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Introdução  

O presente trabalho advém de estudos do projeto “Mulheres escrevem sobre 

educação, religião e questões afins - Cajazeiras-PB (1926-1937)”. O referido projeto é 

fomentado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC∕CNPq da 

Universidade Federal de Campina Grande e que tem vínculo com o grupo de estudos de 

História da Educação, Literatura e Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O projeto surgiu, quando identificou-se o periódico Flor de Liz como uma fonte histórica que 

possibilitaria a análise da escrita de mulheres cajazeirenses que já eram e/ou se preparavam 

para serem educadoras.  

O periódico Flor de Liz surgiu no alto Sertão Paraibano na cidade de Cajazeiras, no 

dia 25 de dezembro de 1926 através do movimento da Ação Social Católica Feminina 

Cajazeirense, impressa pelas Officinas Graphicas Rio D´Peixe. Vindo a ter duração de 11 

anos, pois em 1937, ela foi extinta. 

O objetivo deste trabalho é analisar os textos femininos presentes na Revista Flor de 

Liz. Pretende-se compreender as concepções de educação, religião e questões afins defendidas 

pelas colaboradoras da Revista. Através deste trabalho pensasse vir a contribuir com a história 

da educação cajazeirense, por meio da concepção teórica metodológica da Nova História 

Cultural que visa evidenciar a história de sujeitos e fontes históricas que ficaram esquecidas 

no passado, mas, que deram suas contribuições para a história local.  

A Revista contava com a escrita de mulheres educadoras e alunas do Colégio Normal 

de Cajazeiras, atualmente, Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Além, de contar com a 

colaboração de homens. Seus textos eram compostos de ideias relacionadas à educação, 

religião e questões afins. Estes foram analisados na perspectiva teórica de Laurence Bardin 

(2016).  

Os textos relacionados à religião eram verdadeiros guias para os cristãos, pois 

continham exemplos e dicas que direcionavam os seguidores da religião católica a obter fé e 

salvação. A educação formal para as mulheres era defendida, não sendo privilégio apenas para 

os homens, mas estava relacionada ao paradigma daquela época, não deveria ir além do que se 
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havia no século XX. Nas questões afins, encontram-se verdadeiros manuais de instruções 

para a mulher ser uma zelosa dona do lar, afável esposa e mãe amorosa. 

O embasamento teórico foi realizado a partir dos textos de Michelle Perrot (2005); 

Maria Lúcia de Arruda Aranha (2006), “Mulher, raça e classe”, de Angela Davis (2016), 

Florencio (2016), Vilar, Silva e Nunes (2011), Mary Del Priore (2014), Ivanilde Alves 

Monteiro e Hajnalka Halasz Gati (2012). 

 

 Discussão acerca da educação a partir dos escritos da Flor de Liz    

O corpo editorial da Flor de Liz era composto por mulheres professoras e alunas da 

Escola Normal de Cajazeiras-PB, daí não seria indiferente a presença do tema educação na 

Revista Flor de Liz. 

Na edição de outubro de 1930 temos o artigo intitulado A educação e a mulher, 

texto escrito por Clotilde Coelho. A autora iniciou o seu texto destacando que as mulheres já 

nasceram preparadas para a educação, pois, já carregam dentro de si o dom de educar e 

cuidar.             

                                                Figura 1: Texto A educação e a mulher 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Flor de Liz, 1930, p.12. 

 

Durante muitos anos a educação era vista como uma profissão feminina. Nesse 

sentido, 

Do final do século XIX para as primeiras décadas do século XX, as mulheres 

passaram a ser vistas como as únicas capazes de socializar as crianças no 

reduto escolar, devido as correntes de pensamento que permeavam o 

contexto da época, onde era discutida a existência de diferenças ditas como 

‘naturais’ entre os sexos, tais como: bondade, doçura e paciência, além do 

jeito ‘natural’ para lidar com as crianças. (VILAR; SILVA; NUNES, 2011, 

p.44). 

