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A historiadora Joan Scott, num estudo pioneiro sobre os estudos e gênero, fez uma 

correlação integral entre duas proposições acerca dessa temática: gênero sendo constituído de 

relações sociais embasadas pelas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero como 

elemento fundamental para dar significado às relações de poder. Ainda segundo essa autora, o 

gênero é um elemento de relação social, que pode ser compreendido em quatro componentes 

essenciais: os símbolos culturais que retratam as representações simbólicas, como Eva e 

Maria, por exemplo; os conceitos normativos encontrados por meio da religião, ciência, 

politica, educação, que categorizam a concepção de homem e mulher; as instituições e 

organizações sociais e a identidade subjetiva1.  

Nesse sentido, os indivíduos estão submetidos a uma contínua mudança de um sistema 

disciplinar de discurso para outro, dentro de uma “sociedade disciplinadora”, no qual o estado 

tem autonomia de intervir tanto no campo da política como na família, permitindo uma 

separação da vida pública e privada, ocasionando uma relação dialética entre a opressão das 

mulheres nas famílias.  Essas, por sua vez, acabam “fazendo” o trabalho emocional não pago, 

aumentando assim a opressão e alienação. Com a restrição da vida privada, cabia a mulher 

assumir um papel de protetora do lar e exercer a maternidade. Tornando-se, assim, esposa-

cuidadora-mãe-de-família, como proposto por um novo modelo de promoção da 

feminilidade2. Com esse novo ideal, a partir da construção de um modelo a ser seguido pelas 

mulheres, Margareth Rago afirma que:  

 

Frágil e soberana, abnegada e vigilante, um novo modelo normativo de 
mulher, elaborado desde meados do século XIX, prega novas formas de 
comportamento e de etiqueta [...]. Por caminhos sofisticados e sinuosos se 

                                                           
1 Cf.: SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 
20, n. 2, p. 71-99, jul./dez. 1995. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721/40667>. Acesso em: 10 set. 2017. 
2 Cf.: RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar no Brasil, 1890-1930. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1987. 
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forja uma representação simbólica da mulher, a esposa-mãe-dona-de-casa, 
afetiva mas assexuada, no momento mesmo em que as novas exigências da 
crescente urbanização e do desenvolvimento solicitam a sua presença no 
espaço público das ruas, das praças, dos acontecimentos da vida social, nos 
teatros, cafés, e exigem sua participação ativa no mundo do trabalho3.             

 

Tais conceitos normativos, que foram amplamente discutidos por Michel Foucault, 

foram analisados por Ricardo Luiz de Souza, quando o mesmo aborda a inserção de um 

regime disciplinar. Para abordar o conceito de normalização – que pode ser definido como um 

conjunto de normas com uma atuação sistemática e funcional –, ele utilizou a concepção de 

norma, que exerce uma função não só de punir, mas também de disciplinar e regulamentar um 

corpo por ele atuado.  A partir dessa visão de punição, originou uma nova forma para utilizá-

la, se instalando no humanitarismo iluminista, para fundamentar uma configuração do 

controle, que tinha por objetivo firmar o controle social. Gerando assim, um novo sistema 

normativo, argumentando que “A norma não tem por função excluir, rejeitar. Ao contrário, 

ela a norma está sempre ligada a uma técnica positiva de intervenção e de transformação, a 

uma espécie de poder normativo”, que o chama de “poder de normalização”. Sendo assim os 

modelos de hierarquização, punição e recompensa, são gerados pela norma4.  

A partir, do conceito de disciplina proposto por Foucault, pretendemos analisar a 

influência da Igreja Católica na formatação e disseminação da reprodução de normas que 

incentivavam a construção de um modelo de mulher, a partir de representações femininas 

estampadas nas capas de “Maria - Revista das Filhas de Maria”, publicada entre os anos de 

1913 e 1930. Nesse momento, a Igreja estava preocupada com o rumo que a sociedade estava 

tomando, e para não perder seu espaço de dominação perante a sociedade, utilizou da revista 

“Maria” como um importante instrumento para propagar a imagem ideal de mulher por ela 

idealizada. Portanto, utilizaremos a perspectiva de normalização empregada por Michel 

Foucault para compreendermos as normas empregadas pela Igreja na formação da mulher.  

