas” de fevereiro de 1985 e “As vantagens do aleitamento materno” de maio de 1989.  

Outra forma de abordar o papel materno das mulheres na revista Vida e Saúde 

foram as matérias comumente veiculadas no mês de maio (devido ao Dia das Mães, no 

contexto brasileiro) que no próprio titulo já referenciam à maternidade. Elas idealizam o 

papel de mãe como harmonizadora, conciliadora, de fato o “sentido do lar”, na qual 

marido e filhos têm a referência enquanto provadora de amor e cuidado. 

 As matérias do mês de maio são efetivamente aquelas que se propõem a 

descrever o papel de mulher enquanto mãe. “O que devemos a nossa Mãe”, da edição de 

1981 se dedica a falar – de forma quase poética – sobre o que as mães fazem seus filhos. 

Nela, coloca-se a mãe enquanto sustentação de todas as ações e conquistas da vida dos 

filhos, portanto, a mulher mãe é portadora de uma imensa responsabilidade.  

“A influência de uma mãe alcança muito mais do que nosso próprio lar. 

Alguém disse que nunca houve um grande homem que não tivesse uma grande 

mãe. Se duvidais dessa declaração, procurai saber de um grande homem ou de 
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uma mulher célebre que não tenham sido ajudados pela mãe. Os fundamentos 

da vida são lançados nos joelhos de uma mãe e junto à lareira.”
113

 

 Também aproveitam a temática para pincelarem referências bíblicas: “Se não 

tivesse havido uma Joquebede, talvez nunca houvesse um Moisés”, afirmam. Esse 

referencial cristão do papel de mãe é observado nas demais matérias de maio. Em “Mãe 

– Sentido do Lar”, assinada por Raimundo Beach, fica em evidência a importância e a 

responsabilidade da mulher no exercer seu papel de mãe e sua centralidade no âmbito 

familiar cristão, doméstico, privado: 

“Tudo no lar gira em torno da mãe. Sua influência, para dizer o óbvio, é sentida 

em todas as coisas. Por isso, sua responsabilidade também é muito grande. As 

energias de que necessita para dar conta dos seus encargos ela as encontra na 

Providência, um poder ao dispor de quantos o queiram utilizar.”
114

 

 De forma complementar, a mãe dá sentido ao que a figura do homem e pai prove 

financeiramente:  

“O pai é quem assegura o pão, é verdade, mas a transformação do dinheiro em 

objetos úteis, a aquisição de roupas e de alimentos, tarefa tão delicada, é obra 

da mãe. É ela quem conhece as necessidades da casa em geral e de cada 

membro da família em particular, que lá se arranja de uma maneira ou de outra 

para que cada um tenha o que lhe é preciso. Por isso os seus serviços são muito 

desejados se não apreciados no seu justo valor.”
115

 

 Para isso, a mãe muitas vezes sacrifica o bem-estar pessoal e individual para 

fazer o bem num plano familiar, portanto, isso não deve ser encarado de forma negativa, 

pois essa seria a tarefa de Deus para a mulher. É o sentido natural da mulher é encontrar 

alegria na maternidade, e aperfeiçoada pelo poder divino ela se torna a “verdadeira 

mãe”, ou ainda a “rainha do lar”
116

.  

 Maio de 1984 intitula a matéria temática do mês como “O verdadeiro Dia das 

Mães”, escrita por Sherwood E. Wirt. Nela, o referencial cristão também se faz 

presente, e ainda afirmam que o que há de estrutura mais sólida em nossa sociedade é a 

solicitude de uma mãe pelos filhos.  

“a igreja de Deus que as mães ajudaram a construir tem sido um santuário para 

suas esperanças e anseios. A fé cristã tem desenvolvido e incentivado o que 

existe de melhor no amor materno, através dos séculos.”
117
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Sendo assim, a fé cristã seria um dos pilares que sustentaria a “verdadeira mãe”, 

e nela buscam forças para a tarefa divida da maternidade. 

 Há também um tópico na matéria intitulado “Emancipador do sexo feminino”, 

onde firmam a imagem de Jesus como reformulador de uma dimensão, inteiramente 

nova, de amor materno
118

, o emancipador das mulheres, e ainda cita um evangelizador, 

Billy Graham: “Se eu fosse uma mulher, correria para Cristo. Ele é o melhor Amigo que 

as mulheres já possuíram”
119

. Portanto, Jesus é o libertador e o amigo das mães, e ele é 

encontrado no exercício da fé cristã. Acrescentam também um “perfil” de mãe cristã:  

“Percebe-se que a mãe cristã é terna sem perder a firmeza, meiga sem tornar-se 

fraca, amorosa sem transigir com a injustiça. Não se considera uma heroína 

nem cobre os filhos de carinhos excessivos. Como Maria, julga-se uma serva 

do Senhor, responsável a Deus pela educação de seus filhos, para que honrem e 

glorifiquem a Deus.”
120

 

 Ser mãe frente as novidades do mundo moderno é difícil, mas com a sustentação 

dada no seguir uma vida cristã a maternidade deixa de ser um fardo, pois reconhece-se 

que isso é uma tarefa destinada às mulheres amigas de Jesus. Estar próxima dele e 

exercer a fé cristã traz um bem-estar para as mães, é um alicerce que ajuda a se 

aproximarem do modelo de mãe que Maria era. Segundo o texto, “somente Deus pode 

dar às mães a amplitude e a profundeza de caráter necessárias numa época em que se 

fala da ‘Grande Sociedade’”
121

. 