Assim, as mulheres passaram a ser vistas como educadoras por excelência, porque 

nasceram para serem mães, além de serem educadas para se tornarem boas esposas, mulheres 

bondosas, pacientes e serenas. Então, com todos esses atributos seriam sujeitos ideais para 
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trabalhar na educação. A educação era entendida como missão, sendo uma missão cabia às 

mulheres este ofício. 

Nessa perspectiva, podemos entender que o descaso da profissão docente é herança 

do passado que, ainda, resta resquício no presente. A educação era considerada profissão 

feminina, pois, acreditavam que as mulheres nasceram com o dom de educar. Se o magistério 

era um sacerdócio não necessitava uma boa remuneração as professoras, porque elas estariam 

nesta profissão porque estavam cumprindo sua missão.  

No artigo intitulado A educação e a mulher, ainda, encontramos um destaque que 

comprova o que a sociedade da época determinava como elementos cruciais condicionados às 

mulheres. 

 

A mulher foi creada1 para o lar. Tendo Deus reparado, os campos de acção, 

em que deviam trabalhar, o homem e a mulher, coube a esta o menor. O lar, 

porem em compensação o mais sublime, pois, é no lar que se recebem os 

princípios que servem de base á toda obra educativa (COELHO, 1930, p.12). 

 

O posicionamento de Clotildes Coelho destaca a relação do público e privado, no 

qual as mulheres ocupavam a vida privada, pois, a sociedade determinava que sua principal 

função seria cuidar da família. Já aos homens pertenciam a vida pública, estes podiam 

trabalhar, ir e vir sem sofrerem represálias.  

  As mulheres da década de 1930 tinham pouca representatividade, porém elas 

podiam trabalhar como professoras, no entanto, se comparadas às mulheres que viveram 

durante o período colonial século XVI a XIX só podiam sair de casa para ir à igreja. Segundo 

Priore (2014, p.19): “A Igreja e o Estado apostavam no sucesso do papel feminino. Dentro de 

casa, a mulher poderia comandar alianças, poderes informais e estratégias, mas apenas dentro 

de casa”. Sendo assim, podemos notar que a situação da mulher na sociedade brasileira vinha 

passando por pequenas transformações, diferentemente, do século XIX em que a participação 

da mulher no mercado do trabalho se dava de maneira incipiente. Nos anos de 1930 as 

mulheres já estavam dando pequenos passos rumo ao mercado de trabalho. 

Durante muitos anos ter acesso à educação foi uma prerrogativa masculina, uma vez 

que, as mulheres eram consideradas seres desprovidos de capacidades intelectuais. Entretanto, 

a profissão docente não era valorizada, por isso, os homens deixaram o magistério, desse 

modo o magistério passou a ser uma das primeiras profissões ocupadas por mulheres 

(VILAR, SILVA; NUNES, 2011). 

 
1 Em todas as transcrições da Revista Flor de Liz optou-se por manter a grafia original dos textos. 
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Em relação ao magistério como ocupação feminina na edição de abril de 1927, temos 

o artigo intitulado de Professoras Feias, texto escrito pela colaboradora da Flor de Liz, 

Fortunata Assis. A autora destacou que as mulheres que se dedicavam por muitos anos ao 

magistério seguiam essa profissão, pois, não foram agraciadas com o matrimônio. Fortunata 

Assis, ainda, atribuiu a falta de beleza das moças como circunstâncias que as impediam de se 

casarem, ou seja, a autora acreditava que as mulheres que estavam trabalhando como 

educadoras permaneciam nesta profissão, pois, não tinham outras funções a desempenhar. 

Assim, de acordo com os pensamentos de Fortunata Assis, as mulheres feias estavam 

destinadas a serem professoras, porque não conseguiam arrumar um casamento. 

