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Apresentação  

 

O presente trabalho faz parte dos estudos desenvolvidos no Grupo de Pesquisa 

História da Educação, Literatura e Gênero, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  Tem como objetivo analisar a representação 

da mulher difundida na imprensa Católica da cidade de Cajazeiras, Paraíba. A proposta 

encaminha-se no sentido de identificar os valores, as condutas, os costumes, as relações e os 

papeis de gênero que insurgem da maneira pela qual a mulher era representada na Revista 

Flor de Liz (1927-1930), nos primeiros anos de veiculação do periódico.   

Nesse sentido, tem-se como ponto de partida que as representações de gênero 

presentes na sociedade assinalam valores, modos de ver e sentir o mundo, bem como dos 

papeis sociais que influenciam as ações voltadas para a educação e socialização dos sujeitos. 

A perspectiva metodológica ancora-se na Nova História Cultural indicada por Roger 

Chartier (1990), para quem as representações enunciam o jeito como em diferentes espaços e 

tempos a realidade social é estabelecida por meio de classificações, divisões e delimitações.   

Nessa linha, a revista impressa como objeto e como fonte de pesquisa favorece a compreensão 

do cotidiano de um dado lugar público onde tal fulcro está posto e também pode apontar 

indícios sobre as suas relações com as instâncias de poder.  

A revista Flor de Liz apresenta-se identificada por ano e número de publicação e 

dividida por sessões.  Revista mensal ilustrada que surgiu do movimento da Acção Social 

Catholica Feminina da cidade de Cajazeiras, em 1926 e findou em 1937, impressa nas 

Officinas Graphicas do Rio D´O Peixe. A Flor de Liz era dirigida e editada por mulheres, 

embora tivesse a colaboração de homens escrevendo para o periódico. Revista dedicada aos 

assuntos que iam da simples descrição de receitas culinárias à análise da conduta da mulher na 

família e em sociedade, sempre respeitando “[...] o dogma e a moralidade catholica” (FLOR 

DE LIZ, 1926, p. 1). 

Sabe-se que comumente, a imprensa e em especial, a feminina, oportuniza o 

conhecimento da história das mulheres. Sob essa égide, este ensaio torna visível o discurso 
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produzido e divulgado pelas redatoras da Flor de Liz direcionado, em especial, ao público 

feminino da cidade de Cajazeiras, nas décadas de 20 e 30 do século XX e tem como 

referência alguns exemplares, do primeiro ano ao quarto ano de circulação, dezembro de 1926 

a novembro de 1930, em virtude da sua disponibilização digital.  

 

Particularidades da Flor de Liz 

 

 No prólogo do primeiro número, de novembro de 1926, as redatoras da revista 

registram que a Flor de Liz surgiu para atender o projeto da imprensa católica da cidade de 

Cajazeiras, como também para exercitar suas potencialidades culturais intelectuais e morais, 

além de um espaço, para por em prática os ensinamentos adquiridos no magistério: 

[...] A ‘Flor de Liz’ surge no meio do sertão, na adustez do nordeste. Chama-
se Acção Social Ctholica feminina o nosso centro. O que queremos, está dito 
aei. Temos um programma que começa pela imprensa catholica da nossa 
querida cidade apóial-a, propagal-a, amaparal-a, é a nossa primeira tarefa. 
[...] Dahi a nossa ‘Flor de Liz’ onde cuidamos de nossa cultura intellectual, e 
moral, aprendendo de nossos collaboradores e aprendendo de nosso 
magisterio, a melhor maneira de aprender, no dizer do sábio humanista 
Erasmo. O mais ... São curvas da estrada. Andando, veremos como 
haveremos de palmilhar. E viverá? Repare em que dia se espande áos beijos 
do sol de vossa sympathia e de vossa solidariedade a nossa querida ‘Flor de 
Liz’. No Natal do que nasceu pequeno sendo grande. Não será um augúrio 
felicíssimo? Humilde é ella, pequenina pobre. Mas, não é a excelsa lição de 
hoje? E viverá? Respondei, vós mesmas, leitoras presadissimas, com vossa 
generosidade.  [...]. (FLOR DE LIZ, 1926, p. 2). 1 