 Em “A mãe que trabalha”, escrita pela professora Kay Kuzma (descrita como 

mãe de três filhos), procura-se explorar as possibilidades de conciliar a maternidade nos 

moldes cristãos, onde a mãe e o centro de harmonia e referência para os filhos, e a 

inserção da mulher no mercado de trabalho – cada vez mais comum, tratando-se da 

década de 1980. Uma vez que as mulheres começam a sair do âmbito doméstico e 

assumem trabalhos profissionais, e não somente o que, teoricamente, lhes é tarefa 

primordial (zelar pelos filhos e pelo ambiente familiar), elas devem fazer valer, com 

atenção, amor e cuidado, o tempo disponível para com os filhos. Mesmo assim, há um 

reconhecimento de que as modificações sociais, por diversos motivos, tem levado as 

mulheres mesmo com filhos para o mercado de trabalho, o que difere de um modelo de 
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mulher reduzida ao âmbito doméstico, como era em tempos anteriores colocado nas 

páginas da revista Vida e Saúde. 

“Embora sempre se tenha enaltecido o conceito do pai que trabalha, tem-se 

encarado com receio o que a mãe possa fazer. O lugar da mãe era a sua casa: 

dar atenção aos filhos e velar para que a chama do lar permanecesse acesa. A 

mulher ideal não trabalhava, pelo menos não por dinheiro.”
122

 

 A partir disso, indica-se pontos positivos que de fato são um avanço em relação 

aos filhos: “os pais – não apenas as mães – se acham mais ativamente envolvidos na 

criação dos filhos” – o que, de fato, não é nada além da obrigação de ambos. A autora 

faz um levantamento dos principais problemas enfrentados pelas “mães que trabalham”, 

entre eles o mais recorrente era o temor que os filhos não recebessem o devido cuidado. 

A falta de tempo também é destacada, e para isso algumas “dicas” são fornecidas pela 

autora. Dar prioridade aos filhos, e só em seguida organizar o tempo entre as outras 

tarefas. 

 As soluções apresentadas pelo texto sugerem que, por exemplo, as atividades 

com os filhos sejam divididas entre o pai e a mãe, ou há a possibilidade de recorrermos 

as outras mães, amigas, para que as mães possam “dar conta” de todas as tarefas 

incumbidas a elas pela maternidade: 

“As mães de mais êxito não são as que fazem tudo sozinhas. Todos 

necessitamos de ajuda, inclusive ajuda emocional. Aceite a possibilidade de 

receber ajuda, e não se sinta culpada por solicitá-la. Ocasionalmente ofereça 

ajuda a suas amigas, e envolva seus filhos nessa atividade. Ajudar os outros é 

uma maneira de beneficiar a própria família.”
123

 

 A última matéria a ser analisada é “Mães Superprotetoras”, na qual a imagem 

ilustrativa é uma mulher vestida na forma a la cristã de Mulher Super Poderosa, e 

procura apontar falhas que as mães, na intenção de proteger os filhos, acaba por 

prejudicá-los. Sobre a imagem (figura 5), é interessante observar que mesmo fazendo 

referencia a uma super-heroína, a roupa utilizada para referenciá-la é completamente 

diferente do modelo original. O vestido na altura dos joelhos e até o pescoço, as mangas 

compridas, a meia-calça nada tem de parecido com a versão original da heroína, com 

suas roupas curtas e curvas em evidência. A referência, portanto, limita-se apenas as 

cores e símbolo.  

                                                           
122

 REVISTA VIDA E SAÚDE. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, nº 09, 1987, p. 29. 
123

 Idem, p. 30. 



43 
 

  No texto, afirma-se que “a mãe superprotetora é difícil de ser identificada 

porque, superficialmente, parece cuidadosa e dedicada”
124

. Uma boa mãe, para que não 

proteja em excesso seus filhos, deve ensinar a criança a ser responsável, evitar fazer por 

eles o que eles podem fazer por si próprios, permitir que a criança sofra as 

consequências quando se comporta de modo irresponsável
125

, entre outras questões. Se 

uma mãe falha em sua maternidade, acaba criando filhos dependentes e imaturos.  

 

 

Figura 5: Revista Vida e Saúde - Novembro de 1985 (capa) 
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3.2 Na onda das novas ideias? Sexualidade feminina na revista Vida e Saúde 

A voz por trás do discurso da Vida e Saúde é em sua maioria de médicos, 

professores, doutores ou das pessoas da própria redação da revista, isso quando não são 

assinadas. As matérias trazem diversos pontos que evidenciam o moralismo e valores 

cristãos intrínsecos ao discurso da Vida e Saúde: a importância do recato, da castidade 

pré-matrimonial, as relações sexuais limitadas aos contornos do casamento, a 

necessidade de ser útil a sociedade, a formação de um lar edificado sobre os princípios 

cristãos.  

A Vida e Saúde inicia os anos 1980 abordando um tema bastante polêmico para 

o modelo cristão de relacionamento: as relações “livres”, fenômeno que vinha sendo 

observado desde o fim da década de 1960, com a contracultura e a reformulação das 

possibilidades de relações interpessoais. A reportagem “Doenças venéreas: o preço do 

amor livre”, de Azenilto Brito (provavelmente membro da redação da revista) não tem 

caráter jornalístico, mas conta com uma história supostamente real e quase novelística 

para elucidar os riscos dessas relações, levanta os perigos que jovens mulheres se 

submetem ao se relacionar sexualmente de forma deliberada por indução de “más 

companhias”. A narrativa traz uma série de “problemas” do estilo de vida moderno, 

inicia afirmando que a jovem retratada na história foi “criada num lar bem ajustado, 

onde a preocupação com a religião tinha grande peso [...], aprendera a cultivar e 

valorizar o recato e a vida casta”
126

, levantando então um juízo de valor e induzindo 

uma polarização de, pelo menos, dois tipos de mulheres, cujo ideal seria religiosa e 

casta.  

