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RESUMO  
  

 

Este trabalho teve como objetivo compreender, ainda que parcialmente, as 
culturas escolares que configuraram o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, 
localizado na cidade de Cajazeiras, estado da Paraíba e nele se constituíram 
no período de 1949 a 1983.  Fundamenta-se nos pressupostos de Magalhães 
(1988), Chervel (1990), Faria Filho et all(2004), Julia (2001), dentre outros, 
como também documentos localizados, principalmente, no Arquivo Escolar e 
no Arquivo da Tesouraria do Colégio, em destaque, como o manuscrito História 
da Fundação e Diário do Colégio Nossa Senhora de Lourdes(1928-1930), 
Regimentos Internos, Ficha de matrícula, Informativo aos pais, Livro de 
empregados.  Metodologicamente, tratou-se de uma pesquisa no âmbito da 
História da Educação, especificamente, da história das instituições 
educacionais de caráter confessional. Para alcançar o objetivo proposto a 
análise partiu do Paradigma Indiciário de Ginzburg (1989), já que tratei as 
fontes por meio da análise de indícios. Também trabalhei com fontes orais,por 
meio de entrevistas realizadas com ex-discentes, ex-docentes e ex-funcionária 
do Colégio. A pesquisa evidenciou que as Irmãs da Congregação de Santa 
Doroteia chegaram a Cajazeiras em 1928, com a missão de assumirem a então 
Escola Normal Padre Rolim e edificarem o Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes, que só passou a ter essa designação em 1949. Que o Colégio 
representou, no período inicial de sua história, o ato principal de investida da 
Ação Católica da Diocese de Cajazeiras, na pessoa de Dom Moises Coelho, 
para se ter o projeto de educação feminina, idealizado, anteriormente, por 
Padre Rolim concretizado. Que as culturas escolares nem sempre foram 
portadoras dos indicativos da missão evangelizadora da Congregação de 
Santa Doroteia. Em linhas gerais, é possível afirmar que o Colégio contribuiu, 
de maneira significativa, para a escolarização de meninas e meninos 
moradores do município de Cajazeiras e de cidades adjacentes, em um 
ambiente que compreendia ser de educação, religião católica e ordem. 
 

Palavras-chave: História da Educação. Instituições Educacionais 
Confessionais. Colégio Nossa Senhora de Lourdes de Cajazeiras/PB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT  

  

 

This work had as goal to understand, even though partially, the school cultures 
that configured the Colégio Nossa Senhora de Lourdes, in the city of 
Cajazeiras, state of Paraíba and that in it they were constituted in the period of 
1949 to 1983. It is based on the assumptions of Magalhães (1988), Chervel 
(1990), Faria Filho et al (2004), Julia (2001), among others, also as documents 
localized, mainly, in the Arquivo Escolar and the Arquivo da Tesouraria do 
Colégio, highlighted, as the manuscript História da Fundação e Diário do 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1928-1930), Internal Regiments, 
Registration Form, Information to the parents, Book of employees. 
Methodologically, it is a research within the History of the Education, 
specifically, the history of the educational institutions with confessional 
character. To reach the proposed goal, the analysis started from the Paradigma 
Indiciário de Ginzburg (1989), since I treated the sources through the analysis 
of indications. I also worked with oral sources, through interviews made with ex-
students, ex-teachers and ex-employee of the School. The research evidenced 
that the Nuns of the Santa Doroteia Congregation came to Cajazeiras in 1928, 
with the mission to assume the so called Escola Normal Padre Rolim and to 
build the Colégio Nossa Senhora de Lourdes, that only started to be called by 
this name in 1949. That the School represented, in the initial period of its 
history, the main act of investment of the Ação Católica da Diocese de 
Cajazeiras, in the person of Dom Moises Coelho, for having concretized the 
project of the female education, idealized, previously, by Padre Rolim. That the 
school cultures wasn‘t always carriers of the indicative of the evangelizing 
mission of the Santa Doroteia Congregation. Summarizing, it is possible to say 
that the School contributed, significantly, to the schooling of girls and boys that 
lived in the city of Cajazeiras and from near cities, in an environment that was 
understood to be of education, catholic religion and order. 
 

Keywords: História da Educação. Instituições Educacionais Confessionais. 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes de Cajazeiras/PB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como objetivo comprender, aunque de manera parcial, las 
culturas escolares que configuraron el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, 
ubicado en la ciudad de Cajazeiras, estado de Paraíba, en el período de 1949 a 
1983. Se fundamenta en los presupuestos de Magallanes (1988), Chervel 
(1990), Faria Filho et all (2004), Julia (2001), entre otros, como también 
documentos localizados, principalmente, (1928-1930), Regimiento Interno, 
formulario de inscripción, Informativo a los padres, Libro de empleados. 
Metodológicamente, se trató de una investigación en el ámbito de la Historia de 
la Educación, específicamente, de la historia de las instituciones educativas de 
carácter confesional. Para alcanzar el objetivo propuesto el análisis partió del 
Paradigma Indiciario de Ginzburg (1989), ya que traté las fuentes por medio del 
análisis de indicios. También trabajé con fuentes orales, por medio de 
entrevistas realizadas con ex-alumnos, ex docentes y ex funcionaria del 
Colegio. La investigación evidenció que las Hermanas de la Congregación de 
Santa Dorotea llegaron a Cajazeiras en 1928 con la misión de asumir la 
entonces Escuela Normal Padre Rolim y edificar el Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes, que sólo pasó a tener esa designación en 1949. También que el 
Colegio en el período inicial de su historia, el acto principal de investidura de la 
Acción Católica de la Diócesis de Cajazeiras en la persona de Mons. Moises 
Coelho para concretarse en el proyecto de educación femenina, ideado 
anteriormente por el Padre Rolim. Y que las culturas escolares no siempre 
fueron portadoras de los indicativos de la misión evangelizadora de la 
Congregación de Santa Dorotea. En líneas generales, es posible afirmar que el 
Colegio contribuyó de manera significativa a la escolarización de niñas y niños 
residentes del municipio de Cajazeiras y de ciudad adyacentes, en un ambiente 
que comprendía ser de educación, religión católica y orden. 

 

Palabras clave: Historia de la Educación. Instituciones Educativas 
Confesionales. La Iglesia de Jesucristo. 
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1. CAMINHOS DA PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
Nesta parte inicial da tese as considerações recaem sobre a 

constituição do objeto de estudo.  Em seguida, foram feitas ponderações sobre 

a descrição dos pressupostos metodológicos na escrita da história de uma 

instituição educacional, que ocorreu numa narrativa das fontes encontradas e 

sua configuração no campo da história da educação. 

 

1.1 Reflexões sobre a constituição do objeto de estudo 

 

Nas últimas décadas, o espaço da pesquisa histórica educacional, 

significativamente, tem se renovado em seu aspecto teórico-metodológico, ou 

seja, relativizando uma historiografia com abordagem positivista, a qual 

privilegiava a descrição de fatos políticos, com análises de narrativas quase 

sempre sobressaindo as dimensões políticas da vida social, refutando outras 

somas de conhecimento da leitura do processo sócio-histórico.  

A Escola dos Annales1 é responsável, inicialmente, por esse rompimento 

com a concepção de história tradicional. E em sua terceira fase, 

principalmente, contribuiu para a reelaboração do fazer histórico, ao inserir 

novas fontes, novos procedimentos concernentes às fontes de pesquisa 

(BURKE, 1992), novos sujeitos, novas abordagens para velhos objetos. 

Evidente que o surgimento da história nova proporcionou uma revolução na 

historiografia, como bem alude Burke.  

É nesse campo de renovação, de um novo entendimento sobre o 

discurso historiográfico que a História das instituições educativas vem se 

constituindo como um campo temático da história da educação brasileira. 

Nessa perspectiva,  

 

No plano histórico, uma instituição educativa é uma complexidade 
espaço-temporal pedagógica, organizacional, onde se relaciona 
elementos materiais e humanos, mediante papeis e representações 

                                                 
1
 Foi um movimento historiográfico que surgiu na França durante a primeira metade do século 

XX. A perspectiva desse movimento historiográfico é de que o tempo histórico se constitui de 
cadências diferentes para os fatos. Nesse sentido, outros tipos de fontes passaram a ser 
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diferenciados, entretecendo e projetando futuro (s), (pessoais), 
através de expectativas institucionais. É um lugar de permanentes 
tensões [...] são projetos arquitetados e desenvolvido a partir de 
quadros sócio-culturais (MAGALHÃES, 1998, p. 61-62).  

 

Assim, o estudo das Instituições Escolares, se concretiza numa 

composição crítica no qual a realidade-objeto ―[...] ganha sentido histórico 

numa tessitura problematizante‖ (MAGALHÃES, 1988, p. 61-62).  

Outrossim, segundo Magalhães (1988), para a elaboração dessa 

etnohistoriografia, a partir da escola, se faz necessário considerar algumas 

categorias analíticas e conceituais fundamentais, dentre as quais, os seguintes 

temas: espaço, tempo, currículo, modelo pedagógico escolar, professores, 

manuais escolares, públicos, cultura, maneiras de estimulação e resistências, 

dimensões, níveis de apropriação, transferências da cultura escolar, 

escolarização e destinos de vida.  

A história das Instituições Escolares se configura como um importante 

campo de estudo para o pesquisador, que busca uma melhor apreensão da 

dinâmica educacional, local, regional e nacional.   

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes – CNSL, escolhido como objeto 

de estudo, no período de 1949 a 1983, encontra justificativa, inicialmente, por 

ser uma instituição de destaque na cidade de Cajazeiras, Paraíba, há quase 

nove décadas, ao oferecer um serviço educacional aos cajazeirenses e à 

população circunvizinha. Depois, pela relação que a instituição tem com o meu 

objeto de estudo na época do mestrado, e pela recorrência da importância da 

instituição revelada em minhas pesquisas, bem como no produto dos trabalhos 

desenvolvidos na prática profissional, como por exemplo, na extensão 

universitária. Essa investigação se traduziu na Tese de Doutorado intitulada, 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes: culturas escolares em Cajazeiras/PB 

(1949-1983). Vale ressaltar que esta pesquisa desenvolveu-se junto ao Grupo 

de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Rio Grande do Norte – 

PPGEd/UFRN.  

A demarcação do recorte histórico, compreendido entre 1949 a 1983, 

tem sua justificativa, por ser a partir de 1949 que se iniciou o processo de 
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regimentação do CNSL, e o término, 1983, por ser o último ano de atuação das 

Doroteias2 na direção do CNSL.  

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes - CNSL foi criado na cidade de 

Cajazeiras, Paraíba, no dia 11 de fevereiro de 1928 pelas religiosas 

pertencentes à Congregação das Irmãs do Instituto de Santa Dorotéia. As 

atividades das freiras no Colégio, inicialmente, deram-se no Ensino primário e 

no Curso Normal. O regime do Colégio era de internato, semi-internato e 

externato.  Nesse sentido, o Diario3 do Collegio Nossa Senhora de Lourdes 

sublinhou: ―[...] começaram a funcionar as aulas Normaes e Primarias tendo a 

frequência de 38 Normalistas sendo quatro internas e 18 primarias externas e 2 

internas. ‖ (1928, p. 05).  

Tanto o Primário, como o Normal atendia, exclusivamente, as meninas 

na maioria das vezes, filhas das famílias mais abastadas de Cajazeiras e 

região, que buscavam em um colégio religioso a formação pertinente para suas 

garotas. Pois, como se encontra registrado no Diario do Collegio Nossa 

Senhora de Lourdes, ―[...] em breve a mocidade cajazeirense estaria toda 

transformada ao contato das Religiosas [...]‖. (1928, p. 11).  

Assim, é possível afirmar que, inicialmente, o Colégio Nossa Senhora 

de Lourdes adotou a perspectiva de transmissão de conhecimentos e espaço 

de formação social pela transformação religiosa. Mas, sob a égide da Nova 

História, as instituições escolares são, também, espaços de formação, onde os 

conhecimentos são comunicados juntamente a reprodução de valores sociais, 

protegidos por uma legislação coesa com os interesses de determinada época. 

Pois, ―[...] as instituições escolares estão impregnadas de valores e ideias 

educacionais. As políticas educacionais deixam marcas nas escolas‖. (BUFFA, 

2002, p. 25).  

Segundo os preceitos do Instituto de Santa Dorotéia, o Colégio, que 

nasceu na cidade de Cajazeiras tinha como premissa ―[...] o trabalho de 

educar, que, para adquirir forma, não dispensa vocações bem orientadas.‖ 

(INSTITUTO SANTA DOROTÉIA, s/d, p. 35).  

                                                 
2
 Irmãs da Congregação de Santa Doroteia que estiveram à frente da direção do Colégio Nossa Senhora 

de Lourdes, de 1928 a 1983. 
3
  Optei pela transcrição de toas as fontes na escrita original. 
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Sob essa perspectiva, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes funcionou 

no espaço físico do Colégio de Padre Rolim, para suprir a carência na 

formação de moças (o Colégio de Padre Rolim era uma instituição educacional 

apenas para rapazes). Portanto, as Irmãs tinham, inicialmente, como objetivo 

formar um tipo de sociedade e conduzir uma educação que pudesse atender a 

uma demanda específica, ou seja, a formação feminina.  Vale salientar que a 

personalidade jurídica para ambos era a Escola Normal Padre Rolim.  

 O período delimitado para a pesquisa foi de 1949, ano que 

regimentalmente o CNSL, sob o domínio das Irmãs Dorotéias passou a se 

chamar Ginásio Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes. O período estende-

se até 1983, quando as Irmãs Dorotéias passam a direção da Instituição para a 

Mitra Diocesana.    

   Embrionariamente, este trabalho relacionou-se à pesquisa realizada 

durante o Mestrado em Educação, na Universidade Federal da Paraíba, 

quando analisei as representações sociais, que as jovens do Grupo Maria 

Esperança tinham sobre a educação constituída no espaço da Associação das 

Antigas alunas Dorotéias - Cajazeiras - PB (1997 – 2005).  

     A Associação das Antigas Alunas Dorotéias – AAAD existe na cidade 

de Cajazeiras, Paraíba, há mais de quatros décadas. As ações 

assistencialistas de perspectiva social da AAAD se desenvolviam inicialmente 

na luta por uma creche para abrigar as crianças do Bairro dos Remédios e, 

posteriormente, na perspectiva de inclusão social, com o surgimento do Grupo 

Maria Esperança. O grupo Maria Esperança existe desde 1997, como parte das 

ações assistencialistas de ex-alunas do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, na 

Associação das Antigas Alunas Dorotéias. (SOUSA, 2006). 