                     Figura 2: Texto Professoras Feias    

 
                                Fonte: Flor de Liz,1927, p.8 

 

Levando-se em consideração os argumentos apresentados por Fortunata Assis fica 

evidente que a colaboradora da Flor de Liz considerava o magistério como a única saída para 

as mulheres que não conseguiam se casar. É possível que Fortunata Assis não valorizasse o 

magistério como profissão, diante os argumentos da autora é provável que ela acreditasse que 

a profissão docente fosse uma vergonha para as mulheres. As discussões da autora remonta a 

perspectiva que a profissão do magistério,  

[...] se configurou como a primeira possibilidade de a mulher adentrar no 

mercado de trabalho. Mas para aquelas que faziam parte dos segmentos 

sociais médios e dominantes, ser professora não passava de uma 

possibilidade remota, uma solução em caso de extrema necessidade, 

significando muitas vezes uma vergonha para aquelas que aceitassem. 

(VILAR; SILVA; NUNES, 2011, p.44). 

Sendo assim, podemos perceber o poder que a instituição casamento exercia na vida 

das mulheres. De acordo com os pensamentos de Fortunata Assis, o casamento aparecia como 

algo de extrema importância na vida das mulheres, com o casamento elas ganhavam proteção, 

respeito social e além de tudo, estariam cumprindo a sua missão de ser uma boa esposa 
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dedicada aos cuidados com a família. Então, fugir desses padrões condicionados à mulher não 

era algo aceito socialmente. Assim, por tais motivos, supõe-se que Fortunata Assis via as 

mulheres professoras como seres que estavam transgredindo a ordem natural daquilo atribuído 

as estas. 

Contudo, algumas colaboradoras da Flor de Liz tinham um pensamento oposto aos 

da autora citada anteriormente. A seguir temos artigos que ressaltam a importância da 

educação na vida das mulheres. 

A seguir, tem-se um fragmento do texto Enquete Feminina, artigo escrito por Maria 

Lustosa e Rosinha M. Tavares. O presente artigo foi publicado na edição de abril de 1927 da 

Flor de Liz. As autoras ressaltam a importância da educação na vida das mulheres, também 

frisam que a instrução não deveria, apenas, ser um direito garantido aos homens. Destacam, 

ainda, que a educação pode trazer grandes conquistas para a vida das mulheres. 

 

Pode uma moça instruir se. A instrucção não é privilegio do sexo forte. Por 

meio della vemos grandes conquistas, verdadeiros rasgos de felicidade, e em 

que a mulher cria em torno de si pelas suas faculdades e pelo seu trabalho, 

uma athmosphera calma e sadia. Por isto tem em qualquer parte um logar 

que bem lhe cabe (FLOR DE LIZ, 1927, p. 5). 

 

A educação na vida das mulheres ganhou destaque na Flor de Liz, na edição de 

novembro de 1927, a colaboradora da Revista, Regina F. Real trouxe para os seus leitores o 

artigo Há Vantagens para uma moça em instruir-se? A autora criou o título de seu texto de 

forma bem peculiar, logo de início Regina F. Real questionou os seus leitores acerca das 

vantagens da educação para as mulheres. Ao decorrer do texto afirmou que a educação seria 

necessária para as mulheres, pois, com a educação estas poderiam conquistar novos 

conhecimentos: “Se alguém aprende pela vontade de saber apenas, todo estudo é pouco, 

porque quanto mais se adianta, novos horizontes surgem pra deixar entrever a extensão 

inatingível da sabedoria” (REAL, 1927, p.25).  

Nesse sentido, sabe-se que ocorreram avanços no processo de instrução educacional 

da mulher. Ou seja, a educação passou por transformações importantes, algumas mulheres 

ingressaram em cursos superiores e também em cursos considerados masculinos, a exemplo, 

do direito e da medicina. A presença das mulheres nesses espaços geraram muitos 

comentários enaltecendo a inferioridade intelectual destas. 

[...] Como uma mulher pode advogar? Ela não tem nem as capacidades 

vocais nem a autoridade para isso.  A arte oratória, levada ao seu pináculo 

pela Revolução, ‘a revanche ostentatória da virtude viril e da eloquência 

masculina’ sobre a efeminação da conversa de salão. [...]. Usam-se todos os 
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argumentos desfavoráveis: ‘a falta de força física’, a extrema dificuldade 

para uma mulher advogar ‘a moda latina’, o que não tem nada a ver com as 

práticas americanas, e o perigo que estavam expostos os magistrados 

entregues as manobras da sedução feminina, pois a natureza levava as 

mulheres a servir -se de sua faceirice (PERROT, 2005 p. 323). 

