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Resumo 
 

Esta pesquisa em andamento tem como objeto de estudo: a escola normal do colégio 
Patrocínio de São José, fundado em 1938, pela Congregação das irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras Portuguesas, tendo como recorte temporal o período de 1948 a 1960, onde 
buscamos nas fontes estudadas, perceber através da memória de ex-normalistas. As diversas 
práticas educativas e culturais, incutida nas jovens e moças, do colégio ao longo de sua 
História. Haja vista as religiosas preconizavam o modelo de futuras educadoras e mães. 
Contribuindo o colégio para história da educação em Sergipe, e a consolidação da 
feminização do magistério primário. Vindo a construir a elite intelectual de professoras e 
donas de casa. Acima de tudo católicas convictas. Instruídas a fim de educar os novos 
cidadões, tendo em vista a civilização dos corpos e mentes. 
 
Palavras chave: Colégio, Normalistas e Religiosas 
 
 

Summary 
 

This research is in progress as the object of study: the school's normal college 
sponsorship of St. Joseph, founded in 1938 by the Congregation of the Franciscan sisters 
Hospitalier Portuguese, with the cut the time period from 1948 to 1960, which sought the 
sources studied, see through the memory of former normalistas. The various educational and 
cultural practices, and inculcated in the young girls, the college throughout its history. There 
are the religious order called the model for future educators and mothers. Contributing to the 
history of college education in Sergipe, and the consolidation of the feminization of teaching 
primary. Coming to build the intellectual elite of teachers and donas from home. Above all 
Catholics believe. Instruídas to educate the new citizens in view of the civilization of the 
bodies and minds. 
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A historiografia do colégio Patrocínio de São José e a formação de moças e jovens, ao 

longo dos anos criou uma classe de mulheres, cultas e educadas nos moldes mais civilizador 

católico. Haja vista o colégio dirigido por religiosas com diversas formações acadêmicas. 

Irmãs culturalmente esculpidas através dos ensinamentos religiosos, a fim de educar outras 

mulheres. Desenvolveram no Brasil, um modelo educacional construindo diversas histórias ao 

longo dos anos. 

A Congregação dedicada a educação expandiu várias escolas e colégios católicos pelo 

país3. Formando e Civilizando corpos e mentes a fim de criar uma classe de jovens e moças 

moldadas nos mais elevados preceitos católicos. 

A formação do gênero feminino e a sua profissionalização através das “escolas 

conventos”4 e escolas normais5 em Sergipe. Profissionalizou muitas jovens e moças. Tendo o 

magistério uma profissão possível, sendo para as alunas uma alternativa para sua 

independência familiar e social. 

O período do século XX, o estado de Sergipe, necessitava de mão-de-obra especializada 

a fim de formar uma classe de professores que seguissem os preceitos da nova pedagogia. 

Formando assim moças e mulheres não poderia acontecer em locais que atentassem 

contra a tradição e a sua cultura familiar. Observa-se então que mulheres começaram a educar 

e profissionalizar outras mulheres. Tendo os conventos católicos os seus fieis provedores. 

 

 

Não podemos deixar de lembrar aqui o apoio e o 
emprenho das famílias de Aracaju matriculando suas 
filhas, valorizando nossa educação cristã. Também 
não faltaram pessoas idealistas que apoiaram e 
ajudaram nesta obra grandiosa. (JORNAL 
HORIZONTES, 1950, p. 2) 

 
É neste contexto que o artigo discorre acerca da escola normal e a formação de 

normalistas 

A influência da família na educação dessas meninas é algo decisivo. Os seus pais 

escolhem escolas que preservem a identidade cultural do seu clã. Visto que em uma sociedade 

                                                 
3 Além do colégio Patrocínio de São José, a CONFHIC, é mantenedora das seguintes instituições: (1) 
Organização Franciscana São José, Salvador –BA, (2) Centro Assistencial São Francisco de Assis, Dias D’ Ávila 
– BA, Hospital Sagrada Família; Salvador-BA, (4) Colégio São José, Salvador-BA, Colégio Normal São 
Francisco de Assis, Arapiraca-AL. 
4 Colégios católicos nas décadas de 40 a 60 do século XX, Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, 
Colégio Senhora Sant’ Ana ou Santana, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, 
5 Escolas normais, existentes na época: Escola Normal Rui Barbosa, Colégio Patrocínio de São José, Colégio 
Nossa Senhora de Lourdes. 
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masculinizada, a mulher atua em locais restritos. Moldando assim sua formação de pensar e 

agir. O trabalho feminino, historicamente tem sofrido pressões e tentativas de controle 

ideológico e econômico por parte dos elementos sociais. 

A linguagem oral, usada nos depoimentos ao Jornal é captada pelo entrevistador na 

prática de ouvir depoimentos representados por lembranças recuperadas pela memória tem 

sido uma das escolhas metodológica. Da História oral e social e vem privilegiando um lado 

subjetivo e afetivo das pesquisas em educação. 

A abnegação destas irmãs que serviram a sociedade sergipana educando suas filhas. 