     As representações sociais das jovens do Grupo Maria Esperança sobre 

a educação constituída no espaço da AAAD aparecem representadas por 

aprendizagem; na manifestação do respeito; como solidariedade; além de 

trabalho, ensino, oração, união, fé, religião e cultura. 

    Durante a construção da dissertação foi possível identificar que a 

prática educacional desenvolvida pela AAAD propiciou às jovens momentos de 

encontro, através das atividades favoráveis à elaboração de novos 

pensamentos, outras vezes ressignificando-os, na dinâmica desses momentos 

de construção de um saber para ser vivenciado no cotidiano de suas vidas, 
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chegando muitas vezes a ser um instrumento de luta, no sentido prático de 

amenizar as suas necessidades materiais e possibilitar-lhes a construção de 

suas cidadanias. (SOUSA, 2006). 

   Outro aspecto relevante sobre a prática educativa da AAAD, revelado na 

representação das jovens do Grupo Maria Esperança, é de uma prática que 

reconhece o indivíduo enquanto ser pensante, que tem sentidos e sentimentos 

à medida que inclui respeito e solidariedade em sua metodologia de trabalho. 

(SOUSA, 2006). 

 A percepção acima despertou curiosidade por querer conhecer a história 

da instituição na qual as senhoras participantes da AAAD tinham estudado. 

Porém, a definição da história do CNSL no período de 1949 a 1983, sob o 

domínio das Irmãs Dorotéias, como objeto de estudo, só ocorreu oito anos 

após o término do Mestrado em Educação.  

 Contudo, nas pesquisas, nos projetos de extensão, junto à Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, como professora do Curso de Pedagogia 

do Centro de Formação de Professores - CFP, o CNSL continuou a despertar o 

interesse por sua história, ao se revelar recorrente no desenvolvimento das 

pesquisas e projetos de extensão.   

 Assim, a instituição, ora objeto de estudo neste trabalho, apareceu em 

minhas pesquisas traduzidas em dois artigos, o primeiro intitulado Tecendo 

memórias educacionais no sertão paraibano: Carmelita Gonçalves e suas 

contribuições à educação em Cajazeiras, publicado na Revista HISTEDBR On-

line, em 2009, no qual a referida educadora, ao concluir o Curso Normal em 

1943, no CNSL sentiu-se inspirada, pela formação adquirida nesta instituição, 

dentre outros fatores, a fundar a Escola Nossa Senhora do Carmo, que passou 

a ser denominado de Colégio no ano de 1986 (SOUSA, 2010).  No segundo 

com o título Centro de Formação de Professores – CFP/UFCG: memórias e 

práticas docentes (1980 – 1990), pesquisa que se propôs a abordar as 

relações entre prática docente, memória e instituição, a partir de uma 

epistemologia compreensiva, na qual a autobiografia ganhou expressão como 

lugar de autorização do sujeito, o qual se confrontava com ressignificações 

profissionais e identitárias. Mais uma vez o CNSL é referenciando, por meio 

das memórias de uma das docentes participante da pesquisa. 
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 Outro exemplo da recorrência da instituição objeto de estudo em minhas 

práticas de professora e educadora deu-se com o desenvolvimento do projeto 

de extensão Memórias e escritos de educadores, ligado à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Extensão – PROPEX/UFCG, em 2010 e 2011, que teve como 

objetivo contar a história de formação e atuação de educadores do sertão 

paraibano, por meio de uma formação continuada, e, por mais de uma vez o 

CNSL foi recorrente nas memórias dos educadores participantes do projeto.  

 O exposto acima evidencia que o CNSL, como objeto de estudo, foi se 

consolidando desde a época de construção da dissertação de mestrado e na 

prática de docente e de pesquisadora, mas ao ingressar no Programa de Pós 

Graduação em Educação da Universidade Federal Rio Grande do Norte – 

PPGEd/UFRN, na Linha de Pesquisa História da Educação, Práticas Sócio 

Educativas e uso da Linguagem, tendo como orientadora a professora Maria 

Arisnete Câmara de Morais, no ano de 2015, novas possibilidades de olhar o 

objeto de estudo surgiram.  

  Inicialmente, essa ampliação do objeto de estudo ocorreu a partir do 

primeiro encontro de orientação da tese com a professora Arisnete Câmara de 

Morais. Nesse encontro, até descontraído, regado a café com pão, a 

professora me indagou sobre o meu projeto e, ouvindo minhas respostas, 

traçou um plano inicial de trabalho, o qual escrevi na folha de papel de 

embrulho que estava ao meu alcance, na Padaria e Cafeteria Pão e 

Companhia, no bairro de Ponta Negra- Natal – RN, como pode ser visto na 

figura que segue: 
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Figura 1: Anotações sobre a 1ª orientação da tese - Ponta Negra – Natal - RN 
Fonte: Arquivo pessoal de Débia Suênia da Silva Sousa 

 

Essa orientação inicial foi importante, pois à medida que consultei as 

Teses indicadas, pude ter um direcionamento e reflexão de como descrever 

meu encontro com o objeto de estudo. Evidente, que cada pesquisador tem 

seu próprio estilo de escrita levando em consideração suas concepções 

teóricas sobre seu objeto de investigação e sua própria formação acadêmica e 

pessoal. Nesse sentido, busquei compreender o modelo de orientação e/ou a 

essência deste, sem desconsiderar minha própria convicção de pesquisadora 

no desenvolvimento da escrita.  

Mais adiante, para dar continuidade às reflexões sobre meu objeto de 

estudo, a professora Arisnete indicou a leitura do texto A cultura escolar como 

objeto histórico, de Dominique Julia (2001). O texto discute o escopo da cultura 

escolar como objeto histórico e assinala que a mesma não pode ser examinada 

sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que mantém, a 

cada momento de sua história, com o conjunto das culturas que lhes são 
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contemporâneas.  Esse artigo, em especial, despertou a perspectiva da 

compreensão que o estudo sobre a história CNSL tratou de reunir os fatores 

que compõem as culturas escolares dessa instituição, com o cuidado de 

examinar com precisão as relações conflituosas ou acomodadas, que esta 

mantém durante sua história, memórias e representações.   

Com A história das disciplinas escolares, de Antonio Vinao Frago 

(2008), compreendi a importância das disciplinas escolares como o núcleo 

fundamental da cultura escolar e dos sistemas educativos nos quais as 

disciplinas com suas instruções correspondentes se hierarquizam e formam 

nexos, que podem ser utilizados como fonte para a análise da história de uma 

instituição escolar. 

Por meio de A história das disciplinas escolares: reflexões sobre um 

campo de pesquisa, de André Chervel (1990), busquei uma compreensão mais 

ampla das disciplinas escolares, no sentido de melhor definição do objeto de 

estudo. Chervel (1990) entende a disciplina como uma criação própria da 

escola. Portanto, identificar as disciplinas escolares, estudá-las e apreendê-las, 

pode ajudar a compreender a própria instituição escolar, mas sob um enfoque 

distinto, ou seja, da apreensão da instituição escolar, por meio dos saberes que 

ela comunica em cada época e em cada contexto.  

Luciano Mendes de Faria Filho et all (2004), em A cultura escolar como 

categoria de análise e como campo de investigação na história da educação 

brasileira, trouxe a discussão de como a cultura escolar vem sendo apropriada 

pela área da história da educação no Brasil enquanto categoria de estudo e 

campo de investigação, reforçando, assim, a minha apreensão sobre a cultura 

escolar como tal. 

À medida que cursei a disciplina Ateliê de Pesquisa: gênero, educação 

e literatura, ministrada pela professora Arisnete, outras orientações de leitura 

foram indicadas no sentindo de fundamentar o objeto de estudo, bem como a 

pesquisa sobre história da educação, em especial, sobre a história das 

instituições escolares.  

O texto Problematizando fontes em história da educação, de Ana Maria 

de Oliveira Galvão (1996), que incide sobre a potencialidade de fontes 

documentais não convencionais conectadas àquelas empregadas 

tradicionalmente, nas pesquisas em história da educação, se revelou 
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importante. Destaco, especialmente, o tema O cotidiano escolar como objeto 

da história da educação. Com este foi possível a expectativa de evidenciar o 

cotidiano escolar, nos seus mais diversos aspectos, sejam eles: ―[...] a 

organização do espaço educativo; as relações estabelecidas entre professores 

e alunos e entre alunos e alunos; os métodos e conteúdos de ensino; as 

punições; as relações da escola com o mundo extra-institucional [...]‖ 

(GALVÃO, 1996. p. 101), dentre outros, que compõem o cotidiano de uma 

instituição escolar como objeto de estudo historiográfico.   

Em Tecendo nexos: história das instituições educativas, de Justino 

Pereira de Magalhães (2004), encontrei uma discussão significativa sobre a 

história das instituições educativas, ao congregar em sua obra um conjunto de 

reflexões e concepções teóricas e também de sugestões metodológicas para a 

pesquisa na área de história da educação. Na obra, o autor afirma que: 

 

Educação, instituição, história da educação são, [...] instâncias 
epistêmicas, substantivas, metodológicas e de investigação-ação, 
cuja representação, nos planos material e simbólico, e abordagem 
científica cuja representação desafia uma multidimensionalidade e a 
multifatorialidade, nos quadros sincrônico e diacrônico. Na sua 
evolução como na sua conservação e consolidação, a dinâmica 
institucional, traduz-se num constructo em que se entretecem a 
educação (como atualização científica, axiológica, tecnológica, de 
cidadania, de humanitude e subjetivação), a história (como discurso 
pleno, integrativo, evolutivo) e a instituição (como enquadramento, 
referente, metaeducação, estrutura de ação e de institucionalização. 
Tecer nexos entre essas instâncias é torná-las inteligíveis, racionais, 
significativas, projetivas. (MAGALHÃES, 2004, p. 168-169).  

 

 

  Foi sem dúvida, uma leitura necessária e pertinente, pois, por meio 

desta, compreendi melhor o encadeamento entre as áreas de conhecimento 

vinculadas: educação, instituição escolar e história da educação.  

     A continuação da disciplina Ateliê de Pesquisa: gênero, educação e 

literatura, a cada período letivo do doutorado em educação, possibilitou o 

aprimoramento da pesquisa, pelas (re) leituras que a mesma suscitava, em 

relação ao objeto de estudo.  

     Através do livro A história cultural: entre práticas e representações, de 

Roger Chartier (1988), segui pelo caminho da reflexão do autor, no qual a 
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realidade seria analisada por meio das representações, sendo estas 

consideradas como realidades de diversos sentidos. Chartier, ainda, provoca a 

discussão que há   práticas sociais que não podem ser reduzidas a 

―representações‖, pois as mesmas possuem uma lógica independente. Nesse 

sentido, o autor destaca a importância da concepção-chave de leitura, como 

elemento que possibilita os nexos, as interpretações entre o discurso e o fato, 

por isso a acepção de considerar as representações como impregnadas de 

diferentes sentidos. Apreender esse conceito de representação foi importante 

nesse processo de encontro e reflexões sobre o objeto de estudo, pois não 

teria como narrar a história de uma instituição sem conhecer as representações 

a ela atribuídas, seja pela própria comunidade escolar, seja pela sociedade a 

que alcançava.  

     Registro também a importância do livro O que é história cultural? de 

Peter Burke (2008), como uma contribuição importante para compreender os 

aspectos teóricos metodológicos da História Cultural e da Nova História 

Cultural, ampliando, assim, o aprofundamento dos conceitos de tradição, 

cultura e representação. Também, recorri ao livro A Revolução Francesa da 

Historiografia: a Escola dos Annales (1929-1989), de Peter Burke (1992) para 

aprimorar o embasamento teórico e metodológico da pesquisa, em especial os 

conceitos: de representações, nova história e história cultural.  

    Por iniciativa própria e por necessidade, ao tempo que o interesse pela 

pesquisa alargava, novas leituras se revelaram, livros como Fontes históricas 

de Carla Bassanezi Pinsky (Org., 2015), O historiador e suas fontes, de Carla 

Bassanezi Pinsky e Tania Regina de Luca (Orgs., 2015), foram significativos no 

embasamento teórico da construção da pesquisa e conhecimento 

historiográfico.   

  Mediante a descrição do meu encontro com o objeto de Tese, acima 

citado, e para ter um fio condutor que orientasse a pesquisa desde o início até 

as possíveis leituras dessa história, indaguei: quais as culturas escolares 

produzidas no interior do CNSL? 

  Levando em consideração essa questão norteadora tomei como 

argumento de tese que as culturas escolares desenvolvidas e constituídas no 

CNSL, nem sempre foram portadoras de indicativos de instrução 
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evangelizadora, inscritas, particularmente, no modus operandi da Congregação 

de Santa Doroteia. 

Desta forma, este estudo teve por objetivo compreender, ainda que 

parcialmente, as culturas escolares que configuraram o CNSL e nele se 

constituíram no período de 1949 a 1983.   

A questão norteadora, o argumento de tese e objetivo da pesquisa 

surgiram, inicialmente, da análise do manuscrito Diario e História de Fundação 

do Collegio Nossa Senhora Lourdes e das reflexões advindas das leituras, 

acima citadas. Mas, existiu a consciência que estas poderiam ser modificadas 

ou até mesmo excluídas ao longo de percurso investigativo, ou seja, refere-se 

a um movimento, entendido por Bloch (1993, p.114) ―[...] como algo 

extremamente maleável, susceptível de se enriquecer pelo caminho de uma 

quantidade de quesitos novos e aberta a todas as surpresas [...]‖, em razão da 

existência de uma diversidade de testemunhos históricos. 

  Ainda, considero importante destacar que as leituras realizadas e aqui 

citadas foram importantes para aprimorar a definição do objeto de estudo, pois 

levantaram novas associações e acrescentaram perspectivas em torno do 

mesmo. Nesse intento de conexões entre um texto e outro, na (re) leitura dos 

textos, só posso afirmar que tratei da busca de fazer desta tão almejada tese 

de Doutorado, Colégio Nossa Senhora de Lourdes: culturas escolares em 

Cajazeiras/PB (1949-1983), uma integração de sentidos que a insira no fazer 

historiográfico da pesquisa em história da educação no Brasil.  

 Em sua estrutura, esta tese está divida por capítulos, seguidos de 

algumas considerações sobre o estudo, das referências, dos apêndices e dos 

anexos.  

 Na abertura da tese, tem o capitulo I, intitulado Caminhos da Pesquisa, 

onde descrevo os passos para a constituição da pequisa. Sua exposição 

organiza-se em dois momentos contínuos. No primeiro momento, Reflexões 

sobre a constituição do objeto de estudo; no segundo momento, o paradigma 

que serviu de base metodológica para a pesquisa e uma discussão sobre as 

fontes utilizadas, manifestada sob o subtítulo Pressupostos metodológicos.   

