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Resumo
 
O presente trabalho pretende compreender, a contribuição do Colégio Patrocínio de São José, na formação educacional
e cristã de jovens e moças que por lá estudaram no período de 1940 a 1967, essa ultima data justifica-se pelo ultimo
ano de ensino apenas feminino. Desde a chegada ao Brasil em 1911, as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas,
vindas de Lisboa Portugal. Até o que compreende o arco temporal, as irmãs se dedicaram a educação, em Sergipe, as
religiosas chegarem em 1937 e fundaram em 1940 o colégio, abrigando as alunas em modernas instalações
respeitando o que se preconizava na época pela inspetoria da instrução pública e saúde. Para montar essa história
vamos utilizar como aporte teórico a concepção Magalhães (2004) ao discorre sobre os espaços educativos, Burke
(2005) propõe um olhar mais apurado acerca das fontes e o seu uso como ferramentas de novas descobertas e Le goff
(1999) quando nos ensina a respeito dos documentos como peças chave na construção da pesquisa e os monumentos
como artefatos de dessa nova história. A pesquisa também se apropriou dos periódicos dos arquivos do Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe, do Arquivo Público de Sergipe e os arquivos do colégio, onde o mesmo podemos
observar preservou sua memória. 
Palavras-chaves: Educação. Instituição. Alunas.
 
Abstract 
This study aims to understand the College&39;s contribution Supporter San Jose, education and Christian formation of
young people and women who studied there in the period 1940-1967, this last date is justified by the final year of only
female education. Since their arrival in Brazil in 1911, the Portuguese Franciscan Hospitaller Sisters, coming from Lisbon
Portugal. Until comprising the temporal arc, the sisters dedicated themselves to education in Sergipe, religious arrived in
1937 and
founded the college in 1940, housing the students in modern facilities respecting what is advocated at the time by the
inspectorate of public education and health . To mount this story will use as theoretical framework to design Magalhães
(2004) discusses the educational spaces, Burke (2005) proposes a closer look of the sources and their use as tools of
new discoveries and Le Goff (1999) when It teaches us about the documents as key players in building the research and
the monuments as artifacts of this new story. The survey also appropriated the periodicals archives of the Historical and
Geographical Institute of Sergipe, the Public Archives of Sergipe and college archives, where it can be seen preserved
his memory.
 Keywords: Education. Institution. Students.
 
 

INTRODUÇÃO

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_congregacao_das_irmas_franciscanas_hospitaleiras_portuguesa_a_i.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



 
A Ordem das Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas foi fundada em 07 de maio de 1871, na cidade de Lisboa
Portugal, pela irmã Clara do Menino Jesus e o Padre Raimundo dos Anjos Beirão. A ordem chegou ao Brasil em 1911,
devido às reformas políticas em Portugal que instituía a República em meados de outubro de 1910, e iniciava uma
revolução com grandes consequências para a Igreja. Essa revolução gerou uma crise ao catolicismo e uma forte
perseguição aos religiosos, que tiveram de abandonar os seus conventos, para refugiarem-se em outros países.
O convite Dom Armando Bahlman, da Ordem Franciscana Maior de Santarém, no Pará, que buscava apoio para as
atividades no campo educacional, via na vinda de novas religiosas a oportunidade de ampliar as instituições educativas
levando educação confessional para o interior desse Estado. No ano de 1911, as primeiras dez religiosas da
congregação que chegaram à cidade de Belém foram às irmãs Maria da Circuncisão (Delegada), irmã Delfina da
Conceição (Superiora), irmã Maria de São Carlos, irmã Rosa Maria de São Francisco (Superiora), irmã Maria Estela,
irmã Maria Amada de Jesus, irmã Maria Constantina de São José, irmã Maria de Santa Justa, irmã Rosália do Espírito
Santo e irmã Maria Alcina da Conceição.
Logo trataram de visitar os municípios de Monte Alegre e Alenquer a fim de encontrarem as boas necessidades de
abrirem os novos colégios.
 
No dia 12de setembro de (1911), dois dias após a saída do primeiro grupo de irmãs para Monte Alegre-Pará, embarcou
a Madre Provincial Mãe Maria da Circuncisão com outro grupo de religiosas para Alenquer-Pará, a fim de abrirem ali o
Colégio Santo Antônio. No dia 13 de setembro de 1911, chegaram ao porto desta cidade, no vapor São Pedro, as seis
Irmã Franciscanas Hospitaleiras de Portugal, onde se alojaram num prédio conveniente para uma casa de ensino,
situadas na rua da praia (antiga casa do Sr. Colombo Marvão), defronte do trapiche Municipal. No dia 1 de outubro,
abriu-se a matrícula da nova casa de ensino, que passou a funcionar com o nome de colégio Santo Antônio.
(CARVALHO, 1999, p.65).
 