A jovem, criada em lar cristão e motivada a investir na carreira estudantil, 

depara-se com a “onda de novas ideais, muito mais sofisticadas e evoluídas” e vê-se 

apaixonada por um “príncipe encantado” que, com a pressão das colegas vê-se induzida 

a ter relações pré-conjugais, o que resulta em uma gravidez indesejada. Ela tenta buscar 

ajuda do rapaz, mas ele já se encontra em outro relacionamento, já que o que pauta as 

relações amorosas é o amor livre. Procura não dividir suas angústias com a família, que 

certamente a aconselharia a tomar outro tipo de atitude desde o princípio, e acaba 

executando um aborto, algo inimaginável para alguém proveniente de uma familiar 

cristã. O resultado é uma vida arruinada pela “falsa liberdade” proporcionada pelo amor 
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livre. Esse comportamento e suas consequências seriam frequentes na sociedade 

moderna, na qual existem os “conselheiros da juventude” nos meios midiáticos, 

reprovando a castidade e disseminando a pornografia. 

 

Figura 6: Vida e Saúde – Janeiro de 1980 (p. 26) 

 

A matéria declara que: 

“São muitos os jovens inexperientes que capitulam ante as pressões de 

grupos de concepções contrárias aos princípios em que foram educados. Tais 

condições trazem em seu rastro outros danosos resultados, como contingentes 

cada vez maiores de pessoas contagiadas por doenças venéreas, doenças 

mentais, abortos, perversões sexuais, vidas arruinadas, etc.”
127

 

 Nesse sentido, as doenças e práticas como aborto estariam se disseminando 

através do incentivo dos jovens para a libertação sexual. Mantendo-se dentro dos 
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valores cristãos de um “lar bem ajustado”, tais práticas não aconteceriam. Estendendo as 

discussões, a revista ainda traz um trecho de outra reportagem, veiculada no Chicago 

Tribune, onde reafirma a ligação entre o crescimento das práticas sexuais entre jovens e 

o crescimento e agravo de doenças mentais entre esse público: 

“Informou o jornal Chicago Tribune há alguns anos: ‘As novas liberdades 

podem estar criando novas pressões sobre alguns jovens, levando-os à 

promiscuidade e mesmo a enfermidades mentais. Num estudo realizado por 

vinte e quatro psiquiatras que trataram dos estudantes da Universidade de 

Wisconsin, o Dr. Halleck descobriu que 86% dos pacientes haviam tido 

relações sexuais com, pelo menos, uma pessoa e 72% tinham tido relações 

com mais de uma. Isto representa um índice mais elevado de ocorrências 

sexuais do que os encontrados entre estudantes que não eram pacientes’.”
128

 

 A busca por respaldo médico e científico também é evidenciada no seguinte 

trecho: 

“E para se ter uma visão do vertiginoso crescimento das doenças venéreas, 

seria suficiente citar as palavras do Dr. W. F. Schwartz, do Centro de 

Controle de Enfermidades do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, 

ao declarar: ‘Se você olhar para o gráfico de tendência, seria capaz de jurar 

que no próximo ano, ou no seguinte a esse, todo o mundo neste país terá 

gonorreia.’ Por sinal, tal enfermidade naquela nação vem em segundo lugar 

entre as doenças contagiosas, somente superada pelo resfriado comum.”
129

 

 Apontam ainda o problemático crescimento da ausência de distinção entre 

casamento e as relações sexuais, estas incentivadas já desde a adolescência: 

“As intimidades no namoro são admitidas com naturalidade cada vez maior 

por uma sociedade bombardeada por apelos sexuais através da publicidade 

escrita, falada e televisada e insinuações constantes de programas 

humorísticos e novelas pela TV. Uma verdadeira lavagem cerebral de 

promoção do sexo livre.”
130

 

Uma vez que a própria igreja fornecia material midiático para consumo por seus 

fiéis, ao apontar uma “lavagem cerebral” entre os jovens ao serem induzidos pela mídia 

secular a aderirem práticas e costumes de fora dos contornos da vida cristã, evidencia-se 

o cuidado em caracterizar os meios de comunicação de massa externos à comunidade 

religiosa como veículo reprodutor das ideias de liberdade sexual e com poderoso poder 

de corromper jovens, mesmo quando criados em um lar cristão. 

A matéria “Doenças venéreas: aumentam os casos”, assinada por Célia 

Demarchi, segue a mesma linha da anterior, atribuindo a culpa pelo crescimento das 

doenças venéreas, ou sexualmente transmissíveis, aos avanços da modernidade, os 
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novos métodos anticoncepcionais, o estimulo à liberdade sexual e, até mesmo, ao 

desenvolvimento dos meios de transporte:  

“A falta de um plano nacional de profilaxia, aliada à liberação sexual, 

causada principalmente pelo livre acesso aos anticoncepcionais modernos, 

bem como a mobilidade das pessoas a cada dia mais facilitada graças ao 

desenvolvimento dos meios de transporte, tendo como resultado um elevado 

número de encontros entre as pessoas, são alguns fatores que contribuem 

fantasticamente para a manutenção de um cenário trágico: uma população 

amedrontada pelo fantasma das doenças venéreas ou sexualmente 

transmissíveis.”
131

 