  História da educação: instituições educacionais como objeto de 

pesquisa é o capítulo II, que remete à abordagem teórica da pesquisa, estando 
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organizado em duas partes. Na primeira parte, Instituições educacionais como 

espaços de contradições, na qual apresento uma breve discussão sobre a 

inserção da temática no campo da história educação. Sob o subtítulo 

Interfaces entre cultura escolar e instituições educacionais, organizei a 

segunda parte desse capítulo, em que me respaldei em Julia (2001), Faria 

Filho et all(2004), Lopes e Galvão (2001), Vidal (2005)  Frago(2000), dentre 

outros autores que dialogam sobre a cultura escolar e sua interrelação à 

história das instituições educacionais.  

 No capítulo III, trato do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, quando 

ofereço inicialmente as Peculiaridades da cidade de Cajazeiras e da ação da 

pastoral da igreja católica , no qual anuncio as interfaces entre ambas para a 

constituição inicial do Colégio.  Em seguida, exponho os Vestígios históricos da 

constituição de um nome, especificando como se constituiu o nome do 

Colégio, antes mesmo de ter a denominação oficial de Nossa Senhora de 

Lourdes, em maio de 1949. 

 Educação e cultura no interior do Colégio é o IV e último capítulo. Nesse 

momento, coloquei em evidência a análise das entrevistas realizadas com os  

colaboradores da pesquisa, a saber: ex-discentes/ex-docentes, ex-discente/-

ex-funcionária e ex-docentes, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que 

dialogam com outras fontes. Na última parte Algumas considerações sobre o 

trabalho retomo constatações das análises feitas, no percurso do trabalho, 

seguidas das Referências, dos Apêndices e dos Anexos. 

 

 

1.2 Concepções metodológicas 

 

Este estudo afluiu para uma pesquisa no âmbito da História da 

Educação, especificamente, da história das instituições educacionais de caráter 

confessional. No estado da Paraíba, as pesquisas histórico-educacionais que 

versam sobre a temática de abordagem das instituições educacionais 

confessionais institucionalmente receberam a atenção dos estudiosos, a partir 

de 2007, participantes da Linha de Pesquisa em História da Educação, do 
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Programa de Pós Graduação da Paraíba. A exemplo, cito dois trabalhos 

vinculados à citada linha que tratam da instrução confessional.  

A tese, O Internato que se tece: as culturas instrucionais de 

confinamento e as damas da instrução cristã (1891 – 1937), de Ramsés Nunes 

e Silva, aborda a dimensão de uma escola confinada que se mostraria múltipla 

e teceria a luta de universos cristocêntricos entre o final dos Oitocentos e o 

início do século XX (SILVA, 2012).  

A dissertação de José Roberto Morais dos Santos intitulada O colégio 

Seáfico de Santo Antônio e suas práticas escolares (1941 – 1970), também 

aborda a temática de instrução confessional na Paraíba, quando o autor 

analisa as práticas escolares da instituição e a configura, dentre outros 

aspectos, desenvolvida por meio de uma educação de cunho religioso. 

(SANTOS, 2017). 

Ainda como exemplo de trabalhos desenvolvidos nessa temática, o 

artigo Tessituras da instrução confessional: inquirições acerca da educação 

cristocêntrica na Parahyba do Norte (1890-1937), de Ramsés Nunes e Silva e 

Tatiana Medeiros Santos apresenta uma compreensão que a educação 

estabelecida pelas normas da Igreja Católica encontrou sua legitimidade na 

―[...] sólida constituição na instrução confessional que promovera, 

especialmente nos anos finais do século XIX‖. (SILVA; SANTOS, 2012, p. 86) 

Os trabalhos citados acima abordam a temática de instituições 

confessionais no estado da Paraíba. Portanto, trabalhar com essa temática no 

campo das instituições educacionais no Estado não é uma novidade. No 

entanto, destacar a história do CNSL (1949-1983), período em que a instituição 

se encontrava sob o domínio das Irmãs Dorotéias configura o caráter inédito da 

minha investigação. Visto que não há registro de nenhum estudo sobre o 

referido Colégio que venha tratar de sua história e de sua cultura escolar, 

conforme o recorte temporal e teórico metodológico que determinei.  

No entanto, o CNSL não está totalmente ausente da história da 

educação paraibana, pois, na comemoração do bicentenário do Padre Inácio 

de Souza Rolim, o genealogista e historiador João Rolim da Cunha (2000) 

publicou o livro ―Colégio Nossa Senhora de Lourdes - Cajazeiras‖, no qual se 

dedicou a relacionar em ordem alfabética turma por turma, a partir de 1929 até 

dezessete de dezembro de 1999, duas mil duzentas e cinquenta e nove 
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professoras. Insere-se também no trabalho do autor a relação de setenta 

laboratoristas de análises químicas.  

Definido o objeto de estudo e seu caráter inédito na investigação, parti 

em busca da compreensão da história da instituição, tentando apreender como 

se deu a dinâmica de sua cultura escolar. Para tanto, recorri ao teórico e 

estudioso das instituições educativas, Magalhães (2004, p.147), ao afirmar que: 

 

 

A história de uma instituição educativa inicia-se pela reinterpretação 
das histórias anteriores, das memórias e do arquivo, como 
fundamento de uma identidade histórica. Esta identidade implica 
ainda, para além da internalidade a inscrição de um quadro 
sociocultural e educacional mais amplo, constituído pela rede de 

instituições congêneres e pelo sistema educativo. 
 

Busquei pensar a Instituição quando esta passou a ter a personalidade 

jurídica Ginásio Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes tentando entender 

como se deu a dinâmica da educação confessional, ao examinar as culturas 

escolares ali constituídas.  

 Considero que devido às fontes localizadas, os procedimentos para se 

chegar aos objetivos determinados na pesquisa correspondem ao método 

indiciário, uma vez, que trato as fontes por meio da análise de indícios. Assim, 

tomo como aporte teórico metodológico as concepções do historiador italiano 

Carlo Ginzburg, que criou a expressão ―paradigma indiciário‖ e os 

pesquisadores da história da educação fazem uso deste, sempre que 

necessário para compreender seus objetos de estudo.  

Segundo Ginzburg (1989), a partir da segunda metade do século XIX, 

já se instalava um paradigma epistemológico no âmbito das ciências humanas.  

O paradigma indiciário 

 

[...] é descrito a partir do chamado ‗método morelliano‘ de atribuição 
de autoria nas artes plásticas. Entre 1874 e 1876, Giovanni publicou 
em alemão, sob pseudônimo de Ivan Lermolieff, suposto estudioso 
russo, uma série de artigos sobre a pintura italiana em que propôs um 
método novo de atribuição de autoria. Segundo Morelli, para atribuir 
corretamente autoria a obras não-assinadas e outras atribuídas de 
modo incorreto, mais que à visão total da obra seria preciso prestar 
atenção aos detalhes, aos ‗pormenores mais negligenciáveis, e 
menos influenciados pelas características da escola a que o pintor 
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pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das 
mãos e pés‘ (GINZBURG, 1989, p. 144). 

 

 

Então, inicialmente, o método foi utilizado para a análise crítica de artes 

plásticas, com a finalidade de diferenciar as obras autênticas das falsas, por 

meio da investigação de elementos supostamente insignificantes de um 

quadro, e não muito marcados pelas características da escola a que o autor 

pertencia.  

Ginzburg (1989) também havia estabelecido uma relação entre o 

método morelliano com o da psicanálise e com o método atribuído, na mesma 

fase, a Sherlock Holmes, protagonista das histórias elaboradas por Arthur 

Ingnatius Conan Doyle4.  Na interrelação entre os métodos, Ginzburg 

reconheceu que o método morelliano  

 

[...] está estreitamente aparentado à técnica da psicanálise médica. 
Esta também tem por hábito penetrar em coisas concretas e ocultas, 
através de elementos pouco notados ou despercebidos, dos detritos 
ou ‗refugos‘ da nossa observação. (FREUD, citado por GINZBURG, 
1989, p. 147).  

 

 Nesse sentido, o processo lógico do raciocínio pode ser o método 

indutivo, que da relação de peculiaridades caracteriza-se num aspecto geral.  

Para Ginzburg (1989), a investigação indiciária é milenar, ou seja, 

sempre se fez presente na vida dos primeiros grupos humanos. Assim, ele 

enfatiza que o homem na vivência do seu dia a dia, desde o principio, 

descobriu o valor da observação e do instinto, uma vez que  

 

Durante inúmeras perseguições, ele aprendeu a reconstruir as formas 
e movimentos das presas invisíveis pelas pegadas na lama, ramos 
quebrados, bolotas de esterco, tufos de pêlos, plumas emaranhadas, 
odores estagnados. Aprendeu a farejar, registrar, interpretar e 
classificar pistas infinitesimais como fios de barbas. Aprendeu a fazer 
operações com rapidez fulminante, no interior de um denso bosque 
ou numa clareira cheia de ciladas. [...] O caçador teria sido o primeiro 
a ‗narrar uma história‘ porque era o único capaz de ler, nas pistas 
mudas uma série coerente de eventos. ‗Decifrar‘ ou ler‘ as pistas dos 
animais são metáforas (GINZBURG, 1989, p. 151-152). 

                                                 
4
  Arthur Ingnatius Conan Doyle nasceu em Edimburgo – Escócia, em 1859. Antes de dedicar-se à 

literatura, dedicou-se à medicina. Ficou mundialmente famoso com suas 60 histórias sobre o detetive 

Sherlock Holmes. Faleceu em 1930.   
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Nesse sentido, o que se percebe são sinais da utilização do método 

indiciário na vida humana como uma forma de sobrevivência. Ginzburg se 

remete à história da humanidade de como o homem, sem ter conhecimento 

teórico sobre sua ação, já fazia uso de um método indiciário na sua vida 

cotidiana. Partindo de seus estudos, utiliza a expressão ―paradigma indiciário‖ 

quando intenta comprovar sua relevância nas ciências humanas, o que torna 

possível o reconhecimento de um paradigma epistemológico que considere 

aspectos fundamentais na análise histórica.  

Portanto, o paradigma indiciário contribuiu para este estudo, porque 

possibilitou-me rastrear informações capazes de (re)construir a história do 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes, ao destacar elementos isolados, a 

considerar como fontes de análise para a constituição de sua cultura escolar, 

quando ligados ao todo.  

Na utilização de fontes, corroboro com Eleonora Costa quando destaca 

a importância destas como a reconstrução do conhecimento numa perspectiva 

discursiva, ou seja, ―[...] a fonte histórica é também um acontecimento que deve 

ser desvendando como construção discursiva, como monumento‖ (1994, p. 

190). Ainda mais, quando se tem uma instituição escolar como objeto de 

investigação, uma nova maneira de tratar as fontes tradicionalmente utilizadas 

é imprescindível, da mesma forma que abrir o campo para outras que possam 

surgir. Nessa perspectiva, contar a história de uma instituição escolar 

demanda: 

 

uma nova leitura de fontes tradicionais – estatutos, regulamentos, 
discursos, memórias... – e o recurso a outras fontes até agora menos 
utilizadas, como autobiografias e diários, os relatórios das visitas de 
inspeção, as descrições do edifício, das salas de aula ou da vida 
escolar em geral, as memórias de arquitetos, fotografias e plantas, 
cadernos e diários de classe, exames, mobiliário e material de todo o 
tipo, calendários e horários escolares, inventários e um longo etc. de 
restos da realidade social e cultural das instituições educacionais 
(FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 14). 

 

Partindo desse conceito de Frago e Escolano sobre o modo de olhar e 

interrogar as fontes, o passo seguinte foi o trabalho de levantamento e de 

identificação destas. Essa ação, para Certeau (2002), começa com o ato de 



32 

 

 

separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos distribuídos 

de outra maneira. No entanto, [...] ―o ponto de partida não é, desse modo, a 

pesquisa de um documento, mas a colocação de um questionamento‖ (LOPES; 

GALVÃO, 2001, p. 91). 

O processo, inicialmente, foi desenvolvido no contanto com a gestão 

atual, do CNSL, hoje, sob a gestão das Imãs Escolares de Nossa Senhora, no 

qual foi cedido o manuscrito que segue, mas com a promessa de em seguida 

disponibilizar o acesso a todo o arquivo escolar da Instituição: 

 

 

 

Figura 2: Diário da História da Fundação do Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes (1928 - 1930) 

Fonte: Arquivo do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

Com esse manuscrito foi possível ter uma representação do processo 

de fundação do Colégio, durante os três primeiros anos de sua instalação, 

especificamente de 1928 a 1930, por meio do registro minucioso das Irmãs 
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Dorotéias. Portanto, um documento primordial que só fez aumentar o desejo 

em pesquisar a história dessa instituição escolar.  

Mas sei que ao lidar com um documento, elegendo-o como fonte em 

pesquisa, se faz necessário, no mínimo, conhecer a história dessa peça 

documental, ou seja, ―contextualizar o documento que se coleta é fundamental 

para o ofício do historiador‖ (BACELLAR, 2015, p. 63). Nesse sentido, 

questiono: Qual o propósito do registro da fundação do Colégio nesse 

manuscrito? Em quais condições o mesmo foi redigido? Será que foi uma ação 

encomendada? Tais questionamentos são pertinentes, pois entende-se que 

nenhum documento é neutro; carrega consigo as impressões de quem o 

escreveu. Nesse caso, a concepção de educação e religião da ordem das 

Dorotéias.  

Tomar essa posição significa que algumas questões são sempre 

cruciais para quem consulta documentos e os elege como fontes de pesquisa.  

Nesse sentido, só posso dizer que essa pesquisa afluiu para a 

concepção do processo de levantamento, de análise crítica e seleção das 

fontes, com base na concepção de documento expressa por Febvre (1949): A 

história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem.  

Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não 

existem. Portanto, com a habilidade do historiador lhe permite ―[...]‖. Numa 

palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o 

homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as 

maneiras de ser do homem. (FEBVRE apud LE GOFF, 1996, p. 540). 

A partir deste entendimento, a narrativa construída neste trabalho, com 

base no objeto de pesquisa e em sua problematização, faz o diálogo entre 

fontes documentais, orais e iconográficas, num trabalho de coleta e seleção de 

fontes, que se intecruzam para complementar os pressupostos metodológicos 

e categorias de análise da pesquisa, contemplando a diversidade documental 

disponibilizada: documentos do acervo da própria escola: atas, livros de 

matrícula, anuários, programas de disciplinas, fotografias etc; documentos do 

acervo da Diocese de Cajazeiras; os jornais da época, do início da constituição 

do Colégio, bem como os atuais; pequenos arquivos particulares de ex-

discentes do Colégio; legislação pertinente. Além da produção de fontes com a 
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aplicação de entrevistas aos diferentes agentes da escola, que consegui 

encontrar. 