 

Não há como negar que a Flor de Liz surgiu com a perspectiva de uma revista de 

concepção filosófica cristã; que pretendia como público a comunidade feminina; que almejava 

ser grande e ganhar a simpatia das leitoras da cidade de Cajazeiras. De fato, por 11 anos, a 

Flor de Liz “viveu”, sob a direção e redação de algumas mulheres, professorandas e/ou 

professoras, advindas Colégio Nossa Senhora de Lourdes. No entanto, em seu sumário é 

possível constar que também havia homens colaborando na produção do periódico. Os 

exemplares, analisados, deram a conhecer esse fato, como se pode, por exemplo, observar no 

sumário2 que segue: 

   
                                                           
1 Optou-se por manter a grafia original dos textos publicados na revista em pauta. 
2  O que forma o sumário nem sempre aparece nos exemplares estudados com essa nomenclatura. Às vezes 
recebe o nome de “o que contém no texto”. 
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      Figura 1: Sumário da Revista Flor de Liz 
                 Fonte: Flor de Liz, abril de 1927  

 

Para além da constatação da presença masculina na colaboração da revista, a 

presença do sumário sugere uma determinação de sentido na prática da leitura desse 

periódico. Embora, em sua liberdade de escolha, a leitora poderia se deslocar e subverter 

aquilo que a revista lhe pretendia impor e escolher o conteúdo que considerasse mais 

importante, no momento da leitura. No entanto, “[...] esta liberdade leitora não é jamais 

absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que 

caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura”. (CHARTIER, 1998, p. 7). 

Nesse sentindo, a partir do estudo de 15 exemplares, da Flor de Liz digitalizados e 

disponíveis no Núcleo de Documentos Históricos Deusdeth Leitão. CFP/UFCG – Campus de 

Cajazeiras – PB, no período, já supracitado, identificou-se 2 categorias que assistem na 

análise, com base na constância aferida nas matérias. São elas: 

1. Textos variados 

2. Religião 
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Textos variados 

 Nessa categoria de análise foram agrupados os conteúdos que se referiam a 

conselhos de beleza, de moda, de como ser uma boa dona de casa e amável esposa, de 

instrução de prendas, veiculados na Flor de Liz em textos de autoria feminina, na maioria das 

vezes.  

 A figura que segue, por exemplo, traz um texto que se refere a conselhos de beleza 

ao destacar como a mulher deveria se pintar nos anos de 1927.  

 

 
Figura 2: Texto A pintura em nossos dias – Conselhos de Yayá 

Fonte: Flor de Liz, abril de 1927 

 Em suma, a matéria destacada na figura 2 versa sobre a importância da pintura no 

rosto para a mulher, inclusive, os limites do uso desta, de forma que não ultrapasse os 

contornos considerados como belo para que a pintura não torne a mulher leviana. Portanto,  
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Ultrapassar, a verosimilhança, caiar-se, tornar-se um pimentão, é um risco 
forte, porque ninguém, a força da decepção de quem viu uma mulher nessas 
condições e a encontra depois, por qualquer circunstância, tal qual é.  
Não cream as pacientes leitoras, que se encontra nessas tintas o caminho 
mais fácil da popularidade a não ser que trate dessa popularidade que as 
extremamente levianas também conseguem.  
Não, amiguinhas minhas, tiremos de nós essa tola ilusão pondo em pratica o 
conselho que aqui deixo: Devemos pintar-nos sim, porem com criterio e 
moderação.  (FLOR DE LIZ, 1927, p. 9). 

 

 Outro tema que aparece com frequência é sobre como deveria ser a conduta de uma 

boa dona de casa e esposa afável, no qual recorrem a Bíblia e a concepções filosóficas que 

definem como precisaria ser o comportamento da mulher para se tornar uma rainha do lar por 

excelência.   O texto que segue, é oportuno para exemplificar essa representação da figura 

feminina divulgada na revista. 