Em seguida, aponta que a camada que mais vem sendo atingida pelas doenças 

sexualmente transmissíveis são as mulheres de 13 a 18 anos e universitárias: “isso se 

deve em grande parte a uma liberação sexual inconsequente, já que é muito mais 

produto de apelos comerciais, aliados ao fácil acesso a anticoncepcionais, do que de um 

processo natural, no qual a educação sexual teria papel relevante”
132

. Nesse sentido, 

“educação sexual” diz respeito aos moldes cristãos de sexualidade, principalmente para 

as mulheres, onde a castidade é um valor e práticas sexuais se limitam aos contornos 

matrimoniais. Além disso, novamente podemos observar uma crítica à universidade 

enquanto espaço de trânsito de ideias sobre liberdade sexual e a mídia enquanto 

promotora de valores que vão contra a moral cristã sobre sexo e corpo, uma vez que ela 

seria o meio de acessar informações sobre métodos contraceptivos, o que encorajaria as 

jovens a se relacionarem sexualmente de forma mais deliberada. Tendendo muito mais a 

culpabilizar do que informar, a autora ainda afirma que “no caso específico das 

mulheres, o cuidado e atenção com o corpo são primordiais, porque nelas os sintomas 

de doenças como sífilis podem surgir apenas num estágio secundário [...] Isso faz das 

mulheres o maior número de vítimas e também as principais transmissoras”
133

. Por fim, 

a matéria ainda traz uma lista das principais doenças e suas causas, características e 

tratamento. 

O segundo grupo abarca matérias sobre relações fora do casamento e o 

crescimento da liberdade sexual no mundo moderno, o que resultaria na desestruturação 

do modelo familiar cristão, em gravidez indesejada, desilusões e na transmissão de 

doenças
134

. O artigo “As relações sexuais fora do casamento”, de Patrick Parnell, é uma 
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tentativa de rebater o argumento supostamente difundido entre os jovens no mundo 

moderno de que é saudável, ou minimamente compreensível, manter relações sem 

necessariamente estar em uma união matrimonial. A matéria divide-se em três tópicos: 

“Gravidez”, “Vida em Comum” e “Porque existe o sexo?”.  Ela mostra-se bastante 

previsível, seguindo a linha de pensamento da primeira matéria analisada – sobre 

doenças venéreas. A gravidez “ilegítima” seria uma das grandes consequências das 

práticas sexuais fora do casamento, gerando problemas em diversas esferas, onde a 

jovem mulher se questionaria se deve ou não levar adiante e se tem a capacidade de 

sustentar uma criança “sem o apoio material, econômico e emocional do pai”, o jovem 

homem apenas se questiona se ama ou não a jovem a ponto de se casar com ela, e a 

família que se pergunta onde errou na educação desses jovens. A “Vida em Comum” 

traz a crítica ao aumento dos casais que apenas vivem juntos sem oficializar a união em 

um casamento, e o quão problemático é a sociedade aprovar esse tipo de 

comportamento, que segundo o redator iniciou-se com modo de vida dos hippies dos 

anos 1960 e posteriormente estendeu-se a outros setores da sociedade. O terceiro e 

último tópico dedica-se ao propósito do ato sexual, sobre o qual a contemplação em sua 

totalidade era reservada apenas aqueles que estariam em conformidade com as leis de 

Deus: 

“Deus o instituiu para que se tornasse um vínculo de amor que unisse na 

intimidade o marido e a mulher. Quando cada cônjuge é motivado a dar-se 

um ao outro, a relação sexual se transforma em um dos prazeres físicos, 

espirituais e mentais de maior grandeza. É - um poder unificador que afirma e 

aproxima os dois... algo que eles partilham, que desfrutam juntamente, 

alguma coisa única e exclusiva entre marido e mulher.”
135

  

  Ainda nesse tópico, direcionam uma mensagem aos jovens para que não se 

envergonhem de sua castidade pré-matrimonial. Isso deve ser estimulado nas etapas do 

namoro e noivado, para que o casamento seja algo especial para ambos. 

O artigo “A desumanização sexual” é assinada por um psiquiatra do Hospital 

Adventista Silvestre, Dr. César Souza, e trata dos problemas da “sociedade do consumo 

sexual”, onde na falta de um prazer por completo, encontrado apenas nas relações 

matrimoniais, leva ao consumo de outras fontes de satisfação como o sexo irrestrito e o 

consumo de drogas. De acordo com o texto, os novos modelos de relações fazem com 
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que as pessoas tornem-se incapazes de amar, uma vez que o sexo tornou-se “mecânico”. 

Resultando em danos emocionais e espirituais, “a pornografia, o abuso sexual, na 

chamada era da libertação sexual, pode ser uma forma (agressiva?) de substituir o nosso 

vácuo afetivo”
136

. Afirma ainda aos jovens, frente a tantas possibilidades sexuais como 

a prática do amor livre, que “é necessário coragem para ir contra a corrente dos 

costumes sociais deturpados e doentios”
137

. Em outras palavras, seguir uma conduta 

cristã frente aos novos formatos de relações e as novas formas de ver e consumir a 

prática sexual é algo admirável e incentivado pelo discurso da revista. 