A alternativa metodológica para responder as demandas postas por 

este estudo ―incide muito mais que técnicas‖.  Assim, sistematizei fontes 

documentais, fontes orais e fontes iconográficas. Ou seja, o trabalho com 

fontes em história da educação será mais profícuo se o pesquisador optar pelo 

entrecruzamento destas. Nesse sentindo: 

 

O trabalho com as fontes exige, antes de tudo, paciência. [...] O 
cruzamento e confronto das fontes poderá também ajudar no controle 
da subjetividade do pesquisador. É uma operação indispensável. Há 
uma expressão antiga que diz bastante bem do incansável trabalho 
que se há de ter com o entretecer do problema, com as questões 
formuladas e a ida às fontes: ‗da bigorna à forja, da forja à bigorna‘. 
(grifos das autoras). (LOPEZ; GAVÃO, 2001, p. 92-93). 

 

Deste modo, destaco inicialmente, a importância e a riqueza dos 

procedimentos proporcionados pela análise das fontes documentais como 

processo metodológico, por entender que: 

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é 
um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 
forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto 
monumento permite à memória coletiva recuperá-lo [...] (LE GOFF, 
1996, p. 545). 

 

Sabe-se que usualmente, as fontes documentais elementares podem 

ser encontradas em arquivos de instituições públicas e privadas, pois os 

arquivos:  

 

[...] compõem o mundo do jogo técnico, um mundo onde se 
reencontra a complexidade, porém, triada e miniaturizada e, portanto, 
formalizável. Espaço preciso em todos os sentidos do termo; [...] o 
equivalente profissionalizado escriturário daquilo que representam os 
jogos na experiência comum de todos os povos, quer dizer, das 
práticas através das quais cada sociedade explicita, miniaturiza, 
formaliza suas estratégias mais fundamentais, e representa-se assim, 
ela mesma, sem os riscos nem as responsabilidades de uma história 
a fazer. (CERTEAU, 2002, p. 20). 
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No arquivo escolar do CNSL foi possível encontrar a ficha de vida 

escolar, com matrículas, frequências e exames de admissão, atestado de 

saúde, certificado de boa conduta dos alunos que estudaram na instituição, a 

partir de 1947 a 1983. Antes de 1947 não existe no CNSL nenhum registro, 

nesse sentido. Também, encontrei regimentos internos da escola, em vigor, na 

demarcação de tempo desta pesquisa. Todos esses documentos se 

consolidaram em uma fonte bastante rica para a análise deste trabalho, pois: 

 

Ali, nos documentos, estão memórias individual e coletiva da 
educação. Não toda é claro. Mas também não só memória, mas 
memórias: Memória do papel. Memória da tinta. Memória da letra. 
Memória da pena. Que tinta é aquela? Por certo uma daquelas 
obtidas com receita, que passou de professor a professor, ou de pai a 
pai, de aluno a aluno, antes da disseminação da tinta industrial. 
(MEDEIROS, 2003.p. 6).  

 

 

O que posso registrar é que o encontro com essas fontes foi 

gratificante. De fato estimulante para continuar a pesquisa, na tentativa de 

identificar a cultura escolar que o Colégio produziu durante o domínio das 

Doroteias.  Outrossim, não há como negar a importância do arquivo como fonte 

para compreensão da história dessa Instituição, quando este interligado à vida 

social da escola: 

 

[...] pode fornecer-lhe elementos para a reflexão sobre o passado da 
instituição, das pessoas que o freqüentaram ou freqüentam, das 
práticas que nelas se produziram e, mesmo, sobre as relações que 
estabeleceu e estabelece com seu entorno (cidade e a região na qual 
se insere). (VIDAL, 2005, p. 24).    

 

Assim, aproveitei ao máximo os documentos encontrados no arquivo 

escolar da instituição e procurei, por meio da análise destes, identificar as 

culturas escolares produzidas no Colégio dirigido pelas Irmãs Dorotéias, como 

também, apontar as contribuições educacionais do Colégio para a construção 

da sociedade letrada cajazeirense e da região no período de 1949 a 1983, com 

o intuito de construir uma compreensão mais profunda sobre a identidade 

cultural, educacional e a historicidade das instituições educacionais dirigidas 

por religiosas. 
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Para o entendimento de representações busquei aporte em Chartier 

(1988, p. 20 -21), quando estas podem ser compreendidas na relação entre 

―[...] uma coisa ausente, o que supõe uma distinção radical entre aquilo que 

representa e aquilo que é representado. [...] Entendida deste modo como o 

relacionamento de uma imagem presente e de um objeto ausente‖, valendo 

aquele por este, pois com ele fica em concordância.  

Inicialmente, busquei inserir o Colégio CNSL dentro do contexto 

histórico do Brasil, da Paraíba e da cidade de Cajazeiras. O destaque da 

contextualização é para a década de 1920, uma vez que a história da 

instituição tem seu início no final da referida década.  Assim, recorri à 

imprensa, quando mapeei jornais e revistas da época que circulavam na cidade 

de Cajazeiras, como aporte para compreensão do contexto social, político, 

econômico e educacional da referida cidade.  

 

Nesta perspectiva, entendemos que a imprensa, ligada à educação, 
constitui-se em um ‗corpus documental‘ de inúmeras dimensões, pois 
consolida-se como testemunho de métodos e concepções 
pedagógicas  de um determinado período. Como também da própria 
ideologia, moral política e social, possibilitando aos historiadores da 
educação análises mais ricas a respeito dos discursos educacionais, 
revelando-nos, ainda, em que medida eles eram recebidos e 
debatidos na esfera pública, ou seja, qual era a sua ressonância no 
contexto social. (ARAÚJO et all, 2002. p. 72).  

 

Araújo destaca a importância da imprensa ligada à educação como um 

conjunto documental importantíssimo para testemunhar ―métodos e 

concepções pedagógicas de dado período‖. No caso da minha pesquisa, 

embora os jornais e revistas que circulavam na cidade de Cajazeiras não 

fossem totalmente de cunho educacional, nem por isso deixaram de ser 

importantes testemunhos concernentes ao processo de fundação e 

estabilização do CNSL e também do eco da instituição na sociedade. Nos 

jornais, encontrei decretos sobre o funcionamento da instituição e também do 

reconhecimento do trabalho das Doroteias na cidade. Nas revistas localizei, por 

exemplo, textos que evidenciavam o quanto a sociedade cajazeirense almejou 

um Colégio que seria fundado e dirigido pelas Irmãs Doroteias, mas também, 

outros textos que não eram referentes diretamente ao Colégio ou à educação 
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de um modo geral, porém, não menos importante para compreensão do meu 

objeto de estudo.  

Nesse sentido, fui apreendendo o valor da imprensa, em especial dos 

textos encontrados nos periódicos locais, com a possibilidade de análise dos 

mesmos (com textos alusivos à educação desenvolvida no Colégio ou não), 

sob o prisma de desvelamento dos sentidos e intentos que estes se 

propunham. Ou seja, a imprensa, por meio dos seus discursos tem a 

capacidade de possibilitar a captação das práticas sociais e do axioma 

educacional propagados pela sociedade.   

Encontrei em jornais e revistas pensadas e produzidas na cidade de 

Cajazeiras, na época em que o CNSL foi fundado, dezenas de artigos que 

registravam com clareza essa função social da imprensa. Por exemplo, um 

artigo encontrado na revista feminina Flor de Liz retrata esse papel. Datado de 

novembro de 1930, o mesmo representa a visão que muitos tinham da 

interface entre educação, mulher e religião católica:  

 

A educação e a mulher 
 
 

A mulher foi creada 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 compênsação, o mais sublime, pois é no lar, 
que se recebem os princípios que servem de base á toda obra 
educativa.  
Verdade é, que a educação foi missão que Deus confiou, não 
somente á mulher, mas aos paes, portanto, tanto elle como ella, têm 
este dever a satisfazer. Porem pela força das circunstancias, o 
homem ve se obrigado, a viver mais afastado de casa, e ella pelo 
contrario, se acha em communicação constante com os filhos, tem 
por isso maior influencia sobre a formação delles.  
Por causa dessa influencia directa, que a mulher, mãe ou educadora, 
exerce na formação do coração e do caracter dos filhos, ou daquelles 
que lhe foram confiados, tormar-se-a sua acção muito ampla e 
valorosa, consequentemente se exige della, aptidoes e attributos, 
afim de realizar esta obra, com bons resultados. 
[...] A creança é naturalmente atrahida pelos sentimentos de 
sympathia e de amor, portanto o coração da educadora deve estar 
impregnado delles, afim de que, por estes meios, possa captivar, a 
confiança da creança. E‘ por isso que a educação deve ser suave e 
ao mesmo tempo energica. Pela bondade, ella vê na pessoa da 
educadora, uma protectora, e ama; pela energia conhece a 
autoridade de que ella está revestida, e a respeita. Por essa dupla 
consideração submette, sua vontade a ella.     
[...] A obra educativa é mais de vigilancia, do que de imposição.  
A imposição é sempre irritante e prejudicial. Desde recurso, somente 
se deve usar em último caso, acompanhado sempre de calma e 
prudência, porque a violencia e cólera são sempre perigosos.  
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[...] Esta educação se recebe no lar. A escola poderá ser uma grande 
auxiliadora, se a creança já tem os fundamentos recebidos no lar.  
Ella deve começar desde o berço, depois continuar sobre os joelhos 
maternos, onde o filhinho aprende a balbuciar o nome de Jesus, e 
vae até a formação completa. 
Não nos illudamos se queremos se queremos educar, que é preciso 
que sejamos educadas, bem formadas para sabermos orientar 
outrem, principalmente em se tratando de creanças.  
Sem ella, poderemos dar homens de sciencia, de saber, mas não de 
caracter bem formado ou educado. 
 
Clotilde Coelho (FLOR DE LIZ, 05/11/1930). 

 

 

Neste artigo ficou evidenciado o papel atribuído à mulher, mãe e 

educadora, por vocação. A educação a esta era confiada por Deus.  No prisma 

de uma sociedade patriarcal, mesmo quando compartilhada ao homem, não 

deixava de recair sobre a mulher as maiores cobranças para o bom êxito da 

obra educacional.  

A revista Flor de Liz era de circulação mensal, proveniente do 

movimento da ação social católica feminina e da imprensa católica da cidade 

de Cajazeiras. Uma revista feminina, na qual a juventude tinha como objetivo 

difundir a cultura, a intelectualidade e a moral da cidade, num movimento de 

aprendizagem e revelação dos seus anseios.  Nesse sentido, propagavam: 

 

[...] o que nós queremos, não é uma revista que fale de nossos 
nomes; Desejamos um vehiculo de nossas idéas, a nossas 
conterrâneas, um meio de nos estimularmos a nós proprias. [...] A 
nossa Flor de Liz onde cuidamos de nossa cultura intellectual e 
moral, aprendendo de nossos collaboradores e aprendendo de nosso 
magistério, a melhor maneira de aprender, no dizer do sábio 
humanista Erasmo. (FLOR DE LIZ, 25/12/1926).  

 

 

Dentre as outras revistas e jornais, que circulavam em Cajazeiras, no 

momento da fundação do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, escolhi para 

exemplificar, o papel social da imprensa nesse momento de abordagem 

metodológica do trabalho, a revista Flor de Liz, por essa ser a única dentre as 

outras, que mais tem a presença de ex-alunas do colégio objeto de estudo, 

como redatoras. No entanto, a revista também tinha colaboradores do sexo 

masculino.    
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Além de utilizar a imprensa, documentos encontrados no arquivo 

escolar da instituição, recorri à entrevista de história oral como fonte nesse 

estudo histórico.   

O uso da entrevista de história oral possibilitou historiar o Colégio 

Nossa Senhora de Lourdes, não somente por meio de documentos, mas pelas 

memórias de ex-docentes e ex-discentes que viveram de fato os 

acontecimentos na construção da história da instituição.  

 

A história oral possibilita novas versões da história ao dar a voz a 
múltiplos e diferentes narradores. [...] propicia sobretudo fazer da 
história uma atividade mais democrática, a cargo das próprias 
comunidades, já que permite construir a história a partir das próprias 
palavras daqueles que vivenciaram e participaram de um 
determinado período, mediante suas referências e também seu 
imaginário.(THOMPSON, 1992, p. 18-19). 

 

Baseada nessa perspectiva Thompson (1992) conceitua e evidencia o 

uso da história oral com o mesmo grau de importância de qualquer outra fonte.  

Nesse sentindo, faz-se necessário compreender e avaliar a evidência 

oral, sem condicioná-la a hierarquias no trato de fontes em uma pesquisa. 

 

 

O que é importante é que muitas das perguntas que se devem fazer 
sobre os documentos – se podem ser falsificações, quem era seu 
autor e com que finalidade social foram compostos – podem ser 
respondidas com muito mais confiabilidade em relação à evidência 
oral do que em relação a documentos [...]. Quanto ao mais, os 
recursos do historiador são as regras gerais para o exame de 
evidências: buscar a consistência interna, procurar confirmação em 
outras fontes, e estar alerta quanto ao viés potencial [...] Há muito 
tempo os pesquisadores sociais utilizam entrevistas, de modo que 
existe farta discussão sociológica sobre o método de entrevista, as 
fontes dos vieses que aí podem ocorrer, e como estes podem ser 
estimados e minimizados. Comparativamente, é escassa a discussão 
sobre os vieses que, de modo semelhante, são inerentes a toda 
documentação escrita (THOMPSON, 1992, p. 139). 

 

 

Logo, o mais apropriado é o pesquisador não hierarquizar a fonte, seja 

ela oral, impressa, manuscrita ou oficial. Cabe, então, assumir uma postura de 

pesquisador ético, competente, que não privilegia uma fonte em detrimento de 

outra, só porque alguns segmentos da comunidade acadêmica assim o fazem.  
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Ainda, no que concerne à fidedignidade das fontes orais, ―[...] tratá-las 

simplesmente ‗como um documento a mais‘ é ignorar o valor extraordinário que 

possuem como testemunho objetivo falado‖ (THOMPSON, 1992, p. 138).  Por 

isso, que a evidência oral precisa estar situada ao objeto de estudo, sempre 

com o cuidado de avaliar de que forma essa evidência chega até nós, bem 

como o valor social da mesma.  Vale salientar, que tal cautela deve ser 

aplicada as demais fontes que o pesquisador dispuser. 

Nesse caso, experimentar a evidência oral nessa pesquisa foi ao 

encontro, também, ao que preconiza Justino Magalhães, sobre algumas 

constitutivas à história oral.  