No início do século XX, com o advento da modernidade, a cidade do Recife passou 

por diversas transformações em seu cenário urbano, acarretando em mudanças nos meios de 

comunicação social e na vida no lar, permitindo aos homens e mulheres, uma nova 

experiência de lazer, através dos clubes recreativos, salões de baile, teatros e cinemas. Esse 

novo cenário suscitou em mudanças comportamentais e nas mentalidades da população 

recifense. Porém nem todas as classes sociais vivenciaram essa modernidade com bons olhos, 

                                                           
3 Ibid., p. 62. 
4 Cf.: SOUZA, Ricardo Luiz. O poder e o conhecimento: introdução ao pensamento de Michel de Foucault. 
Salvador: EDUFBA, 2014. 
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pois só uma parte da população poderia usufruir dessas ideais de modernidade, sendo eles os 

bem-nascidos, os intelectuais, os civilizadores etc.5.  

Destacamos ainda que, as mídias de massa tiveram uma grande importância em 

propagar a sedução da modernidade em cima da sociedade, trazendo novas dimensões a partir 

da mercadoria, mudanças das características do trabalho e das reconfigurações da família, 

porém nem sempre trouxeram mudanças que fossem bem vistas em alguns ramos da 

sociedade6. Com a grande influência vinda dos meios de comunicações sociais no dia-a-dia da 

sociedade, fez com que a Igreja ficasse em alerta, iniciando como atitude, alardes endereçados 

aos católicos. Estes locais que não eram bem vistos pelo clero e pelas elites governantes, 

passaram a ter represálias de uma política normatizadora dos poderes religioso e civil, uma 

vez que eram tidos como os locais que serviam de propagação da imoralidade e da 

desvalorização da família. 

Nesse momento, a Igreja Católica passou a enfrentar e/ou combater mais firmemente, 

essas transformações ocorridas na sociedade, tendo complicações em se manter como parte de 

uma nova ordem social, uma vez que, o Estado passou a ter um caráter laico7. Porém havia 

um interesse mutuo, no qual ocorreram apoios entre os eclesiásticos e a elite civil recifense, 

no que diz a respeito a um reordenamento e disciplinamento da sociedade, esse apoio entre a 

ordem religiosa e civil, estabeleceu uma aproximação entre essas duas esferas, que foi 

propriamente de interesse religioso e social, todavia, ocorria uma distinção de separação entre 

trono e altar, com um discurso dominante. Sobre esse contexto, Emanuela Ribeiro afirma 

que, 

neste ponto convergiam os dirigentes da sociedade civil e os da sociedade 
religiosa, ambos pretendiam evitar desordem, confusão, perturbação da paz 
social, inquietação das consciências, e, portanto, reconheciam a necessidade 
de disciplinar a sociedade civil, cujos indivíduos eram, com efeito, os 
mesmos fiéis que fazem parte da sociedade religiosa8. 

 

                                                           
5 Cf.: AMARAL, Walter Valdevino do. Que fizeram “ellas”? As Filhas de Maria e a boa imprensa no Recife, 
1902-1922. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião). Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 
2010. 
6 Cf.: MARQUES, Luiz Carlos Luz; AMARAL, Walter Valdevino do. Modernas... Mas conservadoras: 
Associações católicas e o papel do laicato na Igreja Católica no Recife durante a Primeira República. Revista de 
Teologia e Ciências da Religião da UNICAP, Recife, v. 3, n. 1, p. 283-305, 2013. Disponível em: 
<http://www.unicap.br/ojs/index.php/theo/article/view/373/340>. Acesso em: 10 set. 2017. 
7 Cf.: GOUDINHO, Liliane do Socorro Cavalcante. “A palavra que vivifica e salva contra o mal da palavra 
que mata”: Imprensa Católica - Belém (1910-1930). (Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 2015. 
8 RIBEIRO, Emanuela Sousa. Igreja Católica e modernidade no Maranhão, 1889-1922. Dissertação 
(Mestrado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003, p. 17.
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Foi a partir da necessidade disciplinar a sociedade, que os lideres eclesiásticos e as 