O texto “Liberação sexual e infertilidade” (Figura 07) é um tópico pequeno 

inserido na seção fixa “Panorama Mundial”. Mesmo se utilizando do discurso médico e 

científico para respaldar os argumentos inseridos no texto, eles não deixam de ser 

inconsistentes, uma vez que não indicam onde, quando ou em que contexto esse estudo 

está inserido, nem em qual contexto ele foi proferido em Belo Horizonte. Em suma, 

afirma que mulheres que possuem mais parceiros sexuais tendem a ter maior dificuldade 

para engravidar, devido a um micróbio transmitido através de relação sexual que causa 

uma infecção na mulher e imobiliza os espermatozoides. É interessante observar que o 

texto diz respeito às mulheres casadas que tentariam engravidar e não obtinham sucesso 

devido as suas relações sexuais anteriores, culpabilizando-a pela infelicidade do casal, 

uma vez que a “liberdade sexual” dela levaria a essa infertilidade.  
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Figura 7: Vida e Saúde – Maio de 1986 (p. 28) 

O grupo sobre “Problemas e soluções” dá continuidade à demonstração de que 

o discurso da revista estava proposto a oferecer respostas para os problemas do “mundo 

moderno” por eles mesmos evidenciados, justificando que é possível manter uma 

conduta de acordo com os bons costumes mesmo em meio a tantas influências 

desastrosas. Essas matérias trazem (ou mostram o caminho para obter) respostas a 

problemas possivelmente identificados nas relações sexuais dentro do casamento onde, 

por medo de que o companheiro ou companheira compreenda de forma equivocada 

determinadas situações ou ocorrências, como frigidez sexual ou a ejaculação precoce, 

acabam não procurando uma ajuda especializada. Ao passo que buscam estimular a 

procura de ajuda médica, também fornecem informações básicas sobre problemas que 

podem ser contornamos ou controlados.  

Em “Educação sexual: também por telefone”, de Ivo Cardoso, trata sobre um 

serviço telefônico de informações fornecido pela Associação Brasileira de Educação 

Sexual (Edusex), fundada em 1979. O atendimento é feito por psicólogas da 

Associação, que tem a função de esclarecer dúvidas sobre questões como gravidez e 
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doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com uma das psicólogas responsáveis 

pelo atendimento, entre os assuntos mais recorrentes está a preocupação de mulheres 

com relacionamentos amorosos. Já os homens, mostram-se mais preocupados com 

desempenho sexual. É importante evidenciar que o serviço é para atendimento de um 

amplo público, não necessariamente de leitores da revista. De acordo com as psicólogas, 

o serviço procura não incidir nenhum juízo de valor sobre as questões trazidas no 

atendimento, mesmo assim, de acordo com a psicóloga, a educadora sexual “deve 

trabalhar em consonância com seus próprios valores”
138

. Intencionalmente, o redator 

questiona a psicóloga entrevistada sobre as orientações dadas em relação às práticas 

sexuais antes do casamento, e a mesma responde “defendemos o sexo responsável”, 

soando para quem lê, no contexto da revista, que sexo responsável é aquele a partir do 

casamento.  

A segunda é uma entrevista com um sexólogo especializado em 

aconselhamento conjugal, Dr. Gérard Champelovier, membro do Instituto de Sexologia 

de Paris. De acordo com o sexólogo, sobre os problemas de relacionamento e 

disfunções sexuais, o desafio é “mostrar-lhes que estas disfunções são da 

responsabilidade do casal e não apenas de um dos parceiros, individualmente”
139

. Esse 

incentivo a tratar a sexualidade enquanto algo de responsabilidade do casal e não do 

indivíduo é positiva, num cenário onde os homens tendem a disfarçar problemas sexuais 

em função da conservação de uma masculinidade, cobrada socialmente. Contudo, as 

mulheres são aquelas que se mostram preocupadas com uma diversidade maior de 

questões, incluindo a perspectiva amorosa das relações e a satisfação do parceiro. De 

acordo com o entrevistado, homens procuram soluções práticas, como medicamentos, já 

as mulheres procuram aconselhamento, respostas mais subjetivas. Falando na maioria 

das vezes a partir da perspectiva matrimonial, o entrevistado afirma que “o que mais 

conta para a mulher é a necessidade de segurança. Para o homem, é saber que ele 

sempre encontrará sua esposa como nos primeiros dias de casados, ou seja, sincera, 

alegre e aceitando o pleno relacionamento conjugal”
140

. Ao longo da entrevista, o 

sexólogo constrói o argumento de que é necessário mais do que fatores fisiológicos para 

sanar os problemas dos casais em relação ao sexo, mas faz-se necessário atingir uma 

“harmonia sexual”, para a qual “as emoções, as sensações, as palavras, os gestos” são 
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mais importantes do que o próprio contato físico, para isso, faz-se necessário que as 

relações sejam construídas a partir de uma perspectiva conjugal e não da prática sexual 

ocasional. Entre gráficos e respostas que apontam a uma crescente ameaça externa à 

harmonia e vida sexual dos casais, o médico conta em tom de indignação:  

“Certo dia uma jovem veio ver-me porque seu relacionamento extraconjugal 

não era satisfatório. Perguntei-lhe: "E com seu marido, como vão as coisas?” 