 
Figura 3: Texto A Affabilidade 

Fonte: Flor de Liz, fevereiro de 1927 

  

 Na figura 3, tem-se um texto que faz alusão à afabilidade feminina como uma das 

características que a mulher precisa ter para ser uma boa condutora da casa e que deve ser 
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serena, amável com o esposo e com os filhos e com todos que a cercam. Também, que a 

mulher não é igual ao homem e que só poderia ter os seus direitos reconhecidos por força de 

merecimento da formação do caráter acolhedor.  

 Também, foram identificados textos que instruem a mulher a ter zelo pelo lar, em 

especial, a amar os trabalhos domésticos. A título de exemplificação, na figura 4, encontra-se 

uma matéria que versa, inicialmente, sobre a importância do trabalho para o ser humano, 

independente, das condições econômicas, para em seguida enfatizar que a mulher zelosa pelo 

seu lar necessita gostar das prendas domésticas e destaca o trabalho com agulhas, inclusive, 

traz às leitoras da Flor de Liz dois modelos de trabalhos manuais.  Já na figura 5, continua o 

destaque ao trabalho com agulhas. Porém, as reflexões são referentes à modernidade do 

trabalho apresentado.   

 

                    
Figura 4: Texto Prendas domesticas                           Figura 5: Texto Prendas domesticas 
Fonte: Flor de Liz, fevereiro de 1927                          Fonte: Flor de Liz, agosto de 1927 
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   Tanto na figura 4 como na figura 5, fica evidente o destaque dos trabalhos manuais 

como referência para a mulher que ama o seu lar se dedicar a fazê-los, tornando a agulha sua 

fiel companheira.   

 Nessa categoria de análise fica evidente que a mulher é caracterizada como dona de 

casa por excelência. Tudo o que se refere à figura feminina diz respeito ao cuidado com a vida 

doméstica e ou com as condições de beleza física e de atitudes afetuosas para que todos de sua 

convivência sintam-se bem. Não verdade, fica no não dito dos textos, sobre as mulheres que: 

“Nelas, a inferioridade da razão era um fato incontestável, bastando-lhes cultivá-la na medida 

necessária ao cumprimento de seus deveres naturais: obedecer ao marido, ser-lhe fiel, cuidar dos 

filhos”. (SOIHET, 2002, p. 4). 

 
 

Religião  

Na categoria Religião encontram-se as matérias que se diziam respeito à conduta das 

mulheres na moral católica. Desse jeito, a religiosidade feminina se confundia com as práticas 

familiares.  

Para exemplificar as questões da religião e da mulher, pode-se ter como referência o 

texto intitulado “A mulher evolue”, que trata de esclarecer como a mulher deixou de ser 

escrava do homem com o advento do cristianismo em detrimento do paganismo. Ou seja, 

segundo o texto supracitado 

 
Figura 6: Recorte do texto A mulher evolue 

Fonte: Flor de Liz, janeiro de 1927 
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 O texto infere que por meio da doutrina cristã católica a mulher passou a ser 

reconhecida na sociedade.  

Em “Conquistas que perigam”, disponível no exemplar da Flor de Liz, de agosto de 

1927, encontra-se a relação entre a fé em Deus para constituir um lar, bem como para não 

deixar que o modismo pela luta dos direitos das mulheres destruam essa missão feminina 

defendida pelo cristianismo.  Pois, segundo o texto, a mulher 

 

Corre atraz de uns direitos, esquecendo-se de vigiar pelos já adquiridos. 
E não lhe acontece apenas perder os últimos. 
Não sou das que pensam que a mulher deve alheiar-se às terriveis questões 
hodiernas em que será em breve, talvez chamadas a collaborar. Que ella 
porém se prepare para essa hora, dentro do lar,  apegada a essa sagrada 
panoplia onde esta toda sua força, onde reside todo o segredo de sua 
felicidade. 
São esses os pensamentos de uma mulher que está contente com o lar que 
Deus lhe confiou, e onde é feliz. (FLOR DE LIZ, 1927, p. 11).  

 

 Sob esse prisma, a mulher não deveria desapegar-se dos direitos já adquiridos, pois 

no lar ela encontraria a fortaleza que precisa para o desfrute de toda felicidade feminina. 