 

[...] o historiador não pode deixar de deitar mão da informação oral, 
sob pena de se perderem gradualmente os depoimentos vivos 
referentes a períodos altamente significativos da história recente [...] 
Mas tal recurso não pode deixar de contrapor-se à informação escrita. 
(MAGALHÃES, 1996, p. 17).  

 

A história oral tem sua significativa contribuição para a história da 

educação e da pesquisa em história das instituições escolares, por isso escolhi 

a evidência oral para ampliar as informações sobre a história do Colégio objeto 

de estudo e, por conseguinte, de sua cultura escolar.  

O uso da perspectiva da história oral, nesse estudo, precisa melhor ser 

explicado, ou seja, realizei entrevistas com ex-docentes e ex-discentes 

(internas e externas) do Colégio. As entrevistas5 seguiram um roteiro, no 

entanto, ao realizá-las, deixei que os colaboradores ficassem à vontade e 

narrassem suas experiências no CNSL, sem se ater ao pé da letra à sequência 

do roteiro de entrevista, para, assim, perceber as marcas da memória desses 

colaboradores ao contarem suas histórias referentes ao CNSL.  

Nesse sentido, utilizar-se da história oral foi uma tentativa de ―[...] 

ressignificar um passado que não está somente nos documentos oficiais, a 

qual, sendo uma ‗história viva‘, dá continuidade a momentos históricos [...]‖ 

(SANTOS; SILVA 2017, p. 226). Portanto, os/as colaboradores/as 

possibilitaram a compreensão da sequência histórica do CNSL, quando 

narraram suas experiências vividas e advindas na/da instituição. Ademais, pela 

                                                 
5
 O roteiro das entrevistas encontra-se nos apêndices do trabalho. 
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própria expressão da fisionomia destes/as, durante as entrevistas e também, 

penso que rememorar as histórias vivenciadas no colégio, fizeram-nos/as 

sentir-se parte de tal contexto histórico. Contudo, sei que a memória é seletiva 

e que muitos fatos ficam silenciados quando se narra histórias da própria vida 

ou de outrem. Mas, nem por isso, a narrativa é invalidada para expor fatos 

históricos. Nesse caso, cabe ao pesquisador, interpretar o não dito pelo próprio 

―som do silêncio‖. 

Não foi difícil identificar os/as colaboradores/as, uma vez que tive 

acesso ao arquivo escolar e ao arquivo da tesouraria do CNSL.  Após a 

identificação, busquei o contanto com ex-docentes e ex-discentes que 

estudaram no CNSL durante a gestão das Doroteias.  

A princípio, diante das fichas dos/as ex-discentes encontradas no 

arquivo escolar, pensei em entrevistar um ex-discente por década, a contar de 

1949 até 1983, haja vista, que a primeira data foi o inicio da institucionalização 

do CNSL e a última data, ano em que as Doroteias entregaram a instituição à 

Mitra diocesana. Porém, logo percebi que não daria conta de transcrever e 

analisar as tantas narrativas para esse momento. Depois, só consegui contato 

com ex-discentes que estudaram no CNSL, a partir da década de 1952. Com 

relação aos ex-docentes, a intenção seria entrar em contato com os que 

lecionaram no CNSL, a partir de 1961, visto que o primeiro livro de funcionários 

existente na instituição é deste ano.  Porém só localizei ex-docentes que 

trabalharam no colégio a partir da década de 1970. Também, entrevistei uma 

ex-funcionária e ex-discente interna, que atuou no Colégio nos anos 70 do 

século XX, como auxiliar de bem estar.  

Importa frisar que devido às condições para transcrever e analisar as 

narrativas, colhidas por meio de entrevistas, estipulei a quantidade de nove 

colaboradores, no total, de ex-discentes e ex-docentes. O critério para a 

escolha foi aleatório, de acordo com a aceitação do/a colaborador/a em 

participar do estudo.  Nesse sentido, apresento um quadro com a identificação 

dos colaboradores/as da pesquisa. 
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QUADRO I 
IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES DA PESQUISA (2017) 

NOME VIVÊNCIA NO CNSL PROFISSÃO 

Erlane Aguiar 
Feitosa de 

Freitas
6
 

Aluna externa, no período 
compreendido entre 1977 a 1983 

Professora do Ensino 
Superior 

 
Fátima Maria 
Elias Ramos 

 
Aluna externa, no período 

compreendido entre 1970 a 1973 
Professora, no período 

compreendido entre 1974 a 1981 

Professora do Ensino 
Superior 

Francisco 
Abreu 

Professor, no período de 1974 a 
1983 

Professor 
aposentado 

Bancário aposentado 

Francisco 
José Cezar 

Lira 

Aluno externo, no período 
compreendido entre 1978 a 1980 

Autônomo 

Larrubia 
Caladas de 

Abreu 

Aluna interna e funcionária, no 
período compreendido entre 1980 a 

1982 

Professora 

Maria do 
Socorro Pinto 

Aluna interna, no período 
compreendido entre 1955 a 1959 

Aluna externa, no período 
compreendido entre 1971 a 1973 

Professora 
aposentada 

Maria 
Joaquina 

Vieira
7
 

Aluna interna, no período 
compreendido entre 1954 a 1956 

Professora 
aposentada 

Maria José 
Pereira aluna 

Aluna externa, no período 
compreendido entre 1971 a 1977 

Professora, no período 
compreendido entre 1982 a 1983 

Professora 
aposentada 

Reudesman 
Lopes 

Ferreira 

Professor, no período de 1980 a 
1983 

Professor do Ensino 
Superior 

Fonte: Informações sintetizadas das entrevistas da pesquisa 

 

As entrevistas que realizei com os/as colaboradores/as, acima 

mencionados/as, registrei no gravador do meu próprio aparelho de celular e 

depois transcrevi as narrativas, tal qual verbalizaram. Nestas, os/as 

colaboradores/as narraram suas histórias relativas ao universo do cotidiano das 

práticas educativas vividas no interior do CNSL, bem como fora da instituição. 

Para realizar a entrevista, inicialmente, apresentei o objetivo desta e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)8. Os colaboradores aceitaram 

participar do trabalho, assinaram o TCLE e inclusive disponibilizaram material 
                                                 
6
 Na época chamava-se Erlane Aguiar Feitosa 

7
 Na época chamava-se Maria Joaquina de Jesus 

8
 Disponível nos apêndices da pesquisa 



43 

 

 

didático, como por exemplo, fotografias, livros, cadernos.  As entrevistas foram 

gravadas e transcritas respeitando a oralidade dos colaboradores.  

Junto às fontes, anteriormente citadas, utilizei a iconografia nesse 

estudo.  

A fotografia considerada como fonte historiográfica é consenso para 

muitos pesquisadores. A relevância da mesma está no fato de possibilitar a 

observação cautelosa dos ambientes sociais e culturais em diferentes épocas, 

desde o surgimento da mesma no século XIX. Portanto, sobre as fotografias é 

oportuno afirmar:   

 

[...] apresentam o cenário no qual as atividades diárias, os atores 
sociais e o contexto sociocultural são articulados e vividos. Existe 
estudo sobre os detalhes tangíveis representados em fotografias que 
permitem a elucidação de comunicações não verbais tais como um 
olhar, um sentimento, um sistema de atitudes, assim como 
mensagens de expressões corporais, faciais, movimentos e 
significados de relações espaciais entre pessoas e padrões de 
comportamento através do tempo. Imagens fotográficas retratam a 
história visual de uma sociedade, documentam situações, estilos de 
vida, gestos, atores sociais e rituais, e aprofundam a compreensão da 
cultura material, sua iconografia e suas transformações através do 
tempo.  (BITTENCOURT, 1998, p. 199).  

 

Nesta perspectiva, o uso de fotografias neste estudo foi importante, 

pois ajudou a aprimorar as informações e análises sobre a história da 

instituição. Outrossim, possibilitou a reflexão sobre os valores e as 

representações que as Doroteias desejavam disseminar sobre o Colégio na 

sociedade.  Assim, utilizar as fotografias para compreender o processo 

histórico e a cultura escolar de uma instituição requer apreender que estas: 

 

[...] produzidas pelas instituições falam de uma história oficial, [...] ou 
para mantenedoras religiosas ou laicas, no caso das instituições 
particulares. As fotos são principalmente construídas por fotógrafos 
profissionais, associando uma estética apurada no tratamento formal 
[...] com um conteúdo fundado em signos que remetem à tradição 
humanista secular e à disciplina e moral religiosa. (BARROS, 2005, p. 
121-122). 

 

É importante tratar as fotografias com o mesmo cuidado e zelo 

dispensado as outras fontes, e questionar os padrões culturais e sociais que as 
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constituíram.  No caso deste estudo, nem sempre consegui analisar as 

fotografias com profundidade, embora meu intento fosse este.  

Não resta dúvida, que toda e qualquer pesquisa acadêmica precisa de 

cuidados e cautela no tratamento das fontes. Com a pesquisa em história 

educação não é diferente. Sabe-se que muito já foi ampliando em relação ao 

que pode ser utilizado como fonte para análise de um estudo historiográfico.  

No que diz respeito às instituições escolares, campo específico deste 

trabalho, ficou o entendimento que um olhar questionador sobre as diversas 

fontes, sem privilegiar as fontes oficiais, tem possibilitado uma compreensão 

mais ampla destas no processo de análises históricas da realidade 

educacional.  

Neste prisma, após descrever as fontes de pesquisa que utilizei neste 

trabalho, numa narrativa que buscou evidenciá-las dentro dos pressupostos 

metodológicos da história da educação, destaco, no capítulo que segue, uma 

reflexão sobre a história da educação, de um modo geral, mas também de um 

modo específico quando abordo perspectivas da história regional, numa 

discussão que evidencia as instituições escolares como espaços de atuação e 

contradição nesse contexto.    

No capítulo seguinte faço uma breve reflexão sobre as instituições 

educacionais como objeto de estudo.  
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2. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: INSTITUIÇÕES 
EDUCACIONAIS COMO OBJETO DE PESQUISA 

 
 

Nesse capítulo, inicialmente, faço uma análise pertinente sobre os 

estudos das instituições educacionais, em especial, sobre as mesmas como 

um local de contradições. Por último, teço considerações sobre cultura escolar 

e instituições escolares, buscando evidenciar as interfaces que ambas 

expressam durante a existência de uma instituição. 

 

2.1 Instituições educacionais como espaços de 
contradições 
 

 

Falar sobre História da Educação como campo de pesquisa não é uma 

tarefa fácil. Referir-se a esse campo de estudo, é compreender que, desde o 

despontar do século XX, a pesquisa histórica da educação vem lidando com 

um claro processo de renovação teórico-metodológica, ou seja, um campo em 

constante (re) construção. Análises acirradas à tradição positivista de fazer 

ciência são declaradas. Nesse sentido, apenas documentos escritos, oficiais, 

eram considerados como portadores da absoluta verdade, na apreensão dos 

historiadores ligados à ―escola positivista‖.   

Sob esse prisma, nas trilhas de oposição à ―escola positivista‖, a Escola 

dos Annales surgiu na década de1920, do século XX, como revelação de uma 

corrente nova na historiografia francesa, que buscou suplantar essa 

historiografia dominante, ao aproximar a história das ciências humanas.  

Nessa perspectiva, de campo de estudo dinâmico em suas abordagens 

teórico-metodológicas, na década de 1970 do século XX, surgiu a Nova 

História.   

De acordo com Peter Burke, a Nova História foi acentuada por uma via 

negativa, em outras palavras, por uma história-problema, como denominaram 

alguns estudiosos. "Os historiadores tradicionais pensam na história como 

essencialmente uma narrativa dos acontecimentos, enquanto a nova história 

está mais preocupada com a análise das estruturas." (BURKE, 1992, p. 12). 
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Nesse sentido, a Nova história não estuda épocas, mas lineamentos 

particulares. Ainda, pode-se dizer que a Nova História, ao se influenciar pelas 

ciências sociais, efetivou-se numa conflagração epistemológica quanto ao 

conceito de tempo histórico. Enfim, uma (re) construção em todo o campo 

histórico na busca da história cultural.  

 Nessa busca, a mudança no campo das técnicas e métodos aconteceu. 

Ocorreu o desprendimento aos documentos voluntários e oficiais, bem como o 

culto das personalidades. Portanto, a Nova História privilegia a possibilidade da 

releitura das fontes. Não obstante, a novidade encontra-se, segundo Jacques 

Le Goff e Pierre Nora (1974), citados por Nunes (1992, p. 151), 

 

[...] nos problemas, nas abordagens e nos objetos. Alguns motivos 
são apresentados como justificativa dessa nova história: a tomada de 
consciência dos historiadores no que diz respeito ao relativismo da 
ciência histórica; a agressão de outras ciências que invadiram o 
campo do historiador numa tentativa de diluí-lo e absorvê-lo e uma 
nova concepção de história contemporânea que questiona 
incisivamente a tradição da história como ciência do passado [...] a 
nova história se apresenta através de uma multiplicidade de objetos 
antes impensados [...].   

 

 

  Assim, a declaração da possibilidade de novas maneiras para a 

realização da pesquisa histórica evocou grande valor às especificidades 

sociais. A preocupação foi fazer uma imbricação entre o passado e o presente, 

não desconsiderando a importância do documento escrito. Contudo, 

empregando-o como um importante objeto da análise histórica.  

Essa nova maneira de praticar a história, no Brasil, sobretudo após a 

década de 1970 do século XX, exprime-se em estudos que abordam a questão 

regional, com a evocação de análises teórico-metodológicas mais profundas 

dos fatos e suas particularidades.  

Sob essa égide, velhos objetos são focalizados no campo da história da 

educação regional, como por exemplo, a instituição escolar, pela possibilidade 

de ―[...] trazer à tona, na travessia da pesquisa, aspectos antes ignorados ou 

secundarizados‖ (NUNES, 1992, p. 151). Nessa perspectiva, ao evidenciar o 

estudo de uma instituição escolar é imprescindível, considerar que:  

 



47 

 

 

Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição 
educativa é, sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é 
o sistema educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de 
evolução de uma comunidade e de uma região, é por fim sistematizar 
e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, 
conferindo um sentido histórico. (MAGALHÃES, 1996, p. 2). 

 

Partindo da concepção acima, o pesquisador precisa compreender que 

na história das instituições educacionais existe uma gama de pressupostos a 

serem estudados. Que se trata, antes de tudo, de um processo investigativo 

sobre o que passa no interior de uma instituição, mas também que se expande 

além seus muros. Nesse sentido, a tarefa do pesquisador é apreender os 

elementos que aferem identificação própria à instituição educacional.  