Em muitos momentos da nossa história o direito das mulheres à educação foi 

cobrado. No livro “Mulher Raça e Classe” de Angela Davis, a autora cita o depoimento de 

Matilda, uma negra, ex escrava que em uma carta aconselhava as mães acerca da importância 

da educação na vida de suas filhas. 

 

‘Dirijo-me a todas as mães, dizendo-lhes que enquanto for necessário possuir 

conhecimento para fazer um pudim, é indispensável ter algo mais. É seu 

dever encher a cabeça das suas filhas com aprendizagens úteis. Elas devem 

usar o seu tempo de lazer lendo livros, para obterem informação valiosa, que 

nunca lhes poderá ser tirada’ (DAVIS, 2016, p. 48).  

No passado os preparos com a alimentação da família era uma função atribuída às 

mulheres, por isto, todas as moças deveriam aprender a cozinhar. Por outro lado, a autora 

afirma que além das aptidões culinárias as mulheres deveriam ter o contato com livros, pois, 

estes proporcionam conhecimentos imprescindíveis para a vida toda.   

Na edição da Flor de Liz, de abril de 1927, encontramos o texto intitulado Em 

caminho do nosso ideal. Neste artigo a autora comemora as conquistas realizadas pelas 

mulheres. Assim, destaca que as mulheres têm capacidades intelectuais para seguirem a 

profissão que desejarem. Ainda, afirma, que as mulheres estavam caminhando rumo a sua 

independência. Então, não necessariamente, elas precisavam ter como guia a figura 

masculina. 

 

Felizmente já lá se vão os tempos em que se afirmava que as mulheres só 

podiam reinar tendo por tras de si o conselheiro homem!.. Felizmente já lá se 

vão os tempos em que se dizia que as mulheres tinham < os cabellos longos 

e as idéas curtas!.. > Apparece na vida uma nova classe de mulheres que 

com o perfume de suas graças feminis lançam se à conquista da vida, 

competindo com o homem em quasi todos os ramos de suas actividades, 

derribando portando esses archaicos preconceitos e desvanecendo os velhos 

mythos!(FLOR DE LIZ, 1927, p.6). 
 

É muito relevante o fato das colaboradoras da Flor de Liz abordarem essas temáticas. 

As opiniões dessas mulheres com certeza tinham muito a contribuir para a vida das senhoras 

cajazeirenses, é possível que muitas leitoras tenham entendido que a educação é essencial 

para todos nós, talvez algumas tenham passado a se dedicar mais aos estudos. Infere-se que as 

colaboradoras da Flor de Liz acolheram a causa da educação para as mulheres, porque sabiam 
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que as capacidades intelectuais destas permitiam que as mesmas desempenhassem várias 

funções, fora os cuidados com o lar. 

 

Flor de Liz: religião católica  

O tema religião era enaltecido pelas escritoras da Flor de Liz. Nos seus escritos 

identificamos vários textos que propagavam a relevância da religião católica, narrando contos 

que relatavam histórias de sujeitos que eram adeptos desta religião e que praticavam virtudes 

como: fé, perseverança e caridade. Além das narrativas, também identificamos textos 

argumentativos que defendiam estes dons. 

Dentre estes escritos, podemos demonstrar o conto intitulado de Heroico exemplo 

de santificação, escrito pela autora Hilda Lis na edição de junho de 1930. 

 

- Aqui não há festas nem domingos e se eu te sustento é com a condição de 

que ganharás tua vida. 

- Senhor, o sr.Cura me disse quando eu parti: Luiz, trabalha corajosamente 

durante a semana, mas o Domingo pertence a Deus; consagra-o fielmente se 

queres ser feliz neste mundo e no outro. 

- E a mim Deus me ensina a punir os preguiçosos que nada querem fazer. 