.
Foram às religiosas portuguesas, que abriram a primeira escola de freira em Monte Alegre. Tendo uma boa acolhida
pelas famílias e logo iniciaram suas atividades, recrutando a mocidade daquela cidade. Priorizando as moças e jovens o
Colégio São Francisco, funcionou com internato e externato. Com os cursos de primário, secundário e normal apenas
para moças. A referida instituição durou apenas trinta e cinco anos, fechando suas portas em 1946.         Ainda no
estado do Pará, na cidade de Alenquer, outro grupo de religiosas abriu o Colégio Santo Antônio. Com a capacidade de
receber 60 meninas distribuídas no jardim de infância, primário e secundário. As aulas eram ministradas pelas próprias
religiosas da congregação que se revessavam nas disciplinas. Porém, essa instituição passou apenas 10 anos de
atividades educativas, fechando as suas portas em 1921.
 
A situação financeira dos pais era precária. As alunas iam-se retirando pouco a pouco. Foi preciso receber também
meninos, alguns já crescidos, para poderem conservar o Colégio, não obstante as Irmãs iam fazendo o que podia:
ensinavam meninos e meninas e várias vezes prepararam um grande número de crianças para a primeira comunhão,
fazendo uma festa imponente [...] mas veio a crise da borracha, estourou a primeira guerra mundial e as Irmãs não se
puderam manter. Foram obrigadas a fechas os colégio e a se retirar para novo a semeaduras, seguindo para outras
casas já fundadas em outros estados.
                                                           (CARVALHO, 1999, p.60-66).
 
Com isso, as Irmãs não tinham outras possibilidades de garantir sua subsistência passando por diversas dificuldades
que perdurou por alguns anos, quando em 1914 elas deixaram definitivamente a Diocese de Santarém, em virtude da
crise econômica que passava a região e buscaram novos rumos e novas terras. Partindo rumo ao Nordeste do país
visitando diversas Dioceses, e recebendo convites de religiosos a fim de construírem novos colégios. Haja vista, as
irmãs gozavam de uma boa experiência no campo da educação confessional.
O primeiro colégio a ser fundado no Nordeste foi o de Mossoró Rio grande do Norte, denominado de Ginásio Sagrado
Coração de Maria. Essa instituição se colocou como a primeira na cidade a recrutar moças, no seu internato e no
externato oferecendo curso normal, piano, corte e costura e prendas do lar. O colégio no período de 1916 a 1945 foi
responsável pela formação de futuras professoras tanto de Mossoró e regiões próximas.
 
As escolas normais constituíam um espaço de formação socialmente aceito, responsável pela profissionalização de um
grande número de mulheres. A possibilidade de exercer uma profissão socialmente permitida garantia às mulheres a
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oportunidade de transcender socialmente. (FREITAS, 2003, p. 18)
 
 
Após Mossoró, a congregação partiu para Bahia. Foi lá que as irmãs abriram os maiores números de instituições. A
Organização Fraternal São José, em Salvador-BA, o Centro Assistencial São Francisco de Assis, em Dias D’ Ávila-BA e
o Hospital Sagrada Família, Salvador-BA. Essas duas instituições foram as primeiras da congregação no campo da
assistência social no país, através das práticas do acolhimento aos idosos e doentes da região. Ainda na Bahia,
observamos o Colégio São José, em Salvador-BA, o Centro Interescolar de Enfermagem Sagrada Família, Salvador-BA,
o Instituto Educacional Nossa Senhora de Fátima, em Campo Formoso-BA e o Colégio São José da Ação Fraternal de
Itabuna, Itabuna-BA. O que podemos analisar é que a Bahia, na região Nordeste foi quem mais teve instituições criadas
pela congregação atuando em diversos campos. Segundo Magalhães:
 
A pedagogia escolar diferencia-se e hierarquizam-se vários tipos de instituições educacionais: de base (família, tribo,
seita, cooperativa);de formação (:escolas, internatos, colégios, associações de antigos alunos, associações de finalistas,
associações recreativas, que geram uma afinidade e uma identidade cultural); de produção mobilização (confrarias,
lojas maçônicas, associações, grêmios, companhias, partidos políticos, sindicatos, corporações, clubes, bandas. São
instituições que mobilizam, através de uma ideologia.com vista a uma meta e a uma identidade cultural.
(MAGALHÃES, 2004, p 53).
 