Mas, o que não deve incorrer ao pesquisador na concretização de um 

estudo de sua região, ao apreender as características das instituições 

escolares de sua expansão mais próxima, é confiar que elas representam 

exatamente a realidade nacional.   

O estudo regional numa perspectiva histórica, segundo Amado (1990, p. 

12), oferece:   

 

[...] novas óticas de análise do estudo de cunho nacional, podendo 
apresentar todas as questões fundamentais da História (como os 
movimentos sociais, a ação do Estado, as atividades econômicas, a 
identidade cultural etc.) a partir de um ângulo de visão que faz aflorar 
o especifico, o próprio, o particular. A historiografia nacional ressalta 
as semelhanças, a regional lida com as diferenças, a multiplicidade. A 
historiografia regional tem ainda a capacidade de apresentar o 
concreto e o cotidiano, o ser humano historicamente determinado, de 
fazer a ponte entre o individual e o social. [...].  

 

 

Por esse prisma, é conferida a importância do estudo da História 

Regional e Local, uma vez que ela aproxima o pesquisador do seu objeto de 

estudo. Nesse sentido, a narrativa não é fundamentada em temas remotos 

para se agregar aos fenômenos históricos da região, por conseguinte, do 

município. Pelo contrário, aquele passado distante cede espaço para algo mais 

próximo.  

Para Samuel (1990, p. 220), 
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A História Local requer um tipo de conhecimento diferente daquele 
focalizado no alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao 
pesquisador uma idéia mais imediata do passado. Ela é encontrada 
dobrando a esquina e descendo a rua. Ele pode ouvir os seus ecos 
no mercado, ler o seu grafite nas paredes, seguir suas pegadas nos 
campos. [...]. Os materiais básicos do processo histórico devem ser 
constituídos de quaisquer materiais que estejam à disposição no 
local. 

 

 Importante destacar que o pesquisador, ao realizar uma pesquisa 

histórica em âmbito regional ou local, ao utilizar a diversidade de fontes e 

documentos em seu entorno, não se desvencilhe da totalidade da qual faz 

parte. Mas, prime por apreender o passado por meio de interações entre o 

geral e o específico, sem, contudo, esquecer que o fruto da investigação 

histórica estará sempre predisposto a modificações, independente do âmbito 

histórico local, regional e/ou nacional.  Porém, o historiador precisa ter o 

cuidado de ao realizar a apreensão dos múltiplos elementos provenientes da 

história local e da regional, não os abordar numa perspectiva de realidade 

geral. Assim, talvez:  

 

[...] devêssemos lidar com a noção de região não como uma 
realidade à qual vamos estudar, mas como processo e o resultado de 
operações políticas e, porque não, acadêmicas que fundam esta 
mesma realidade e condicionam o modo de seu entendimento. Ou 
seja, a região é ela também uma representação e uma prática cultural 
por meio das quais (e nas quais) determinados fenômenos e posições 
são produzidos, os sujeitos são identificados e ganham visibilidade e 
as nossas instituições são criadas e mobilizadas para a ação social e 
política. Ou seja, a região é de certo modo uma invenção (FARIA 
FILHO, 2009, p. 8). 

 

Em outras palavras, sem dúvida, as especificidades são favoráveis ao 

pesquisador, no sentido deste perceber os fenômenos e as representações da 

história da educação nas diferentes localidades do país, com abrangência no 

desenvolvimento da história da educação nacional.  

Isso não significa que as junções dos elementos, das perspectivas da 

história local e regional implicariam numa operação matemática de adição, que 

teria a soma de uma com a outra, para obter como resultado a história 

nacional. Em outras palavras, ―[...] a soma das histórias locais não resulta 

numa história regional, assim como as histórias regionais não constituem uma 

história nacional.‖ (CORREA, 2003, p. 15). 
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 Um exemplo importante, como fonte de conhecimento sobre a História 

da Educação Brasileira, em evidência, pela nova maneira de se fazer a história, 

na possibilidade da releitura de velhos objetos de investigação, tem sido a 

análise das instituições escolares. ―[...] O interesse pela escola e sua 

investigação como "instituição mediadora" de práticas culturais é o exemplo 

mais claro da invasão da produção da nova história cultural sobre um campo 

tradicionalmente ocupado pela história da educação‖. (NUNES, 1992, p. 151). 

Ademais,  

 

[...] seja na formulação de interpretações ou análises que deem conta 
do presente ou do passado, as escolas apresentam-se como locais 
que portam um arsenal de fontes e de informações fundamentais 
para a formulação de interpretações sobre elas próprias e, sobretudo, 
sobre a história da educação brasileira (GATTI JR, 2002, p. 4). 

 

 

Segundo os autores, as instituições escolares se consolidam com real 

significado para compreender e explicar a história da educação brasileira.  

No Estado Paraíba, onde se encontra localizada a cidade de Cajazeiras, 

local em que se fundou o CNSL, instituição objeto deste trabalho, tomou-se 

como exemplo, da importância dada ao estudo na área de História da 

Educação Brasileira e, por conseguinte, ao estudo das instituições escolares, a 

Linha de História da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal da Paraíba - PPGE/UFPB, a partir de 2007. 

Entretanto, desde 1990 que existem estudos nessa linha de construção do 

conhecimento, como bem asseveram Pinheiro e Ananias (2012, p. 07): 

 

A institucionalização, no âmbito do Programa de Pós-graduação em 
Educação, 2007, de um espaço específico para o desenvolvimento de 
uma produção diretamente vinculada com a história da educação 
brasileira e, mais especialmente, sobre a história da educação 
paraibana foi resultante de um longo processo de sistemático trabalho 
empreendido por professores/pesquisadores e estudantes e teve 
início nos anos de mil novecentos e noventa (1990), mais 
precisamente a partir de 1992, com a criação do Grupo de Estudos e 
Pesquisas História da Educação na Paraíba (HISTEDBR – PB) e, 
posteriormente, em 1997, com a criação do Grupo de Pesquisa 
Ciência, Sociedade e Educação (GPCES). 
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Nesse contexto, importa frisar que o HISTEDBR-PB desde a sua 

origem está vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas ‗História, Sociedade e 

Educação no Brasil – HISTEDBR‘, sediado na Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP, sob a coordenação de Dermeval Saviani e José 

Claudinei Lombardi desenvolvendo um trabalho de mapeamento e 

regionalização sobre a história das instituições educacionais no Brasil 

(PINHEIRO; CURY, 2012).  

A citada linha de pesquisa no PPGE/ UFPB oriunda desses dois grupos 

de pesquisa, com o intuito de despontar o desenvolvimento educacional da 

região desde o período imperial, já realizou e se propõe a realizar pesquisas 

produzidas no campo da história da educação brasileira e, especialmente, da 

história da educação paraibana, que contemplem, dentre outros temas, os 

seguintes:  

 

Pesquisas sobre história das instituições educacionais (escolar 
ou não escolar; formais ou não formais; pública ou privada; 
confessional ou leiga/laica); história dos intelectuais e filósofos 
da educação, história da infância/criança, história das 
educadoras/professoras (na perspectiva de gênero ou da 
história das mulheres), [...] história das culturas escolares. 
(PINHEIRO; ANANIAS, 2012, p. 11-12).   
 

Diante do exposto, ficou evidente a importância do estudo sobre as 

instituições escolares como fonte de conhecimento para a história da educação 

regional, consequentemente, nacional.  

 De acordo com a história regional é possível afirmar que a chegada de 

diversas congregações católicas para o estado da Paraíba e a abertura de 

instituições escolares de cunho religioso – a contar do ano de 1895, com a 

fundação do Colégio de Nossa Senhora das Neves, pelas irmãs da 

Congregação Sagrada Família – representam a importância dada à escola 

como local de disseminação da cultura católica. Nesse sentido, Dom Adauto de 

Miranda Henriques, bispo da Parahyba do Norte, na defesa da catolicidade nas 

instituições escolares, desenvolveu uma linha de ação que tinha como 

propósito:  
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1) de apoio incondicional aos discursos fundamentadores da 
necessidade de instalação de Colégios católicos na Parahyba do 
Norte; 2) de ações legitimistas frente à formação de sacerdotes 
capacitados a ensinar nos respectivos colégios; 3) 
arregimentação de ordens e/ou congregações católicas para se 
instalarem localmente. (SILVA; SANTOS, 2012, p. 81).  

  

Nessa direção, ficou o entendimento que houve um movimento católico 

contra a laicização educacional, por meio do aparato no processo de fundação 

de instituições educacionais sob o domínio de congregações religiosas. 

No entanto, as instituições escolares confessionais ou laicas/leigas não 

estão dissociadas dos acontecimentos políticos e sociais. Nesse prisma, é 

representativo o conceito de instituições escolares de Magalhães (2004, p. 

124): 

 

As instituições educativas são organismos vivos, cuja integração 
numa política normativa e numa estrutura educativa de dimensão 
nacional e internacional é fator de conflito entre os campos de 
liberdade, criatividade, sentido e autonomização dos atores e 
normativismo burocrático e políticos ideológicos estruturante.  

 

 

 A afirmativa acima possibilitou a intuição que no estudo sobre as 

instituições escolares, principalmente, na perspectiva da Nova História, há de 

se considerar uma abordagem mais profunda desses locais destinados aos 

processos de ensino e aprendizagem. Especialmente, ao se evidenciar a 

escola como um lócus de atuação e contradição.  Portanto, ocupar-se do 

estudo de uma instituição escolar numa perspectiva histórica requer 

compreender que: 

 

A história das Instituições Educacionais almeja dar conta dos vários 
atores envolvidos no processo educativo, investigando aquilo que se 
passa no interior das escolas, gerando um conhecimento mais 
aprofundado destes espaços sociais destinados aos processos de 
ensino e de aprendizagem. (GATTI JUNIOR, 2000. p. 145). 

 

A história das instituições escolares é um campo de pesquisa em história 

da educação brasileira em constante reconstrução. Assim, a instituição escolar 

como objeto de estudo tem acompanhado a dinâmica das inserções teórico-
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metodológicas que fazem parte das concepções dessa área de construção do 

conhecimento.  

Nesse sentido, Magalhães (1996, p. 01) afirma:  

 

A abordagem dos processos de formação e de evolução das 
instituições educativas constitui um domínio do conhecimento 
historiográfico em renovação no quadro da História da Educação. 
Uma renovação em que novas formas de questionar-se cruzam com 
um alargamento das problemáticas e com uma sensibilidade 
acrescida à diversidade dos contextos e às especificidades dos 
modelos e práticas educativas. Uma abordagem que permita a 
construção de um processo histórico que confira uma identidade às 
instituições educativas.    

  

Partindo deste pressuposto, historiar uma instituição educativa passou 

pela busca de apreensão dos intercruzamentos que esta tem com o meio social 

no qual está inserida. Ademais, foi um processo de pesquisa que buscou aferir-

lhe uma identidade construída em determinado tempo e espaço.  

Nessa perspectiva, para compor a identidade histórica de uma instituição 

educativa, o pesquisador pode se valer de inúmeros fatores, como exemplo, o 

processo de sua criação, a arquitetura do seu espaço físico, a organização de 

suas práticas pedagógicas, a cultura escolar, dentre outros aspectos, 

concebendo que o interior de uma escola é permeado por conflitos, jogos de 

interesses.  Outrossim, é ―[...] o espaço real, tanto objetivo como subjetivo, no 

qual vivenciamos relações, valores, normas, poder, experiências de lideranças, 

rivalidades, conflitos e competição (WERLE, 2004, p. 109). 

 No início da história do CNSL as práticas educativas eram 

desenvolvidas no sentindo de evidenciar algumas atitudes e inibir outras. Por 

ser uma escola de perspectiva confessional, as Irmãs Doroteias primavam por 

uma prática educativa de cunho evangelizador. A fé cristã era a base de 

sustentação na gestão da instituição, bem como nas práticas e ações 

educacionais, nela empregadas. Por isso, busquei, efetivamente, conhecer 

quais práticas eram priorizadas, quais conhecimentos eram requeridos, para a 

construção da cultura escolar da instituição, ao mesmo tempo em que se 

delineavam elementos constituintes de sua identidade enquanto instituição 

educacional na cidade de Cajazeiras.  
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Abordar a história de uma instituição educacional passa pela 

compreensão de que a educação estabelecida naquele espaço se constituiu 

mediante as contradições entre os diferentes grupos, que ali se encontravam.  

Portanto, se faz necessário apreender as especificidades da instituição, para 

apreender os saberes que se produziam no interior da mesma e refletiam fora 

desta, na perspectiva de conceber a educação. 

O fato é que a Nova História vem inferir uma nova atitude frente à 

história das instituições escolares, ao analisar os processos de fundação 

destas, ao evidenciar com mais profundidade suas especificidades e suas 

conexões com o espaço social e temporal, em torno das mesmas.   Em outras 

palavras, a Nova História teve o mérito de conferir ―[...] a atenção para a 

relação entre Homem, Acção e Contextos, com a conseqüente revisão entre 

outras dimensões historiográficas, dos conceitos de espaço e tempo‖. 

(MAGALHÃES, 1996, p. 04). 

Nessa perspectiva, Justino Magalhães ainda assevera:  

 

Com efeito, a relação entre as instituições educativas e a comunidade 
envolvente, estruturando uma abordagem multidimensional, seja nos 
planos macro, meso ou micro-histórico, em si próprios, seja 
articulando-os de forma operacional, tende a estabelecer-se através 
duma dialética relacional de convergência / divergência / 
convergência, orientando-se numa pluralidade de sentidos. Uma 
relação comunicativa e interativa, cujo questionamento, operando-se 
por uma reconceptualização do local, do regional e do 
nacional/universal não deixa de implicar um redimensionamento que 
tem vindo a proporcionar uma valorização das abordagens de tipo 
meso, privilegiando o seu grau de representatividade face à relação 
educativa enquanto totalidade (MAGALHÃES, 1996, p. 3). 
 

Com essa afirmação, Magalhães já apontava que vem se constituindo 

como uma provocação para a historiografia da educação a inovação 

metodológica, a investigação de temáticas variadas, possibilitando, assim, uma 

abertura para o campo da pesquisa multidisciplinar. 

Neste sentindo, para abranger espaço e tempo, busquei a compreensão 

destas demarcações na perspectiva da história das instituições escolares e 

tomei por referência as concepções de Viñao Frago (2000), que os 

compreende como organizadores, conformadores que definem as mentes e as 

ações. Ou seja, lugares e tempos ―[...] são determinados e determinam uns ou 

outros modos de ensino e aprendizagem. [...] Em síntese, o espaço e o tempo 
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escolares não só conformam o clima e a cultura das instituições educativas, 

mas também educam.‖ (FRAGO, 2000, p. 99).  