Vae receber um jantar que te lembrarás no próximo domingo, accrescentou, 

redobrando os açoites apezar das suplicas e gritos do pobre menino (FLOR 

DE LIZ, 1930, p.38). 
 

O conto descreve a história de um menino que era explorado, juntamente, com seus 

colegas, por um homem que os obrigavam a trabalhar, em troca de comida e moradia e 

repassar todo o dinheiro para ele. Além de ser abordado o tema da exploração infantil, o 

escrito também é voltado para os princípios da religião católica, mais especificamente a 

santificação do domingo.  

A história recontada por Hilda Lis referia-se ao drama vivido pelo menino Luiz que 

era explorado e agredido fisicamente por se recusar a trabalhar no domingo, mas mesmo 

diante das agressões, não desistia de ir à igreja aos domingos, rezar e pedir discernimento e 

proteção a Deus. 

É notório a importância que as escritoras atribuíam a religião e o exercício da fé. 

Estavam engajadas em escrever histórias que continham exemplos de pessoas que mediante as 

dificuldades não deixavam de perseverar e seguir sua fé, pedindo direcionamento a Deus 

através da religião católica. Assim, proporcionavam às leitoras cajazeirenses reflexões que 

despertassem ou aprimorassem a crença na religião católica, e, posteriormente, o 

desenvolvimento e melhoramento de suas ações enquanto cristãs. 
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Segundo, Monteiro e Gati (2012) a religião exerceu grande influência na formação 

da sociedade em diferentes momentos históricos, e para a mulher em especial, ditando regras 

e padrões de comportamentos que estabelecessem a conduta feminina. Por exemplo, no século 

XIX, aqui no Brasil, a Igreja Católica dispunha do abecedário para as mulheres que 

desejassem aprendê-lo. O abecedário de Gonçalo F. Trancoso, criado em 1585, no qual, cada 

letra do alfabeto ditava uma função para as mulheres praticarem, dentre elas podemos 

mencionar as letras: C- caridosa para com os pobres; F- firme na fé. 

Nesse sentido, compreende-se que em distintas épocas se determinam e sugerem 

padrões da mulher se comportar em sociedade. Estas ideias, ainda, estavam arraigadas nos 

primeiros anos do século XX, época em que professoras e alunas do magistério escreviam 

seus textos na Flor de Liz. 

No texto intitulado A Philantropia ou a caridade, edição de janeiro de 1931 escrito 

por Adalgisa, o assunto abordado tratava-se da importância da caridade como uma das 

grandiosas virtudes cristãs.  

E este o nome que traduz o mais doce e o mais nobre dos sentimentos do ser 

humano. Muito bella, muito agradavel doçura e muita santidade sublime 

encerra esta palavra – Caridade!... Como são felizes os corações que buscam 

praticar uma acção tão divina como esta!... Devemos implantala em nossos 

corações, com o mais constante dos amores, esta virtude que tem um quer 

que seja de maravilhoso, que nos faz grande aos olhos de Deus e fortes 

deante do mundo (FLOR DE LIZ, 1931, p.16).  

 

A autora iniciou o texto enfatizando que a caridade é uma ação, no qual quem a 

pratica torna-se uma pessoa feliz. Além disso, ao praticar a caridade estamos próximos de 

alcançar a salvação. A caridade se resume ao amor ao próximo, por esse motivo, é uma das 

virtudes que Jesus Cristo mais admira.  

No entanto, muitas vezes as pessoas confundem a filantropia com caridade. A 

primeira é o ato em que se ajuda ao próximo, mas não existe preocupação com os 

necessitados. É como se fizessem as doações por pura obrigação, ou, simplesmente, para 

ganhar a fama de caridoso/a na sociedade. Já a caridade, além de fazer doações materiais há a 

preocupação também em doar carinho e atenção. 

A caridade reina em todos os corações, até nos animaes irracionais: não 

existe somente no coração vil, invejoso, no coração avarento, no coração 

orgulhoso, etc. E ella como diz Velloso no seu librados d’Alma, o barometro 

do amor para com os nossos semelhantes. E a este amor a philantrophia é 

incapaz de por si satisfazer (FLOR DE LIZ, 1931, p.16). 