            Ainda no Nordeste, mais precisamente falando do estado de Alagoas e Sergipe, tiveram diversos colégios
fundados pela congregação em várias cidades. Em Maceió, a Santa Casa de Misericórdia e Asilo de Inválidos e o
Colégio Imaculada Conceição, na cidade de Penedo, Estado de Alagoas no ano de 1913. No Estado de Sergipe, a
primeira experiência com as irmãs foi na cidade de Própria com a fundação do Colégio Nossa Senhora das Graças no
ano de 1915. Já em Aracaju, as irmãs fundaram o educandário Patrocínio de São José em 1937 e após três anos foi
inaugurado em 1940 o Colégio Patrocínio de São José. Os referidos colégios supriam a necessidade da sociedade da
época matriculando as principais moças, em suas diversas modalidades de ensino. A chegada de mais um espaço de
educação feminina nessas sociedades representavam uma maior oportunidade dessas jovens ingressarem no
magistério. De acordo com Freitas:
 
As escolas normais constituíam um espaço de formação socialmente aceito, responsável pela profissionalização de um
grande número de mulheres. A possibilidade de exercer uma profissão socialmente permitida garantia às mulheres a
oportunidade de transcender socialmente. (FREITAS, 2003, p. 18)
 
 
 
Foi no campo do Magistério que essas moças, tiveram a oportunidade de sair de seus lares e exercer uma profissão.
Tornando-se Profissionais devotadas com os preceitos pedagógicos transmitiam aos seus alunos preceitos de higiene,
civilidade e religiosidade. Haja vista, antes essas moças, eram educadas em suas casas. Em tempos que as melhores
famílias contratavam tutoras particulares ou mandavam suas filhas para o convento. Servindo como uma espécie de
fortaleza, guardando e preservando os seus corpos. Eram nesses espaços pedagógicas que as moças refinavam seus
modos aprendendo diversas disciplinas voltadas as futuras atividades de casa, a fim de prepará-las para o casamento.
 
DESENVOLVIMENTO
 
Essas instituições foram desenvolvendo na sociedade novos hábitos de pensar e de educar suas moças, através de um
refinamento clássico próprio da formação dessas religiosas advindas da Europa. Os colégios foram se consolidando nas
cidades e passaram a ser referenciados pelas famílias como instituição de melhor ensino pela sua disciplina,
organização, rigidez nos horários e normas internas. Por tudo isso, as moças  recebiam uma educação católica
apropriada aos moldes portugueses em terras brasileiras. Assim, desde a sua chegada ao Brasil em 1911, a
Congregação estabeleceu uma reputação respeitável pelas famílias.
 
Seguida, íamos par sala de aula. Meio dia almoçávamos, de tarde tínhamos banca, lá mesmo numa sala só para as
internas. Às vezes quando tinha trabalho para fazer, uma festinha, ou outra coisa assim, as externas vinham para o
colégio para fazê-los, mas a gente ficava restrita, somente à banca. Terminada a banca tinha a hora do recreio e logo
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em seguida o jantar à noite, não tinha televisão, nada disso. Mas participávamos de jogos, torneios, festinhas que de
vez em quando aconteciam dentro do colégio, dentro do internato... (Jornal Horizontes 5/3/1960)
 
Através dos periódicos podemos estudar como se processava a cultura escolar dos colégios e da Congregação. Sempre
com as mesmas regras e valores referentes ao ensino. Não havendo diferença entre as regras do convento e a dos
colégios. Queremos compreender o processo de aprendizagem transmitida pelas Irmãs professoras, no cotidiano
escolar, sejam pelas festas, brincadeiras, práticas educativas e as leituras permitidas. Todos esses aspectos são
influenciadores na ideia de um colégio bom e rígido, ideal para as moças da elite. Nesse caso, os colégios foram fieis no
melhor modelo de instruir tudo que se desenvolvia na escola passava pela intenção de dar aos seus alunos, uma
formação cristã e cívica através dos preceitos dogmáticos romanos.
De acordo com Juliá (2001, p.18), o colégio deixa de ser apenas um local de aprendizagem e de saberes para tornar-se
também um lugar de incorporações dos comportamentos ensinados. Esses comportamentos são transmitidos pelos
seus professores e demais agentes, envolvidos por diversas metodologias a exemplo das disciplinas curriculares,
recursos pedagógicos, a arquitetura do prédio, as festividades, normas e disciplinas responsáveis pela preservação da
moral e da ordem.
 Quanto aos aspectos culturais, notava-se o empenho das famílias em apoiar o colégio, matriculando suas filhas,
valorizando e prestigiando a empreitada da Congregação. Ainda contava com de políticos, intelectuais e demais
autoridades da época que contribuíram na consolidação do colégio na sociedade por meio dos vários bailes, saraus,
festas beneficentes, apresentações musicais e teatrais. Compreender esse processo é entender o conceito de
instituição abordado por Magalhães (2004), ao definir que uma instituição educativa se constitui também fora dos seus
muros tendo uma aproximação com outros agentes. No caso, esses responsáveis pela validação de todas as práticas
realizadas no colégio, além de seus colaboradores nas necessidades dessas intuições.
 