No estudo das instituições escolares tempo e espaço não configuram 

elementos neutros nos modos de ensino e aprendizagem escolar, assim, são 

primordiais para a compreensão da cultura escolar.  Ainda no tom reflexivo de 

Frago, quanto ao conceito de tempo e espaço, destaco que: 

 

[...] todo espaço é um lugar percebido. A percepção é um processo 
cultural. Por isto, não percebemos espaços, senão lugares, isso é, 
espaços elaborados, construídos. Espaços com significados e 
representações de espaços. Representações de espaço que se 
visualizam ou contemplam, que se rememoram ou recordam, mas 
que sempre levam consigo uma interpretação determinada. Uma 
interpretação que é o resultado não apenas da disposição material de 
tais espaços, como também de sua dimensão simbólica. ( FRAGO, 
1998, p. 78).  

 

 

Perceber essa dinâmica de representações e de significados que 

envolvem o tempo e o espaço se constitui numa contribuição importante no 

campo da História da Educação e para a pesquisa em história das instituições 

escolares, quando se dirige a atenção e o olhar para as acepções simbólicas 

ou materiais apresentadas, no decorrer do tempo, em relação ao espaço vivido 

no interior da escola e também no seu entorno. Portanto, conjecturar todas as 

dimensões presentes em uma instituição escolar e ao meio que a envolve não 

é algo simples.  

Nesse sentido, não há como negar que as instituições educacionais 

cultivam especificidades em torno das relações de poder e de autoridade, que 

as mantêm, quase sempre constituídas num jogo de intencionalidades 

prescritas.  Ademais, consolida práticas acordadas e constituídas mediante a 

conjuntura em que se insere (pública, particular, particular/confessional) e a 

sociedade a qual se propõe. Sobretudo, são balizadas por características 

simultâneas e contraditórias. Portanto, conformadas por interesses, preceitos, 

práticas e representações que se confirmam em um dado tempo e espaço. 

Todas essas nuanças provocam o olhar do pesquisador ao mergulhar nos 

vincos de uma instituição escolar à procura por novos conhecimentos no 

campo da história da educação. 
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Quando se tem como objeto de estudo a instituição escolar, o diverso se 

configura como parte constitutiva da cultura escolar, combinada por várias 

inter-relações paralelas, nem sempre adversas, porém coexistentes no mesmo 

espaço.      

Nos estudos historiográficos que potencializam as instituições escolares, 

independente dos elementos elencados para conferir-lhe uma cultura escolar, o 

que não se pode excluir no processo é o valor dado ao que é interno e externo 

às mesmas, em consonância com um dado contexto social. Ou seja, ―[...] trata-

se de escapar ao vaivém tradicional entre uma percepção micro e um olhar 

macro, privilegiando um nível meso de compreensão e intervenção‖. (NÓVOA, 

1992, p. 15).    

Nessa perspectiva, no estudo sobre o CNSL contemplei a relevância da 

corrente historiográfica que toma a cultura escolar como categoria de análise e 

campo de investigação na história das instituições escolares.  

 

2.2 Interfaces entre cultura escolar e instituições 
educacionais 

 

A apreensão do conceito da cultura escolar tem sido bastante utilizada 

pelos pesquisadores em história da educação, pela possibilidade de maior 

inclusão do campo investigativo, em especial, ao alargar as expectativas de 

análises sobre as instituições escolares.   

Assim, os estudos historiográficos que problematizam a história das 

instituições educativas evidenciam a diversidade de contradições, acordos, 

enfim de uma série de fatores de ordem interna que envolvem a instituição e 

que reiteradamente tem se chamado de elementos constituintes da cultura 

escolar.  

Então, para conceituar cultura escolar, inicialmente, acolhi a definição de 

Dominique Julia, visto que foi a primeira indicação de leitura sobre cultura 

escolar que recebi de minha orientadora, a professora Maria Arisnete Câmara 

de Morais. Em seu artigo, A cultura escolar como objeto histórico (2001), o 

referido autor traz uma discussão elucidativa de que não é possível estudar 

sobre a cultura escolar sem o exame conciso das relações conflituosas e 

acomodadas que ela mantém a cada tempo de sua história, com o conjunto 
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das culturas que lhes são contemporâneas. Desta maneira, cultura escolar 

como categoria de análise no estudo das instituições escolares difunde-se 

como possibilidade, do revelar a ―[...] caixa preta da escola, ao buscar 

compreender o que ocorre nesse espaço particular‖ (JULIA, 2001, p. 13).  

O entendimento de cultura escolar proposto por Dominique Julia 

evidencia as práticas e demais aspectos internos da escola. Portanto, trata-se 

de:   

 

[…] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 
podem variar segundo épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 
ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser 
analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes 
que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar 
dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a 
saber, os professores primários e os demais professores. Mas, para 
além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido 
mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no 
interior de nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição 
de conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de 
processos formais de escolarização: aqui se encontra a escalada dos 
dispositivos propostos pela shooled society que seria preciso analisar; 
nova religião com seus mitos e seus ritos contra a qual Ivan Illich se 
levantou, com vigor, há mais de vinte anos. Enfim, por cultura escolar 
é conveniente compreender também, quando isso é possível, as 
culturas infantis (no sentido antropológico do termo), que se 
desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam 
em relação às culturas familiares (JULIA, 2001, p. 10-11, grifo do 
autor). 

 

A concepção de cultura escolar conferida por Dominique Julia indica a 

necessidade de o pesquisador em história das instituições escolares ter um 

olhar mais cauteloso sobre as práticas cotidianas e o funcionamento interno da 

escola. Nesse entendimento, a escola não é vista apenas como um lugar de 

difusão do conhecimento, mas também, como um lugar de questionamentos 

em relação aos comportamentos, ou seja, ―[...] um lugar de inculcação de 

comportamentos e de habitus [...]‖ (JULIA, 2001, p. 22, grifo do autor).  

Busquei alargar o conceito de cultura escolar com o artigo A cultura 

escolar como categoria de análise e como campo de investigação na história 

da educação brasileira, de Faria Filho et all (2004),no qual apreendi que no 

Brasil os estudos sobre cultura escolar surgiram na década de 1970, com o 

objetivo de encontrar novos aportes para compreender os problemas, como por 
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exemplo, o fracasso escolar, dentre outros que coexistem no universo da 

escola.  

Contudo, foi na década de 90 do século XX que a cultura escolar, 

enquanto categoria de análise historiográfica ganhou maior visibilidade nos 

estudos em história da educação.  Assim,  

 

No que tange à historiografia educacional, há aproximadamente dez 
anos, a categoria cultura escolar vem subsidiando as análises 
históricas e assumindo visibilidade na estruturação propriamente dita 
de eventos do campo. (FARIA FILHO, et all, 2004, p. 142). 

 

Quando a história da educação passa a ter uma atenção maior com o 

cotidiano da escola, em especial, com a organização escolar e o pensamento 

pedagógico, utilizou por muito tempo de um processo investigativo, que 

priorizava as fontes oficiais escritas e obras confeccionadas por educadores ou 

intelectuais eminentes de cada época (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 80). Porém, 

com o alargamento do uso das fontes e de velhos e novos problemas às 

pesquisas históricas educacionais, tal como o da compreensão do cotidiano 

escolar em outras épocas, as fontes oficiais se apresentaram exíguas. 

Na busca de um melhor entendimento do conceito de cultura escolar e 

sua interface com a história das instituições educacionais, pude perceber que 

não existe um único autor nesse campo de conhecimento a se destacar. 

Embora, os estudiosos tenham a cultura escolar como objeto, suas abordagens 

são distintas, mas nem por isso, as deixei de acolher neste trabalho, ou optei 

apenas por um autor para a compreensão dessa interface.  

Mais uma vez, recorri a Faria Filho para o entendimento do termo cultura 

escolar, que a concebe como: 

 

[...] a forma em que a situação histórica concreta e particular são 
articuladas e representadas, pelos sujeitos escolares, as dimensões 
espaços-temporais do fenômeno educativo escolar, os 
conhecimentos, as sensibilidades e os valores a serem transmitidos e 
a materialidade e os métodos escolares. (FARIA FILHO, 2007, p. 
195).  

 

Mesmo, quando tenho como argumento de tese que as culturas 

escolares desenvolvidas e constituídas no CNSL nem sempre foram portadoras 
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de indicativos de instrução evangelizadora, inscritas, particularmente, no 

modus operandi da Congregação de Santa Doroteia, não posso deixar de 

considerar que os valores e métodos escolares que criou e ocorrerram num 

tempo histórico, com a finalidade de educar para atender os interesses de 

expansão da fé cristã católica, estruturavam e disciplinavam as normas e 

práticas ali desenvolvidas transpondo-se num espaço de atuação, que 

extrapolava o interior da instituição.   

Na busca de mais esclarecimentos sobre a cultura escolar e as 

instituições educacionais, recorri às discussões balizadas por Vidal (2005), 

quando esta avança e sintetiza as ponderações que se destacaram, com 

significativa importância no campo conceitual da história das instituições 

escolares, ao afirmar:  

 

Procurando perceber a dinâmica interna do funcionamento escolar, a 
investigação histórica em educação no Brasil, especialmente a partir 
dos anos de 1990, vem interrogando-se acerca da propriedade em 
conceber a escola como produtora de uma cultura própria e original, 
constituída por e constituinte, também, da cultura social. Nesse 
sentido, vem ganhado importância no campo a divulgação dos 
trabalhos de André Chervel (1990), pois destaca exatamente essa 
originalidade da cultura escolar, de Dominique Julia (2001) que, por 
sua vez, dá relevo à ideia da cultura escolar como conjunto de 
normas e de práticas, e de António Viñao Frago (1995) que sublinha 
a importância de estudos sobre o espaço e do tempo escolares e a 
alfabetização como integrantes da cultura escolar e como 
conformadores de aspectos cognitivos e motores dos sujeitos sociais 
(VIDAL, 2005, p. 5).  

 

De fato, conhecer mais de uma perspectiva ajudou a evidenciar a 

direção da pesquisa e notar que esta se tornou mais rica e elucidativa no seu 

objetivo de historiar o CNSL, enquanto a instituição esteve sob o domínio das 

Irmãs Doroteias, quando se agregou conceitos importantes no campo de 

conhecimento da história das instituições escolares e, por conseguinte, da 

história da educação.   

Ainda, na perspectiva de Vidal (2005), ao se deter no estudo de uma 

instituição educacional e adotar a cultura escolar como campo de investigação, 

nesse processo requer compreender que as práticas escolares serão 

analisadas enquanto práticas culturais. Nessa ótica, o trecho que segue 

propaga tal entendimento: 
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Por um lado, ocupar-se do mapeamento dos lugares de poder 
constituídos, inventariando estratégias. Por outro, conferir atenção às 
ações dos indivíduos, nas relações que estabelecem com os objetos 
culturais que circulam no interior das escolas, esmiuçando astúcias e 
atentando à formalidade das práticas. Nos dois procedimentos é 
necessário ter clareza de que os sujeitos encarnam representações 
que se produzem nas situações concretas do fazer ordinário da 
escola. Nesse percurso, o cuidado com as permanências e o 
interesse por mudanças permitem reconhecer o intramuros da escola 
como permeado por conflito e (re) construção constante (VIDAL, 
2005, p. 15). 

 

Nesse sentido, a cultura escolar transcorre sobre as mais variadas 

ações do cotidiano escolar, a saber: na extensão dos seus ritos e linguagens, 

na influência de suas normas e condutas, na deliberação das suas formas de 

organização e de gestão. Ou seja, a cultura escolar percorre os moldes de ser 

e pensar a escola, de tal forma que:  

 

[...] esses modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, 
rituais, mitos, discursos, ações – amplamente compartilhados, 
assumidos, não postos em questão e interiorizados, servem a uns e a 
outros para desempenhar suas tarefas diárias, entender o mundo 
acadêmico-educativo e fazer frente tanto às mudanças ou reformas 
como às exigências de outros membros da instituição, de outros 
grupos e, em especial, dos reformadores, gestores e inspetores 
(FRAGO, 2000, p. 100). 

 
 

 

Então, para saber da existência de uma instituição escolar, sob o olhar 

da cultura escolar como categoria de análise, é necessário compreender que 

os sujeitos e suas práticas são fundamentais para o entendimento desta cultura 

escolar. 

Nesse sentido, a instituição escolar tem sua própria cultura, assim como 

o sistema educacional também tem sua cultura institucionalizada que pode se 

traduzir como o notável conjunto de 

 

[...] idéias, pautas e práticas relativamente consolidadas, como modo 
de hábitos. Os aspectos organizativos e institucionais contribuem [...] 
a conformar uns ou outros modos de pensar e atuar e, por sua vez, 
estes modos conformam as instituições num outro sentido (FRAGO, 
1998, p. 169). 
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Por esta ótica, a escola se configura como instituição sui generis, que se 

edifica sobre processos, normas, valores, representações, rituais, formas de 

pensamento, balizadores da própria cultura.  

Outrossim, a cultura escolar, ainda pode ser compreendida sob a 

acepção de um termo que comporta uma ambiguidade de princípio:  

 

[...] trata se ela é a cultura que se adquire na escola, ou da 
cultura que só se pode adquirir na escola? Dito de outro modo, 
por ‗cultura escolar‘ queremos significar a parte da cultura 
global que é difundida pela escola às novas gerações, ou, pelo 
contrário, uma cultura especificamente escolar, não só no seu 
modo de difusão, mas também na sua origem, na sua gênese e 
na sua constituição? (CHERVEL, 1998, p. 5). 
 

 Assim, a cultura escolar perpetua-se e reproduz-se por meio de um 

processo nada uniforme, mas admite uma ambivalência em seus princípios, 

pois provê à sociedade uma cultura instituída de programas oficiais, que 

especificam sua intenção educativa, bem como os resultados essenciais da 

ação da escola. Contudo, os resultados, não estão abertamente registrados 

nessa intenção, como também, muitas vezes são absorvidos pelas reformas 

educacionais.  

Ao rever a perspectiva de Frago (2001) sobre o termo cultura escolar, 

existem alguns elementos que muitas vezes se perdem ou até mesmo são 

esquecidos pelas reformas educacionais, porém são importantíssimos e 

coadunam para caracterizá-la. Assim, o autor as descreve: 

 

 
 Práticas e rituais de ação educativa: graduação e classificação 
dos alunos, a divisão do conhecimento em disciplinas separadas e 
sua hierarquia, a idéia da classe como um espaço de tempo gerido 
por um professor único, distribuição e utilização do espaço e tempo, 
os critérios de avaliação e promoção de estudantes, etc.; 

 A marcha da classe, ou seja, modos e instruções para a 
relação disciplinar e tempo de comunicação didática em sala de aula 
entre professores e alunos e entre alunos; 

 Modos de organização, formais - direção, claustro, secretaria 
etc. - E informais - tratamento, de cumprimentos, atitudes, grupos, 
preconceitos, formas de comunicação etc. - Instituição de ensino de 
funcionamento e as relações entre os atores - professores, 
estudantes, famílias. 