Sua resposta espantou-me: "Oh, muito bem! Com o meu amante é que vão 

mal". Então indaguei: "Mas por que é que você não fica com o seu 

marido?”
141

 

Em “Inibições sexuais e suas causas” assinada por Profº Bruno Fedi, busca 

trabalhar com problemas sexuais ocasionamos por fatores psicológicos e sociais, uma 

vez que a sociedade moderna estaria ocasionando uma mudança de comportamento e de 

como homens e mulheres veem sua sexualidade. Indo de encontro com a ideia de que o 

mundo moderno oferece uma pluralidade de comportamentos a serem seguidos, a 

possibilidade de se experimentar em diferentes relações e com diferentes parceiros, o 

autor afirma que “esta mesma ordem social propõe modelos de comportamento, 

bombardeando continuamente o indivíduo com mensagens sexuais ocultas ou explícitas, 

exaltando ou reprimindo o desejo e comportamento sexuais
142

. Essa nova ordem social e 

diferentes modelos de comportamento estariam despertando um incomodo feminino em 

relação aos homens: “quanto às mulheres, as relações sexuais podem ser complicadas 

pela inveja e ressentimento contra os homens, os produtores da estrutura social em que 

vivem”
143

. Nesse sentido, os problemas sexuais femininos são colocados a partir de uma 

justificativa rasa como inveja e ressentimento, e não cobranças sociais sobre seu corpo, 

disponibilidade ou satisfação pessoal em segundo plano. 

Sobre o grupo que abarca as relações sexuais e casamento, os problemas e a 

busca por soluções parecem vir da perspectiva feminina, fazendo com que as leitoras 

pressuponham que é tarefa da esposa encontrar uma forma de melhorar suas relações, 

uma vez que provavelmente elas mesmas são as “causadoras” dos desentendimentos. Na 

matéria “Como agir nos conflitos matrimoniais”, um guia de como lidar com conflitos e 

desentendimentos dentro do casamento, determinado ponto aconselha a esposa da 

seguinte forma: “Se o seu marido interrompe o acordo de não repreendê-la porque você 

gasta muito dinheiro, não lhe responda irada; diga-lhe que ele tem razão, e que no futuro 
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você procurará gastar menos”
144

. Mesmo em uma época em que as mulheres estavam 

cada vez mais ocupando o mercado de trabalho, ainda sim é possível identificamos a 

associação somente do homem enquanto provedor.  

Outras trazem um cenário mais romantizado sobre casamento e a relação 

matrimonial. A matéria “O Amor Conjugal” da escritora Nancy Van Pelt, dedica-se a 

colocar a mulher na função “natural” de mãe e esposa provedora do amor e cuidado do 

marido e dos filhos, a responsável pelo equilíbrio emocional da relação conjugal e 

familiar. Mesmo afirmando que o amor faz-se necessário a todas as pessoas, a tarefa de 

proporcionar um bem-estar ao lar é da mulher:  

“O amor é indispensável à sobrevivência do ser humano, e especialmente as 

mulheres têm uma grande capacidade de dar e receber amor. Por exemplo, essa 

capacidade de amar é evidenciada quando pega uma agulha para remendar uma 

camisa rasgada. Quando prepara uma refeição, seu amor se mistura com o 

alimento. Quando se levanta às duas horas da madrugada para alimentar o 

filho, também o faz com amor. Quando veste o seu bebê, fá-lo com amor. 

Quando faz um bolo de aniversário para o filho, é motivada pelo amor. Quando 

fita o noivo ou esposo, seus olhos refletem amor. [...] Quando seu marido está 

nervoso e à beira do esgotamento, seu amor pode reanimá-lo.”
145

 

Algumas matérias trazem o moralismo cristão de forma mais evidente, como 

“Vida conjugal: assunto superado?” também de Nancy Van Pelt e “O problema da 

afetividade do casal”, do psicólogo Dr. J. N. Paternostro. Ambas tratam das relações 

desgastadas com as “crises de meia idade” e busca apontar formas de melhorar a vida 

matrimonial de muitos anos. Na primeira matéria, citando a passagem bíblica "E serão 

ambos uma carne" (Gênesis 2:24) a escritora frisa que mesmo existindo casamentos por 

conveniência, “para escapar de uma situação familiar desagradável, ou para dar nome a 

uma criatura”
146

 ele deve ser algo grandioso que abarca todas as esferas da vida de uma 

pessoa, não devendo ser banalizado. O divórcio, pontuado como uma das saídas 

encontradas para os problemas conjugais, é colocado como desnecessário e aconselha 

que a melhor forma de agir frente a conflitos conjugais é o diálogo e a busca por ajuda 

psicológica. A segunda matéria, mesmo assinada por um psicólogo, traz diversas 

menções a passagens bíblicas e morais cristãs ao falar sobre a longa vida conjugal. 

Utilizando a divisão patriarcal de gêneros em que o homem é o provedor enquanto a 

mulher é responsável pelos cuidados com o lar, filhos e casamento, reduzida ao âmbito 

domiciliar, sobre a infidelidade entre os casais, o psicólogo afirma que “Em geral é o 
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homem que, pela natureza de sua atividade profissional, tem maiores possibilidades de 

contatos com outras pessoas”
147

. Encerrando o texto com a mensagem de que “são 

poucos os que sabem da grande ajuda que um psicólogo cristão pode dar aos casais e 

pessoas em geral, que enfrentam tais problemas”
148

. O artigo não evidencia uma 

contradição entre o exercício da psicologia sob uma perspectiva cristã, nem explica o 

que vem a ser uma psicologia cristã. 

“Relação do casal: 1+1=1” e “União indissolúvel – Padrão Divino para o 

casamento” também se utilizam de uma série de valores cristãos para afirmar que a 

relação matrimonial é constituída pela relação do casal em comunhão com Deus. 