A caridade era uma das virtudes que ganhava destaque nos escritos da Flor de Liz, 

pois, é evidente a defesa desse tema, uma vez que, a Revista era veiculada a ação católica 
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feminina cajazeirense. As escritoras estavam preocupadas em sugerir exemplos de narrativas 

e argumentações que propagassem os princípios da igreja católica e, consequentemente, 

fossem seguidos pelas leitoras cajazeirenses. 

 

Questões afins: prendas domésticas e moda  

As prendas domésticas eram peculiaridades que todas as moças deveriam saber ou 

procurar aprender, pois, são atributos essenciais para as verdadeiras senhoras do lar. A Flor de 

Liz, com base nesse princípio trouxe na edição de agosto de 1927 um manual com dicas de 

crochê.  

Moderno embellezado pelo emprego de fios de cores, o CROCHET esta 

sendo de novo muito empregado para as guarnições de nossa casa. E eis 

aqui, um motivo de grande simplicidade, que servirá de lindo enfeite a uma 

toalha, centro-mesa, almofada e etc. O centro é constituido por um lindo 

motivo de borado inglez, executado sobre linho duplo.Pompons de algodão 

de côr guarnecem as extremidades(FLOR DE LIZ,1927, p.9).      
   

                     O domínio das agulhas estava entre as prendas domésticas que todas as mulheres 

deveriam possuir. A costura seria uma atividade, exclusivamente, feminina, pois, estariam em 

medidas proporcionais adequadas com a força física feminina. Por conseguinte: ‘A costura 

reúne, uma vez mais, todos os sufrágios. “A agulha não seria o ‘instrumento feminino por 

excelência’ (Jules Simon) e o tecido, por sua flexibilidade, a própria matéria do sexo frágil? 

Ainda mais porque a costura pode ser exercida em domicílio” (PERROT, 2005, p.182). Em 

vista disto, percebe-se que as prendas domésticas são destinadas as mulheres, pois, são 

atividades que exigem pouco esforço físico e além de tudo podem ser realizadas dentro de 

casa. A costura era uma das atividades que mantinha as mulheres entretidas, logo, por se 

configurar uma diversão, todas elas deveriam aprender.     

As aptidões culinárias era algo muito cobrado das mulheres, saber cozinhar era 

qualidade essencial para as moças casadoiras. A fim de atender as necessidades das donas de 

casa a Flor de Liz trazia para as suas leitoras receitas simples e fáceis.  Na Figura 3 temos 

receitas dos seguintes doces: Creme de Maisena, Lingua de moça e Amor aos pedaços. 
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Figura 3: Texto Variedades 

            
                            Fonte: Flor de Liz, 1930, p.1 

 

Historicamente, as atividades domésticas eram consideradas funções essencialmente 

femininas, em vista disso, a maioria das mães preocupava-se em ensinar suas filhas a 

cozinhar. Até os dias atuais, muitas pessoas ainda atribuem essas funções, especificamente, as 

mulheres.  

Embora os trabalhos domésticos como se conhecem hoje possa ser um 

passado histórico, prevalecem as atitudes sociais contínuas de associar à 

eterna condição feminina com imagens de vassouras, aventais, panos de pó, 

fogões e panelas. (DAVIS, 2016, p, 160). 

 De fato, esta percepção ainda faz parte do dia a dia de muitas mulheres, por 

exemplo, elas quando chegam do trabalho ainda vão preparar sozinhas, o jantar da família, 

enquanto isso seus respectivos cônjuges vão descansar.   

A moda também tinha espaço na Flor de Liz na edição de junho de 1927. No artigo 

intitulado A moda, o texto apresenta alguns modelos vindos da capital, a autora faz questão 

de frisar que as peças têm como destaque a discrição: “Curtos sem excesso, sem inímodesto 

decote, trazem ainda mangas, o que muitas de nossas amiguinhas talvez não suppuzessem 

encontrar nelles” (FLOR DE LIZ, 1927, p.9).  