elites sociais se opunham as mudanças de caráter opostas aos seus ideários, que eram 

responsáveis, segundo esses poderes, pela desordem e por uma anarquia social, e ao mesmo 

tempo, passaram a defender o projeto de uma família nuclear com papeis bastante definidos, e 

que fosse normatizada, pela atuação das mães cristãs9.  

 A partir disso, a Igreja almejava uma interiorização da fé no espaço privado e familiar, 

para tentar manter a sua influência dentro da vida pública; passando a controlar instituições 

sociais que eram capazes de formar e moldar os comportamentos dos homens e das mulheres, 

visando mudanças nos modos, nas roupas, na conveniência, pelo controle da moralidade, da 

liberalidade sexual e da perturbação da ordem.  Partindo desse pressuposto, Walter Amaral 

argumenta:  

 

Nas primeiras décadas do século XX, aumentaram os incentivos para a 
formação de diversas associações religiosas (tanto masculinas como 
femininas) nas paróquias da cidade do Recife. Estes grupos representaram 
um importante papel no desempenho nos trabalhos eclesiásticos, pois 
ofereciam uma maior dinamização dos trabalhos dos padres nas 
comunidades onde suas paróquias estavam inseridas, mostrando-se como 
verdadeiros “tentáculos socioreligiosos”, no que se refere à propagação e 
difusão dos conceitos éticos e morais da Igreja Católica10. 

 

Portanto, compreendemos que, essas diversas associações religiosas tiveram grande 

importância para a difusão dos conceitos morais e éticos estabelecidos pela Igreja Católica. 

Demonstrando o pensamento de Foucault acerca do sistema normativo. No qual ele indica 

que: 

A normalização disciplinar consiste em primeiro lugar em colocar um 
modelo, um modelo ótimo que é construído em função de certo resultado, e a 
operação de normalização disciplinar, consiste em procurar tomar as 
pessoas, os gestos, os atos, conformes a esse modelo, sendo normal 
precisamente quem é capaz de se conformar a essa norma e o anormal quem 
não é capaz. Em outros termos, o que é fundamental e primeiro na 
normalização disciplinar não é o normal e o anormal, é a norma11.  

 

 A partir, desse pensamento de Michel Foucault, podemos entender como a Igreja 

propagou seus ideários através de normas, difundidas por associações religiosas, para 

normatizar a sociedade, utilizando-se da mulher como elemento de manutenção da fé, 

                                                           
9 Cf.: AMARAL, op. cit., 2010. 
10 Ibid., p. 22. 
11 FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 75. 
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tomando como precedência as associações femininas e o papel da mulher recifense no início 

do século passado, especialmente nas jovens que faziam parte da Pia União das Filhas de 

Maria. 

 O fato das jovens que faziam parte dessa associação, conseguirem recolher uma 

considerável quantidade de assinaturas para o jornal “A Tribuna”, especificamente no ano de 

1911, marca o início da atuação das Filhas de Maria no campo jornalística, por meio de uma 

propagação da imprensa católica. O trabalho desenvolvido por elas nesse jornal proporcionou 

as mesmas, a conquista de um periódico próprio, à revista “Maria”, que foi de extrema 

importância para as mulheres daquela época, uma vez que, conquistaram seu lugar na 

imprensa. Tal periódico começou a circular em abril de 1913, sendo publicado pelas Filhas de 

Maria da Arquidiocese de Olinda, tendo por finalidade dar continuidade da ação de suas 

associadas na devoção à Santíssima Virgem, juntamente com os trabalhos da Igreja e da 

associação. Além disso, a revista “Maria” foi um dos dispositivos essenciais para propagar a 

devoção mariana e para a normalização da mulher cristã, principalmente das Filhas de 

Maria12. 