“Admitindo-se a criação e aceitando-se o fato de que Deus uniu o primeiro casal em 

matrimônio”
149

 o tema é introduzido a partir da afirmação de que: 

“nossas necessidades mais profundas só podem ser satisfeitas através de um 

relacionamento profundo com outros e com Deus, afirma o autor desse 

artigo, Dr. Belisário Marques. Tal relacionamento, segundo o psicólogo, 

quando verificado no plano matrimonial, é orientado por uma matemática 

incompreensível à lógica humana, representada pela fórmula 1+1=1.”
150

  

Mais uma vez, o discurso baseado nos molde cristão de que o casamento é uma 

união entre o casal e Deus que constitui o matrimônio, é respaldado por um psicólogo, 

indo de encontro com os valores adventistas por trás da revista. É possível observarmos 

também a afirmação da teoria criacionista sobre a humanidade e o padrão 

heteronormativo e cristão de relacionamento, onde o matrimônio, o plano divino 

descrito em Gênesis, é parte essencial da vida do homem e da mulher: 

“Quando Deus criou o homem, não o fez sozinho. Algo estava faltando. 

Então disse Deus: "Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea." (Gênesis 

2:18.) E criou a mulher. Agora sim, o quadro estava completo. Havia o 

homem e a mulher! E ambos se uniram em casamento, tornando manifesto o 

ideal divino de uma obra completa.”
151

 

Há ainda matérias que trazer quase um tutorial de como envolver-se 

fisicamente, pressupondo que suas leitoras enquadrem-se o tipo ideal de mulher, casta 

até o casamento. É o caso de “Contatos físicos para desenvolver o amor”, segundo a 

qual muitos relacionamentos fracassados são resultado da falta de informação de como 
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proceder em uma relação física entre homem e mulher, que pode ser resumida pelo 

seguinte esquema:  

 

Figura 8: Vida e Saúde – Novembro de 1985 (p. 22) 

 

A matéria afirma que “a expressão física de afeto, carinho e amor é uma forma 

de comunicação, mas não a única. A propósito, esta é uma das formas mais arriscadas 

de comunicação. Poderosa, sim, mas muito perigosa”
152

. Quando o casal rende-se aos 

contatos físicos mais intensos durante o namoro, perde-se a perspectiva de crescimento 

da relação entre o casal. O desafio, segundo a matéria, e saber até onde chegar enquanto 

se está no tempo do namoro ou noivado, uma vez que a última etapa, a relação sexual, é 

“algo belíssimo criado por Deus e reservado por Ele apenas para o casamento”
153

. Nesse 

sentido, fornecer informações teóricas sobre assuntos que só devem ser colocados em 

prática na vida conjugal. 
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Considerações Finais 

 O que podemos observar é que são diversas as atividades que regem a vida de 

uma mulher, e quando se fala em um “modelo cristão” ou um estilo de vida cristão, os 

conceitos de beleza, maternidade e sexualidade diferem-se dos modelos seculares. Mas 

o que é comum a todas as mulheres é a divisão em categorias, entra atividades de 

homem e atividades de mulher. Num âmbito social, para elas, destinam-se a 

preocupação e o cuidado com a beleza, a maternidade – que sendo opção ou não para as 

mulheres, a partir do momento em que se têm filhos, a responsabilidade pesa muito 

mais sobre a mãe, a sexualidade e seus relacionamentos – com sua liberdade ainda 

muito limitada. Sobre isso, vale a reflexão feita por Swain:  

“o ufanismo discursivo da igualdade de oportunidades não consegue encobrir a 

profunda polarização da sociedade ocidental em imagens esculpidas em 

formatos binários – mulher e homem – cujos contornos assimétricos delimitam, 

autorizam, definem os papéis, a ação, o ser no mundo.”
154

 

 

A partir da revisão e análise das fontes, algumas perguntas foram formuladas 

para que fosse possível delinear não só qual era o ideal de beleza, maternidade e 

sexualidade para a mulher, mas também quem constrói esse modelo. Quem fala aos 

leitores (e, principalmente, as leitoras) é o discurso cristão, masculino e 

heteronormativo, que pressupõe um universo pautado nas “leis universais de Deus”, 

criando uma atmosfera de empatia e conciliação em defesa de valores cristãos mais 

gerais com as outras denominações cristas já estabelecidas no cenário religioso 

brasileiro, procurando inserir o estilo de vida adventista com suas diversas 

especificidades, mas também adotam características do cristianismo no Brasil como 

forma de ganhar espaço nas prateleiras de mídia impressa religiosa. Mesmo não sendo 

abertamente denominacional, tinham como público-alvo leitores familiarizados ou 

interessados com um discurso cristão mais geral.  

Não buscam expressar-se apenas pelo discurso de condenação de práticas que 

não condizem com os preceitos cristãos, mas procuram uma forma sutil de afirmar que, 

por exemplo, sexo antes do casamento não é correto, como é o caso da utilização de um 

discurso médico e científico para mostrar o crescimento dos problemas de infertilidade 

devido à libertação sexual da mulher, ou os problemas do “mundo moderno” e do maior 
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número de parceiros/as que ocasionam as disfunções sexuais. Ainda há o conceito de 

beleza “natural” em contraposição ao que as revistas seculares propunham, que seria um 

a valorização de uma beleza “artificial” – com o apelo excessivo ao uso de produtos 

industrializados e técnicas cirúrgicas para alcançar o status “ser bela”. Esse status, no 

modelo cristão, perpassava o visual/exterior. Não que ele não tivesse seu devido valor, 

mas nada adianta a beleza externa quando o corpo não está em sintonia com Deus. No 

caso da maternidade, nada adianta ser uma mãe ausente, tanto quanto não adianta ser 

uma mãe superprotetora. A questão é que a mãe exerce o principal papel na vida dos 

filhos, e se o bem-estar deles exige sacrifícios, deve-se fazê-los.  