Para a Igreja e para os católicos conservadores dos tempos republicanos, a ausência de educação religiosa nas escolas
seria especialmente danosa às mulheres, que, imbuídas de falsos preceitos e sem a benéfica influência da religião,
contaminariam e perturbariam o lar católico, que deveria ser modelo pelos princípios cristãos. Isso fez com que escolas
católicas dirigidas às classes mais abastadas prosperassem. Esses colégios seriam determinantes nos rumos da
educação feminina de elite.
                                               (Saviane, 2006, p 69).
 
Com a mudança do regime político no Brasil de monarquia para república, algo que representou diversas mudanças no
campo educacional, possibilitou-se a institucionalização do ensino através da criação dos grupos escolares,
acompanhado pelo processo de urbanização e crescimento econômico. Buscava o poder público ampliar a
escolarização para todos através de novos métodos pedagógicos, a exemplo do intuitivo ou também chamado o ensino
das coisas. Para os intelectuais da época, era base do ensino moderno. Aproximando-se da Europa, o Brasil tentava
organizar sua educação através de ideias pedagógicas que foram também influenciadas por novas ciências tais como
psicologia e sociologia. Esse terreno fértil se deu nas escolas normal como a futura prática pedagógica dos futuros
professor, abrindo caminho para a Escola Nova.
As instituições confessionais tiveram também um grande papel nesse momento do século XX, principalmente as
evangélicas, aumentaram seus templos e difundindo sua fé. Foram criando novos colégios em diversas capitais e
cidades do interior. Buscando difundir sua fé, esse grupo evangelizou se apropriando do campo da educação ao utilizar
suas instituições educativas como espaços de difusão religiosa através de práticas pedagógicas e metodologia
diferenciada da escola católica. A educação evangélica via também na mulher um meio de preservação da família e da
sociedade. Porém, cabia a ela educar seus filhos na moral e inculcar a vocação divina.
Enquanto as instituições católicas mantinha a divisão do sexo nas suas escolas, as instituições evangélicas acreditavam
na educação de ensino misto como um melhor método de ensinar a homens e mulheres encontrar o caminho junto a
Deus. Não havia diferença entre os sexos. Por outro lado, para as famílias tradicionais o fato de haver meninas
estudando com meninos causava uma enorme estranheza e críticas a essa inovação. Assim, preocupados com a
preservação da moral feminina algumas famílias não escolhiam essas instituições, devido ao seu método de ensino
pouco tradicional.
 
CONCLUSÃO
 
Estudar uma instituição é compreender o processo de construção de sua identidade através do cotidiano e das práticas
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educativas que se concretizavam nos colégios. Assim, estudar uma instituição não é apenas pesquisar o passado, mas
encontrar fatos que nos leve a compreender sua história. É nesse campo que o trabalho se propõe em pesquisar as
iniciativas das irmãs da Congregação Franciscana Hospitaleira Portuguesa, em educar diversas moças acreditando que
pela educação poderia modelar e civilizar essas jovens, no modelo mais próximo da pureza e da moral. Tudo isso se
constituiu em um avanço social para essas moças terem acesso a instrução e ao mesmo tempo a distinção social
porque nem todas as famílias podiam pagar as mensalidades dos colégios. E era do que as famílias pagavam que os
conventos se mantinham como única fonte financeira.
A trajetória das irmãs professoras se consolidou pela necessidade do novo momento político no Brasil em educar todos
os seus jovens. Entendemos que em algumas cidades essas instituições foram as primeiras a ofertar a instrução para
as moças. Era educando essa juventude que se construía uma sociedade moderna. Por conseguinte, buscamos
compreender a importância da Congregação, ao longo dos seus cem anos no Brasil, pelos seus diversos serviços
realizados em diversas sociedades, atendendo diferentes camadas da sociedade em seus hospitais de caridade e em
seus colégios. Nessa trajetória foram se passando os tempos e a congregação representa no Brasil, uma das principais
instituições no campo confessional.
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