 A formatação dessa revista se dava na seguinte forma: numeração dos exemplares, 

condizia ao mês do ano, fazendo com que a sua contagem fosse reiniciada anualmente indo do 

número 1 ao 12, com uma média de 16 a 30 páginas por exemplar; suas capas quase sempre 

eram bem ilustradas, trazendo normalmente imagens de santos católicos. “Maria” era um 

periódico bem diversificado, continha notícias locas, nacionais e internacionais, podendo ser 

de teor religioso como também laico, contendo passagens sobre assuntos da modernidade que 

eram considerados perniciosos (roupas, danças e cinema); contendo também poesias e artigos 

que remetiam a boa conduta, devoção e vida religiosa. Para a elaboração dos títulos tinham-se 

bastante cuidado, para que os mesmos fossem bastante claros, objetivos e atraentes ao 

público13. 

 A partir da revista “Maria”, analisaremos algumas representações de mulher que foram 

apresentadas nas capas desse periódico, nas edições publicadas entre os anos de 1913-1930.  

 

 

                                                           
12 Cf.: AMARAL, op. cit., 2010. 
13 Cf.: Ibid. 
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Figura 1: Capa da revista Maria  
Fonte: Maria: Revista das Filhas de Maria. Olinda, ano 9, n. 12, dez. 1921. 

  

A imagem acima se refere à capa do número 12, da revista “Maria”, publicada no ano 

de 1921, na qual está representada Santa Lúcia, mais conhecida como Santa Luzia, que 

segundo Jacopo de Varazze, em “Legenda Áurea”, era um modelo de virgindade. Pois, ela 

consagrou a sua vida a Deus, fazendo votos de castidade e fidelidade. Ainda para este autor:  

 

Ela se difunde sem se sujar, por mais sujos que sejam os lugares em que se 
projeta. Seus raios seguem linha reta, sem a menor curva, e sem demora ela 
atravessa imensas extensões. Daí ser apropriado o nome Lúcia para aquela 
virgem bem-aventurada, que resplandece com o brilho da virgindade sem a 
mais ínfima mácula, que difunde calor sem nenhuma mescla de amor 
impuro, que vai direto a Deus sem o menor desvio, que sem hesitação e sem 
negligência segue em toda sua extensão o caminho do serviço divino. Lúcia 
também pode vir de lucís vía, “caminho da luz”14. 

 

Percebemos que a imagem procurou representar Luzia olhando para cima, o que nos 

faz compreender que ela estava numa ação de devoção e adoração a Deus, envolta de sua 

cabeça há uma aureola demonstrando a posição de pessoa sagrada/santa.  

  
                                                           
14 VARAZZE, Jacopo de. Legenda Áurea: vida de santos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 77. 
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Figura 2: Capa da revista Maria 
Fonte: Maria: Revista das Filhas de Maria. Olinda, ano 10, n. 7, julho. 1922. 

  

Nesta capa, publicada em 1922, referente ao número 7, traz a figura da Santa Maria 

Magdalena, no qual a retrata em uma posição de adoração, com as suas duas mãos embaixo 

do pescoço como um ato de admiração; contendo ainda, em seu colo, alguns símbolos 

utilizados por Jesus Cristo na sua morte, como o manto e coroa de espinhos, na sua frente 

ainda há a presença de um crucifixo, podendo demonstrar de forma simbólica a espera dela 

pela ressurreição de Jesus. Na história, Maria Magdalena, é retratada na maioria das vezes, 

como aquela que se arrependeu de seus “pecados”, pois antes de conhecer o “Filho de Deus” a 

mesma teria levado uma vida de prostituição; devendo, portanto, pelas regras do seu período, 

ser condenada a pena eterna, porém se rendeu aos pés de Jesus, havendo assim a sua 

conversão, tornando-se “fortificada” ou “invicta” pelas suas penitencias, no qual transformou 

sua vida de “prazeres carnais” em sacrifício. Após a sua conversão ela foi “magnificada”, pois 

tornou-se “aquela que abundava em erro passou a superabundar em graça”15. 