Serviram a sociedade sergipana, ministrando as alunas uma educação moral, religiosa, cívica 

e intelectual à altura das suas famílias. 

 

[...] particularmente, junto a junto à juventude, com a 
rede de colégios. As escolas católicas representavam 
um elevado percentual no incipiente conjunto do 
ensino público brasileiro. Eram centros de formação 
e instrução das futuras gerações, com o caráter 
educativo – religioso. Como tinham autonomia o 
ensino catequético fazia parte do currículo escolar. A 
transmissão dos conteúdos doutrinários era mais 
articulados, pois dispunha de recursos pedagógicos. 
(PASSOS, 2000, p.12) 

 
Apesar das disciplinas e o controle constante das religiosas para as alunas, as ex-

normalistas relatam as diversas brincadeiras que faziam nas salas de aula, no pátio da escola, 

ou até mesmo na igreja na hora da missa. 

Neste momento de descontração, existia uma boa convivência entre as alunas e as 

religiosas apesar de nem todas participarem das brincadeiras. 

No espaço do pátio, na sala de aula fechada e cuidadosamente vigiada, as conversas 

durante o intervalo, ou na falta de um dos professores, as normalistas faziam suas 

confidências, trocavam experiências e procuravam vivenciar situações, muitas vezes proibidas 

pelas religiosas. 

O colégio representava um espaço alegre mesmo que a rigidez e o silêncio fossem algo 

fundamental para ordem. Mesmo buscando em todos os momentos do ambiente  escolar 

propiciar as alunas, momentos de felicidade e descontração. 

 

Naquele tempo eu achava muito chato ir para missa 
porque era obrigatório: a gente tinha que acordar 
cedo, era aquela coisa meio militar e era antes da 
aula. Mas acho que foi a coisa mais forte que ficou na 
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minha vida. Graças a Deus fui obrigada a ir a missa. 
Eu não entendia bem as coisas que hoje entendo [...] 
a obrigação de ir a missa, mas essa influência só 
ficava entre nós alunas/escola, escola/alunas, porque 
como éramos normalistas. (JORNAL 
HORIZONTES, 1950, p.1) 
 
 

O discurso religioso vendo a mulher, que seria educada do que instruída, ou seja, a 

educação recairia na formação moral, a fim de formar um caráter nacional. Visto que o 

discurso civilizador não sendo na época um recurso apenas religioso, mas do sistema político 

tendo as normalistas a função de formar os futuros cidadãos. A modernização da sociedade, 

como também a urbanização das capitais, transformaram o papel da mulher, gerando uma 

questão dicotômica. Cabia a ela também formar novos trabalhadores e líderes para consolidar 

o sistema de governo. 

 

A mulher de hoje não basta uma instrução superficial, 
o seu papel na sociedade é grande e por isso urge 
habilita-la para o seu desempenho, dando a 
inteligência da jovem uma cultura esperada segundo 
as exigências do progresso e da sociedade de nossos 
dias: Todavia mais que tudo convém forma-lhe o 
coração mediante o ensino prático da moral e da 
religião. Será isso que levantará o nível da mulher 
cristã futura mãe e educadora no lar. (A CRUZADA, 
15/05/1945, p.2) 
 

 
Os preceitos de higiene e educação física deveriam ser incluídos na formação das 

normalistas para que elas pudessem se tornar competentes difusoras destes princípios 

necessários à vida moderna e a urbanização, e consciente da sua missão no desenvolvimento 

de hábitos regulares e atitudes saudáveis, quando fossem exercer o magistério primário. 

Higiene, limpeza, asseio, moralidade, aspectos necessários a educação do povo e a 

conformação aos novos padrões da sociedade. Como destacou Rago era conveniente no início 

do século XX, a compreensão de que “sozinho, o pobre não se interessa pela limpeza 

corporal, por andar arrumado, cuidado, cheiroso”.  

É preciso uma pedagogia, puericultura que ensine os bons hábitos higiênicos, físicos e 

morais, desde a mais tenra idade. 

 

A diretora da época quando eu entrei era irmã 
Cândida, a fundadora do Colégio, mas eu peguei na 
no finalzinho do seu mandato porque logo em 
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seguida ela foi transferida e substituída pela irmã 
Cecília que foi uma pessoa muito marcante em minha 
vida porque ela era muito exigente, mas era justa. E 
eu gosto de pessoas justas: ela conversava, procurava 
saber os motivos de tudo. Tinha outras freiras lá que 
além de exigir pegava no pé. (JORNAL 
HORIZONTES, 1952, p.2) 
 
 

A ex-normalista Madileide, lembra como cada sua ex-professora destacava-se “tinha 

irmã Iolanda também, que era professora de Geografia, era uma pessoa muito acolhedora que 

nos ouvia muito, pessoa muito humana6”, no depoimento de Madileide a “professora-irmã”, 

citada aparecem associada a expressões de eficiência, responsabilidade, ternura, precisão e 

inovação. As qualidades de cada uma delas descrita por Madileide com vários adjetivos que 

destacam traços de personalidade e aspectos da postura pedagógica. 