Apesar, do texto tratar da moda, as colaboradoras da Revista não perderam o tom 

moralizante: “Mais vale perder uma festa por falta de um vestido novo do que abrir uma conta 

e correr o risco de não se fechar jamais” (FLOR DE LIZ,1927, p.9). Afinal, a moda também 

exigia bom senso das mulheres. 

A bela aparência física sempre foi algo cobrado das mulheres, consequentemente, 

elas necessitavam estar sempre belas para contrair matrimonio. Já casadas precisavam estar 

sempre bonitas para não perderem a atenção do marido. Igualmente,  

Era fundamental que ela cuidasse em manter a boa aparência, pois, se 

embelezar era uma obrigação: A caça já foi feita, é preciso tê-la presa ou Um 
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homem que tem uma esposa atraente em casa esquece a mulher que admirou 

na rua eram ditados recorrentes (PRIORE, 2014, p. 69).  

 

Assim, percebe-se que os cuidados com a beleza eram elementos essenciais para 

manter um casamento feliz. Nesse sentindo, as mulheres deveriam estar sempre belas, mas, 

era necessário que tivessem prudência em relação ao modo de si vestir. Exigia-se da mulher 

religiosa roupas que não deixassem a mostra partes sensuais do corpo feminino, como 

exemplo, o decote. De fato: “As vestes femininas tinham que ser condizentes com a postura 

esperada de uma filha da virgem Maria, ou seja, uma insígnia virtuosa” (FLORENCIO, 2016, 

p.59). Certamente, as moças educadas de acordo com os princípios morais e religiosos sabiam 

que vestir-se modestamente são modos condizentes aos princípios da moral católica.    

Portanto, durante os anos finais da década de 1920 foi exigido das mulheres a bela 

aparência física, tendo em vista agradar o sexo masculino, porém, a beleza das moças tinha 

como medida a discrição, esta virtude era cobrada, principalmente, das mulheres educadas 

com base nos princípios da moral católica.    

A Flor de Liz procurava trazer em suas publicações, dicas, especialmente, dedicadas 

as mulheres, tutoriais compostos por receitas culinárias, manuais de costura e também 

preciosas dicas de moda. Tudo isso na tentativa de difundir para as mulheres cajazeirenses o 

que a sociedade da época e a Igreja Católica esperavam das mulheres. 

 

Considerações finais  

A análise dos textos da Flor de Liz possibilitou à compreensão das ideias de 

mulheres do século XX, mais precisamente, as décadas de 20 e 30. Resultou em 

entendimentos sobre suas concepções de educação, religião e questões afins. É inegável, a 

importância que elas atribuíam a estes temas, pois seus escritos continham verdadeiros guias 

de como a mulher se comportar na sociedade naquela época, sempre interligados à Igreja 

Católica. Constatamos que as escritoras apenas reproduziam o modelo de sociedade vigente, 

na qual a mulher era compreendida como “sexo frágil”, dona de casa, a única responsável pela 

educação dos filhos e possuía o dom do magistério.  

A Revista, apesar de ser pequena não deixava a desejar, continha informações que 

atendia ao público feminino, no qual suas dicas auxiliavam as mulheres na organização da 

casa, na educação dos filhos. As que exerciam o magistério, na educação dos alunos, 

possibilitava reflexões sobre suas ações enquanto cristãs, pois o tema religião católica era 
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privilegiado na Flor de Liz e, provavelmente, despertou, as leitoras cajazeirenses o surgimento 

e o aprimoramento da fé cristã.  

Sendo assim, as escritoras da Flor de Liz permitiram as mulheres cajazeirenses 

compreensões sobre temas diversificados, nos quais auxiliaram no cotidiano. Por fim, 

possibilitava as leitoras, variedades de saberes que estas necessitavam na época (1926-1937) 

e, posteriormente, no século XXI surgindo como tema de estudo da escrita feminina 

cajazeirense. 
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