 

 

 

                                                           
15 Ibid., p. 543-544. 
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Figura 3: Capa da revista Maria 
Fonte: Maria: Revista das Filhas de Maria. Olinda, ano 12, n. 3, 1924. 

 

O lar cristão, representado na capa do número 3, no ano de 1924, nos revela elementos 

que constituem o papel normatizado vivido pela mulher na época; percebermos na imagem 

uma figura feminina, demonstrando o seu papel de mãe juntamente de três crianças do sexo 

feminino, as quais estão desenvolvendo afazeres domésticos. Portanto, inferimos que, a partir 

dessa perspectiva a imagem materna deveria ter como cargo a promoção da educação de 

seus/as filhos/as, pois, “é sobretudo á mãe cristã na paz harmoniosa do lar que é uma escola e 

um templo, que cabe o ministério nobilíssimo de salvar a sociedade combalida, salvando a 

criança por uma sadia e luminosa educação moral”16. Acreditamos que, imagem acima, 

reforça o ideal de boa mãe, esposa e filha, que deveria servir de modelo para as jovens que 

faziam parte da Pia União das Filhas de Maria, pois vemos nitidamente os semblantes de 

felicidade estampados no rosto mãe e de suas filhas ao realizarem seus deveres do lar.  

 

 

 

                                                           
16 MÃE Cristã. Tribuna Religiosa: Órgão oficial da arquidiocese de Olinda. Recife, ano 8, n. 02, 24 jan. 
1914, p. 01. 
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Figura 4: Capa da revista Maria 
Fonte: Maria: Revista das Filhas de Maria. Olinda, ano 18, n. 4, abril. 1930. 

  

A acima, do número 4, publicada em 1930, traz a imagem de uma mulher ajoelhada 

perante a um líder religioso, que é retratada por Santa Catharina de Senna, podendo ser 

interpretada como uma forma de submissão da figura feminina as normas hierárquicas da 

Igreja.  Além da imagem da Santa, temos três figuras masculinas, em que dois deles se 

encontram ao seu lado esquerdo com expressões de julgamento, provavelmente por algum ato 

praticado por ela, e o terceiro na sua frente, representando um líder eclesiástico sentado em 

algum tipo de trono, em cima de um pequeno palco, no qual demonstra seu poder perante aos 

demais; o local onde ela e eles se encontram possui características de um palácio ou uma 

Igreja, pelo seu teor de nobreza. Vale ressaltar que, segundo José do Nascimento, Santa 

Catharina de Senna teria sido uma das primeiras mulheres escritoras da Igreja Católica17.   

 Por fim, podemos nos perguntar o que essas capas têm de importância para a Pia 

União das Filhas de Maria, a sua relevância para a revista “Maria” e como elas se entrelaçam 

em si. Todas as capas aqui analisadas trazem a representação de uma figura feminina 

                                                           
17 Cf.: NASCIMENTO, José do. Catarina Benincasa de Siena: a escrita de si. Tese (Doutorado em Literatura).  
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 
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normatizada, submissa, casta e doutrinada; e como sabemos, é a partir dessa visão de 

feminino que a Igreja Católica utilizou daquela que era considerada a base da família, a 

mulher, como um elemento de manutenção da fé, em um momento no qual ocorria um certo 

declínio em seu poder. Portanto, concluímos que, as Filhas de Maria foram de extrema 

importância para a normatização da sociedade e, em particular, da mulher, pois através da 

imprensa católica, propagaram os ideais cristãos, através de sua revista.  
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