 

Todo ano a gente desfilava, ensaiava. Me lembro que 
a farda do colégio, era muito bonita: nesse mesmo 
tom que é hoje, azul marinho e branco, mas tinha 
uma farda que era muito cheia de botões, era bonita... 
a farda de gala: luvas, meias compridas... aquelas 
coisas de gala mesmo... Era lindo. (JORNAL 
HORIZONTES, 1960, p.1) 
 
 

Partindo para o cotidiano escolar os alunos ao entrarem no colégio dirigiam-se para o 

pátio onde se organizavam em filas conforme a classe. Em algumas delas, as alunas eram 

arrumadas por ordem crescente de tamanho, convenientemente perfiladas e sob olhares das 

irmãs, professoras e diretores. 

As normalistas rezavam o pai-nosso, uma ave-maria e cantavam algumas músicas com 

temas religiosos e em seguida cantavam também hinos pátrios, principalmente o Hino 

Nacional Brasileiro. Isso acontecia todos os dias antes de iniciar o dia letivo. 

 

As histórias de vida inserem-se no campo especifico 
da memória, daí a relevância em se ouvir as 
professoras e descortinar as formas como 
direcionaram suas vidas e suas escolhas 
ocupacionais, de maneira a ampliar as oportunidades 
de acesso ao espaço público. (ALMEIDA, 1998, 
p.112) 

 

                                                 
6 Jornal Horizontes, 1952, p.1. 
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Para as normalistas, a pedagogia adotada no colégio, visava a formação do caráter da 

mulher e de acordo com o ideário cristão. 

Algumas alunas obtinham prestigio entre as religiosas devido à posição de classe a que 

pertenciam suas famílias de origem. Elas enfatizam que o colégio era antenado com as 

mudanças do contexto sócio-econômico e político da época. 

 

As escolas são importantes agencias de legitimação. 
As proibições para as alunas internas eram mais 
intensas em sua operacionalização, proibiam-se: 
enviar cartas diretamente para membros da família, 
noivos, namorados [...]. as internas procuravam 
obedecer as normas e regras impostas, contribuindo 
para a modelagem  do comportamento. (CRUZ, 
2006, p. 210) 
 
 

Esta pesquisa preliminar foi realizada através de um levantamento acerca dos vários 

anúncios da escola normal do colégio Patrocínio de São José, e os depoimentos de suas ex-

normalistas. 

Tendo os jornais “A Cruzada e o Jornal Horizontes”, fontes para esse estudo, 

construindo o possível e visualizando a história das personagens envolvidas no processo 

educacional. 

Buscamos através dos estudos realizados em História da Educação, conhecer antes o 

desconhecido, o cotidiano da escola normal, e a formação de normalistas, através das práticas 

pedagógicas e a formação religiosa e moral. Ambas as partes integrantes do saber pedagógico 

da época. 

Possibilitando o estudo, trazer o conhecimento acadêmico e a sociedade, a parte 

integrante da educação feminina, antes desconhecida em nossos dias, que é o estudo das 

instituições, criadas para educar moças e a sua importância na construção do gênero feminino. 

Hoje a importância do estudo da educação feminina, para os intelectuais da história da 

educação, é um resgate da parte da história da educação brasileira, que vem sendo escrita por 

novos pesquisadores, dando importância a fontes antes não pesquisadas historiograficamente. 

Fontes impossíveis tornando-se hoje para os estudiosos do gênero feminino fontes possíveis 

para compreensão do processo civilizador e educacional que foi a instrução das normalistas 

do Ginásio. 

É nesse contexto que baseia-se esse estudo acerca da escola normal e sua relevância na 

formação pedagógica e cultural. Orientada pelas religiosas da instituição. Sendo que as 
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relações entre o colégio Patrocínio de São José, e as normalistas e suas famílias, como 

também a influência na sociedade local da época. Que no decorrer dos anos de sua fundação 

são fontes para pesquisa em História da Educação em Sergipe. 

 
 

Fontes 
 
Jornal A Cruzada p.3, 3/5/1940 

Jornal A Cruzada p.1, 20/9/1942 

Jornal A Cruzada p.2, 16/01/1944 

Jornal A Cruzada p.1, 13/11/1944 

Jornal A Cruzada p.2, 12/6/1947 

Jornal A Cruzada p.3, 16/1/1948 

Jornal A cruzada p.1, 23/12/1948 

Jornal A Cruzada  p.22, 22/05/1949 

Jornal Correio de Aracaju p.2, 2/01/1951 

Jornal A Cruzada 039/06/1952 

Jornal A Cruzada 09/12/1951 

Jornal A Cruzada 03/06/1952 

Jornal A Cruzada 16/11/1952 

Jornal A Cruzada 08/03/1953 

Jornal A Cruzada 06/10/1954 

Jornal A Cruzada 21/02/1956 

Jornal A Cruzada 31/12/1957 

Jornal A Cruzada 16/01/1959 

Jornal A Cruzada 13/02/1996 

Jornal A Cruzada 08/09/1960 

Jornal Horizontes 1950 

Jornal Horizontes 1952 

Jornal Horizontes 1960 

Jornal Horizontes 1963 
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