 Essa perspectiva da religião e da mulher, ainda, se traduz no texto intitulado “A uma 

mulher”, de autoria de Pierre L’Ermite, no exemplar da revista publicado em junho de 1930, 

quando se encontra no mesmo referência à mulher cristã como digna do homem contrair 

matrimônio. “Unido a mulher christã, este homem seria uma admiráavel pae de família”.  .  

Que Deus privilegia a mulher cristã, quando “[...] vos offerece almas em que podeis formar 

homens e cidadãos..., e quem sabe!... talvez gênios, heroes e santos... e recusai-vos a dar 

corpos a estas almas, que vos imploram do ‘invisivel’”. (FLOR DE LIZ, 1930, p. 39). 

 Nesse sentido, por meio da religião católica, a mulher, esposa e mãe obteria o 

sentimento de dedicação que precisaria para o desempenho de uma vida serena, ajustada às 

aspirações sociais masculinas. Ou seja, “[...] Ser outro, para outro, através do outro” 

(GIORGIO, 1991, p. 231).  

 A influência da religião na vida da mulher era evidenciada, também, em suas 

vestimentas. No texto intitulado “As senhoras e senhoritas indecentemente vestidas não 

entrarão mais nas igrejas”, publicado na Flor de Liz, em junho de 1930, trata da relação entre 

o modo de vestir das moças, quando estas devem preservar a moral na conduta de suas 

vestimentas, dignas em qualquer espaço social e que não adiram às modas pagãs.  
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[...] Já não se pode tolerar essa duplicidade de consciencia que tem uma 
moral na Egreja e outra nas praças publicas. Ou as senhoras são catholicas e 
obedecem á Igreja, e lhe cumprem os preceitos, e seguem a sua moral ou não 
são catholicas e não tem direito de ir aos templos affronta-los com a 
indecencia de seus vestidos. Ou estão com Christo e ou ouvem, ou estão 
contra Christo. (FLOR DE LIZ, 1930, p. 22). 
 
 

Essa orientação sobre a conduta moral das moças tratava-se de uma determinação do 

Papa e foi divulgada de acordo com as delegações de cada unidade territorial cristã governada 

por um Bispo. Segundo, o texto supracitado, na diocese de Bello Horizonte, o clero foi 

unânime em cumprir a determinação papal e a divulgou por meio de avisos afixados nas 

comunidades. O aviso era o seguinte:  

 

 

Figura 6: Recorte do texto As senhoras e senhoritas indecentemente vestidas não entrarão mais nas igrejas 
Fonte: Flor de Liz, junho de 1930 

 

E para finalizar, a análise da categoria religião, recorre-se ao texto intitulado “O 

homem e a religião” disponível no exemplar da Flor de Liz, de janeiro de 1930 e assinado 

pelas iniciais A. F. que aborda a temática da religião ser prioridade para as mulheres. Nesse, é 

afirmado que a confissão é para as mulheres, pois  

 

São psychologicamente fracas e impressionaveis [...] Sim, convenho que a 
religião deve ser para as mulheres. [...].  
Mães de família, tendes um profícuo e meritório encargo: Formai o coração 
dos vossas filhas  na religião romana de Christo. Tereis inimitaveis mães de 
familia e a consequencia será esta: os homens que sahirem desses lares serão 
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forçosamente religiosos e bons. Não há filho mau si é boa a mãe. (FLOR DE 
LIZ, 1930, p. 14). 

 

Ao analisar este texto pode-se perceber que a mulher é reconhecidamente fraca.  

Porém, tal característica apresenta-se como necessária e desejável para perpetuar a doutrina 

católica. Na representação de mãe é incumbida de formar suas filhas nos preceitos da religião 

romana, para indiretamente, promover o desenvolvimento de homens bons.  Outrossim, fica a 

representação que não é necessário, “[...] enaltecer a mulher apenas aos olhos dos homens, 

mas é preciso fazê-lo aos seus próprios olhos” (GIORGIO, 1991, p. 199). Ademais, identifica-

se, também, que pela superioridade masculina, o homem não precise ser religioso pela 

vivência dos sacramentos da Igreja Católica.   