Sobre a sexualidade, observamos que não houve a inserção de um debate sobre 

as reformulações dos papeis de gênero e de sexualidade para as mulheres de forma 

aprofundada. Em plena década de 1980, a revista Vida e Saúde afirma que o avanço da 

liberdade sexual, que pode ser configurada como o simples ato sexual fora do 

casamento, é a principal causa do aumento de doenças físicas e psicológicas, que trazem 

consequências desastrosas não só para quem a pratica, mas para todas as pessoas 

próximas e, possivelmente, para o fruto dessas relações condenadas pela moral cristã. 

Com o crescimento do conhecimento deliberado sobre o corpo e as práticas sexuais, a 

juventude estaria sendo levada a abandonar um estilo de vida dentro dos moldes 

cristãos, pulando as etapas da vida sexual, o que resultaria numa sociedade desiludida 

amorosamente, com problemas sexuais derivados de relações indecentes, uma vez que 

eram praticadas fora do casamento.  

As mulheres deveriam ter ainda mais cautela em não se deixar levar pela “onda 

de novas ideias”, que induziam as práticas sexuais livres e deliberadas, uma vez que o 

papel feminino no círculo familiar, que deveria ser constituído após todas as etapas 

matrimoniais serem seguidas, era responsável não só pelos cuidados consigo mesma, 

mas com as tarefas do lar, o cuidado com os filhos e deveriam dedicar especial atenção 

às necessidades do marido, mesmo que por vontade própria, decidisse ingressar no 

mercado de trabalho ou investir nos estudos. A sexualidade dentro dos entornos do 

matrimônio deveria ser assunto tratado de modo aberto pelo casal, possibilitando que, 

ao surgir um problema na relação entre “homem e mulher”, isso pudesse ser tratado de 

forma que não desgastasse a relação matrimonial. As mulheres são colocadas como 

provedoras de amor e cuidado, mas que careciam de uma atenção pelo marido. Sendo 
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assim, as relações sexuais eram para além do contato físico, a construção de uma 

harmonia entre marido e mulher, que se preservavam um para o outro.  

Ao passo que adverte sobre os perigos do mundo moderno, vê-se que o objetivo 

da revista é indicar o caminho, as corretas ações para um público, principalmente 

feminino, que não teria noção (ou não deveriam ter) sobre algumas questões sexuais, 

por falta de contato com sexo antes do casamento, proporcionando um conhecimento 

apenas no campo teórico. Os males que acometem mundo moderno atingem apenas 

aqueles que se submetem as relações livres, deliberadas, ou em desacordo com Deus.  

A valorização de um aspecto tão caro às mulheres e tão presente nas revistas 

seculares, a Beleza, foi trazida para as páginas da revista Vida e Saúde de forma a 

evidenciá-la enquanto preocupação comum a todas e somente as mulheres. Mesmo 

abordando as “novidades” das cirurgias plásticas, a revista aponta outras soluções 

teoricamente eficientes e naturais, de modo a não ferir os valores cristãos e as 

especificidades adventistas. A beleza que a revista Vida e Saúde induz as mulheres a 

buscar é aquela fruto de uma alimentação saudável, do aproveitamento dos elementos 

oferecidos pela natureza, da manutenção de um bem-estar consigo mesma e com sua fé.  

Nas relações interpessoais, a mulher constitui-se como a responsável pela 

harmonia do lar familiar. No exercer da maternidade, constitui-se o ideal de “verdadeira 

mãe”, que é aquela que cumpre sua tarefa divida de acordo com Deus e a fé cristã. Seu 

guia e melhor amigo é Jesus, o “emancipador do sexo feminino”, que auxilia a mulher 

no exercer o dom da maternidade. A verdadeira mãe é, também, aquela que zela por 

seus filhos seguindo uma conduta cristã e se sacrifica por eles, se necessário, dando 

sustentação ao longo de toda a sua vida. No amamentar, cultiva uma ligação com o filho 

que só a maternidade proporciona.  

A Vida e Saúde constitui-se como um manual para a condutas “saudáveis”, 

conduzindo sob uma perspectiva cristã a conduta das mulheres sobre os diversos 

aspectos de sua vida, mas também utiliza um tom de advertência para aqueles que 

estariam exercendo práticas que levariam à infelicidade por não estarem de acordo com 

os verdadeiros propósitos de Deus para a relação entre homem e mulher. Ao exercer 

com êxito seu papel de mulher (bela, recatada, sempre a disposição), mãe e esposa, ela 

dá sentido a essas relações e se constitui como a “rainha do lar”. 
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Diversos questionamentos ainda permanecem em aberto. A inconstância do 

discurso da revista sobre algumas questões se deve provavelmente ao fato de que 

diversas são as fontes de onde os textos são construídos. Algumas matérias são 

traduções da revista Vida e Saúde de outros países, o que acaba por ficar um pouco 

desconexo com o contexto brasileiro. Outras são extremamente romanceadas ao ponto 

de dificultar a compreensão da “moral da história” contada. As possibilidades abertas a 

partir dessa pesquisa vão desde um maior aprofundamento sobre as questões femininas 

num âmbito cristão ao estabelecimento de um comparativo entre as questões abordadas 

na década de 1980 e nas revistas Vida e Saúde atuais – suas permanências e rupturas, de 

acordo com as mudanças sociais.  
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