 

Considerações finais 

 

Sabe-se que a para tratar da representação dos papeis femininos na sociedade, em um 

dado tempo, espaço, usando como fonte o que foi veiculado na mídia, se faz necessário 

compreender que por muito tempo quem tinha acesso à leitura e à escrita eram os homens, por 

conseguinte, estes também, detinham poder sobre o que era considerado como racional. Ao 

buscar identificar a representação feminina na revista Flor de Liz, percebe-se que a revista, 

embora, fosse dirigida e editada por mulheres escolarizadas, a escolarização destas, “[...] 

remete aos papéis tradicionais, ou seja, para a maioria das mulheres, seu destino seria educar-

se para profissões femininas como magistério, ou mesmo dedicar-se ao lar e casamento”. 

(LAMAS, 1997 apud ALMEIDA, 2010, p. 56-57). Outrossim, nos textos de autoria 

masculina, estas representações não são diferentes.  

É possível identificar, nas representações da mulher, influências do contexto 

histórico e das transformações, sociais, culturais políticas e econômicas que marcaram as 

décadas de 1920 e 1930 do século XX, tanto no Brasil como no mundo.   Nesse sentido, 

identificou-se nos textos aqui analisados menção aos modos de uma mulher se tornar bela, 

seja pelo embelezamento do seu rosto, seja pela conduta amável. Também ideias que remetem 

à autonomia das mulheres na condução dos seus lares, até mesmo, com matérias que ensinam 

a mulher a fazer trabalhos manuais que poderão ser usados no lar.  
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De modo geral, por meio dos textos analisados, verifica-se, que os valores, as 

condutas, os costumes da mulher, bem como as relações e os papeis de gênero revelam-se, de 

algum jeito, conectados aos anseios sociais masculinos.  

Além disso, se faz preeminente sublinhar que as representações da mulher 

comunicadas na Flor de Liz são balizadas por valores, normas e condutas, corroboradas pela 

doutrina religiosa católica, que orienta os modos a serem seguidos e os que devem ser 

rejeitados. Mas, essa perspectiva não é de se estranhar, uma vez a Revista é fruto do 

movimento da Acção Social Catholica Feminina da cidade de Cajazeiras.  

 

Referências  

ALMEIDA, F.L. Mulheres recipientes: recortes poéticos do universo feminino nas artes 
Visuais [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
 
CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora UNESP/ 
Imprensa Oficial do Estado, 1998.  
 
______. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Difel, 1990.  
 
FLOR DE LIZ. Revista Mensal Ilustrada. Officinas Graphicas do Rio D´O Peixe. Anno 4. 
Num. 7. Cajazeiras – Parahyba, junho de 1930. 
 
______. Revista Mensal Ilustrada. Officinas Graphicas do Rio D´O Peixe. Anno 4. Num. 2. 
Cajazeiras – Parahyba, fevereiro de 1930. 
 
______. Revista Mensal Ilustrada. Officinas Graphicas do Rio D´O Peixe. Anno 1. Num. 9. 
Cajazeiras – Parahyba, agosto de 1927. 
 
______. Revista Mensal Ilustrada. Officinas Graphicas do Rio D´O Peixe. Anno 1. Num. 5. 
Cajazeiras – Parahyba, 25 de abril de 1927. 
 
______. Revista Mensal Ilustrada. Officinas Graphicas do Rio D´O Peixe. Anno 1. Num. 3. 
Cajazeiras – Parahyba, fevereiro de 1927. 
 
______. Revista Mensal Ilustrada. Officinas Graphicas do Rio D´O Peixe. Anno 1. Num. 1. 
Cajazeiras – Parahyba, janeiro de 1927. 
 
______. Revista Mensal Ilustrada. Officinas Graphicas do Rio D´O Peixe. Anno 1. Num. I. 
Cajazeiras – Parahyba, 25 de dezembro de 1926. 
 
GIORGIO, M. de. O modelo católico. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle. (Org.). 
História das mulheres no Ocidente: o século XIX. Porto: Afrontamento, 1991.  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



12 

 

 
SOIHET, Rachel. Formas de violência, relações de gênero e feminismo. Núcleo de Estudos 
Contemporâneos UFF. Disponível em: < 
http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/452/327>. Acesso em: 
16 out. 2017.  
 
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 

http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/452/327