 Discursos, palavras, frases, sentenças, conversação e 
comunicação, modos, representações mentais e rituais que dão 
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sentido e coesão para o conjunto (FRAGO, 2001, p.30 – tradução 
livre).    

 

 

Partindo dessas características, foi possível compreender que não se 

trata apenas de uma cultura escolar no imo da instituição como objeto 

historiográfico, mas de culturas escolares, visto que cada escola, de acordo 

com seu cotidiano, com seu entorno, com sua intenção educacional cria sua 

própria cultura. Portanto, tudo o que é experienciado no interior da sala de aula, 

constitui a cultura escolar, posto que ela é decursiva das diferentes 

manifestações praticadas pelos indivíduos que a constituem, a saber: 

professores, alunos, famílias.  

Contudo, as interlocuções da cultura escolar são reveladas por Frago 

(1998) num conjunto de elementos que ultrapassam o espaço da sala de aula. 

Assim, quando se trata de compreender as interfaces entre cultura escolar e 

instituições educacionais, o autor argumenta que o local, a acomodação e 

apropriação do território, os espaços com áreas edificadas ou não, como 

também as repartições internas, são espaços de produção da cultura escolar.   

Nesse processo de entender a cultura escolar como categoria de análise 

na história das instituições educacionais, as leituras realizadas provocaram a 

compreensão que a cultura escolar, assim percebida, possibilitou uma 

amplitude nos estudos, até então, balizados na perspectiva das políticas, 

organização e pensamento educacionais. Também, ficou evidente que quando 

se tem uma escola como objeto de estudo, há de se considerar a conversação 

e as interconexões que os estudos sobre cultura escolar e instituições 

escolares apregoam.    
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3. O COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES 
 

Nessa parte do estudo, reflito sobre a contextualização da cidade de 

Cajazeiras e a importância da ação pastoral católica da Diocese de Cajazeiras 

no processo de fundação do CNSL, bem como indícios históricos da 

constituição do nome da Instituição. 

 

3.1 Peculiaridades da cidade de Cajazeiras e da ação da 
pastoral da igreja católica 

 
 

Sabe-se que a década de 1920 converge para uma aspiração de 

insatisfação com o passado (período monarquista) e ao mesmo tempo com o 

futuro. Nesse momento, a educação no ―mundo‖ era vista como elemento 

essencial para o progresso da civilização e, no Brasil, não ocorria diferente.  

Para Aristides Lobo citado por Carvalho, ―[...] o povo teria assistido 

bestializado a proclamação da república, sem entender o que se passava‖ 

(1987, p.68). As insatisfações vinham se manifestando por todo o período 

republicano, nos vários âmbitos da sociedade brasileira, em especial, no que 

se refere à política, à economia, mas também no tocante a comportamento, 

ideias e valores. Essa situação parecia ser decorrente de que as ―[...] classes 

populares não viam com tanto entusiasmo a república, o povo tinha forte 

simpatia pela monarquia, pela figura do imperador D. Pedro II (CARVALHO, 

1987, p. 86).  

O anseio por saídas para os problemas das mais diversas áreas induziu 

o empenho da intelectualidade, no sentido de dar um novo modo de ser ao 

país, buscando integrar as diversidades. Essa movimentação eclode em 

movimentos como: o Modernismo, o apogeu das ideias escolonovistas 

firmadas por meio do movimento educacional brasileiro dos anos 20 e 30 do 

século XX, além do movimento de renovação católica. 

A situação da Paraíba nesse contexto de ―lutas e de progressos‖ 

assinalava para o incentivo à cultura do algodão; a ampliação da rede 
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ferroviária que, muito mais do que benefícios econômicos, contribuiu para o 

urbanismo e a modernização dos costumes; o incremento de obras contra a 

seca; o aparecimento das usinas de açúcar; o surto de urbanização (MELO, 

1993).  Esse apogeu acabou por beneficiar as relações entre a capital do 

Estado e outras cidades do interior, como foi o caso de Cajazeiras.  

De acordo com Leitão (2000), a partir de 1920, a cidade de Cajazeiras 

começa a passar por transformações tanto na urbanização, como nos 

melhoramentos tecnológicos, o que acaba por ampliar e aprimorar as relações 

que se estabeleciam entre os comerciantes cajazeirenses e as cidades 

vizinhas. Ainda na década de 20 do século XX, Cajazeiras ganhou uma série 

de inovações, como a chegada do trem de ferro, segundo autorização do 

Governo do Estado, de acordo com a Lei n. 682 de 21 de novembro de 1928. 

Fato que iria intensificar as relações de Cajazeiras com a capital do estado. 

 

 

Figura 3 - Lei Nº. 680 – 21 de novembro de 1928 
            Fonte: Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte/Fundação Espaço Cultural  
            José Lins do Rego 

 

Além da luz elétrica, do cinema, do telefone e do telégrafo, impressão de 

jornais locais, revistas, prática do futebol, construção de vários prédios, 

casarões e a fundação do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, no prédio do 

Colégio de Padre Rolim.  

Porém, antes de 1920, ocorreu outro fator de desenvolvimento no 

aprimoramento da sociedade cajazeirense que resultou da instalação, em 

1915, da Diocese e da consequente ação pastoral de Dom Moisés Coelho, que 
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dera a Cajazeiras o primado cultural que tanto a projetou entre as demais 

cidades da região (LEITÃO, 2000). A ação pastoral de Dom Moisés Coelho deu 

um impulso à educação cajazeirense, desde o início de seu governo 

diocesano, período em que a tessitura de fundação do CNSL foi se 

constituindo.  

Neste contexto de uma cidade em processo de modernização e 

urbanização, o CNLS surgiu em 1928, primeiro ano de sua implantação, como 

uma Instituição ligada à Congregação das Irmãs de Santa Doroteia, que 

propugnava os valores disseminados pela Igreja Católica. A trajetória da 

Congregação iniciou na Itália, em 12 de agosto de 1834, por meio do projeto 

educativo de Paula Frassinetti (Santa Paula Franssinete, fundadora da 

Congregação de Santa Doroteia). Já no Brasil, Paula Frassinetti aceitou o 

convite do Bispo de Pernambuco, Dom Manuel de Medeiros, para ajudar na 

evangelização de sua Diocese de Olinda-Recife.   

A história de fundação do CNSL está intimamente ligada à história do 

Colégio Padre Rolim - CPR e Escola Normal de Cajazeiras.  Assim sendo, não 

posso deixar de falar sobre esta inter-relação, para situar a Instituição objeto de 

estudo na tessitura de outras instituições que a antecederam. 

As fontes consultadas evidenciaram que a história do CNSL teve suas 

raízes desde o projeto educacional do Padre Mestre Inácio de Sousa Rolim. O 

Padre Mestre, filho de Vital de Sousa Rolim e Ana Francisca de Albuquerque, 

nasceu no dia 22 de agosto de 1800, no sítio Serrote.  No dia 3 de setembro de 

1822, ingressou no Seminário de Olinda, requerendo sua matrícula nos cursos 

regulares daquela Casa de formação religiosa, no qual se sagrou presbítero no 

dia 2 de outubro de 1825. 

Somente em 1829, Padre Rolim volta à terra Natal, iniciando a sua obra 

educacional, com a Escolinha da Serraria, localizada às margens do açude 

grande, no local onde era preparada a madeira destinada à construção das 

casas que iam sendo levantadas na futura povoação das Cajazeiras. Essa 

Escolinha foi a semente criadora, foi o marco que veio a se transformar no 

Colégio do Padre Rolim.  

A grande procura de alunos vindos de várias partes do norte e nordeste 

ensejou o deslocamento da modesta e despretensiosa Escolinha da Serraria, 

para uma casa (local de futura e atual instalação do Colégio objeto de estudo) 
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na Rua da Matriz, onde o Padre tivesse melhor condição para exercer sua 

atividade junto à igreja e cuidar com mais afinco de seus alunos.  

Quando em 1843 a procura por vagas se acentuou, o Padre Rolim 

buscou junto às autoridades governamentais condições para a criação de um 

Colégio destinado á instrução secundária.  Segundo Leitão (2002, p.49), 

 

A criação deste Colégio deu-se no dia 12 de outubro daquele ano, 
1843. A maior prova quanto a veracidade deste notável acontecido e 
data respectiva, teve confirmação na grande festa que Cajazeiras 
preparou, no dia 12 de outubro de 1943, comemorando o centenário 
de fundação do seu Colégio. 

 

 

Garantida a educação para o sexo masculino, Padre Rolim não deixou 

de lado a formação intelectual da juventude feminina. Assim sendo, mandou 

educar em Fortaleza – CE, duas sobrinhas que seriam as mestras da escola 

que pretendia criar, como dependência do já destacado Colégio. Mas, o Padre 

Rolim não viveu a tempo de ver seu ideário de educação feminina na cidade de 

Cajazeiras se edificar (LEITÃO, 2000) 

Em torno do Colégio o lugarejo foi se desenvolvendo e em um curto 

espaço de tempo,em menos de cinquenta anos, tornou-se cidade. A cidade de 

Padre Rolim, como era conhecida, constituiu-se um centro de referência em 

educação e progresso no sertão paraibano, nos idos dos anos 70 do século 

XIX. O Colégio de Padre Rolim foi uma instituição de grande importância para a 

educação do século XIX, inclusive por ser reconhecido como o primeiro colégio 

do Nordeste. Mas, a história do Colégio, desde a sua fundação, foi marcada 

por momentos de encerramentos e reaberturas.  No período de 1877 suas 

atividades foram encerradas pela primeira vez devido à seca. Em 1882 

retomou novamente as atividades, mas antes da morte de Padre Rolim em 

1889 fechou suas portas novamente e só retomou a partir do Governo 

Diocesano de Dom Moises Coelho com a criação da Diocese de Cajazeiras, 

em 1915. (LEITÃO, 2000). 

. As fontes consultadas demonstraram que no governo do Bispo Dom 

Moisés Coelho, o projeto de educação local iniciado pelo Padre Mestre foi 

retomado. Dom Moisés teve como uma das metas do seu Plano de Governo 

Diocesano a fundação de um estabelecimento de letras na cidade de 
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Cajazeiras. Nesse sentido, encontra-se no Livro de Tombo da Diocese de 

Cajazeiras (1925) o seguinte registro: 

 

Um dos pontos em que se empenha a actividade patriótica e 
laboriosa de seu apostolado é sem dúvida a instrução. O meio efficaz 
de difundir o ensino, sob suas múltiplas funções, no meio da 
sociedade é a fundação de um estabelecimento de letras. Para levar 
a effeito esta idéia, reuniu-se em concilio no palácio episcopal, S. 
Excia. com alguns de seus auxiliares, regulamentando-se como 
resultado a decisão da abertura do ‗Collegio Pe. Rolim‘.  (LIVRO DE 

TOMBO, 1925, fl. 6).  
 

 

Foi Dom Moisés Coelho que retomou as lutas do Padre Rolim em favor 

da educação local, quando conseguiu restaurar o CPR e que este fosse 

reconhecido como estabelecimento de ensino masculino, bem como fazer 

funcionar a Escola Normal de Cajazeiras.  

Vale ressaltar que a ação pastoral de Dom Moisés não se tratou de uma 

perspectiva local da Igreja, mas sim de um projeto maior de reconstrução 

reorganização institucional da Igreja Católica no Brasil, no período da Primeira 

República, que foi firmada de um lado nas novas diretrizes da Santa Sé e de 

outro nos desafios sociais, organizacionais e políticos da época (MICELI, 

2009).  

Nesse sentido, é importante destacar que a Carta Pastoral Coletiva dos 

senhores bispos e arcebispos, de 1915, foi uma baliza para a Igreja Católica, 

uma vez que instituiu formalmente as diretrizes gerais para a ação em proveito 

de seu restabelecimento em terras brasileiras, ficando como constituição 

eclesiástica e como orientação pastoral (EPISCOPADO BRASILEIRO, 1915). 

Essa carta pastoral exaltou o valor da ação do indivíduo na proteção e difusão 

da fé católica. Logo, a necessidade de propagação da doutrina de modo 

sistemático por meio da catequese, da pregação, de ações educativas e da 

imprensa, foi exaltada como uma das principais missões do laicato 

(MESQUIDA, 2008). Essa carta pastoral foi relevante quanto ao significado que 

a educação ganhou para a Igreja no Brasil. No texto, foi reivindicado seu direito 

―inauferível‖ e ―inalienável‖ de erigir, fundar e organizar escolas para formar e 

educar a infância e a juventude nos princípios cristãos; e, além disso, também 
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estabelecia que as escolas não aplicassem conteúdos antagônicos à religião e 

à moral católica (EPISCOPADO BRASILEIRO, 1915).  Nesse sentido, para 

melhor entendimento dessa preocupação com a Igreja mediante o ensino leigo, 

destaco o seguinte trecho do documento:  

 

[...] e necessidade inadiável que, em todas as paróquias, haja escolas 
primárias católicas, a que chamam de escolas paroquiais, nas quais a 
mocidade nascente encontre o pasto espiritual da doutrina cristã e de 
outros conhecimentos úteis para a vida prática (EPISCOPADO 
BRASILEIRO, 1915, p. 29, In: MACHADO, 2006). 

 

Com vistas à implementação e ao fortalecimento dessa linha de ação, os 

bispos exaltaram a necessidade da criação de centros de formação de 

professores católicos; sugerindo que os professores formados nesses centros 

prestassem exames públicos para assumir posições nas escolas leigas e assim 

garantir que os princípios católicos ali se fizessem presentes. Preocupações 

relativas ao plano pedagógico também foram manifestadas nessa carta 

pastoral que, no Anexo XLVI, regulamentou o ensino católico no que diz 

respeito ao seu regimento, currículo, organização do ano letivo, manutenção da 

escola e organização de conselhos (EPISCOPADO BRASILEIRO, 1915, In: 

MACHADO, 2006). Essas diretrizes compuseram a estratégia da Igreja na 

Primeira República, qual seja a de cristianizar as elites por meio de uma rede 

de escolas estruturada em todo o país, para que a partir disso fosse possível 

contagiar o povo, o Estado e mesmo a Legislação (FAUSTO, 2007). 

Nessa linha de pensamento, Dom Moisés Coelho dirigiu ao Presidente 

do Estado da Parayba do Norte, Solon Barbosa de Lucena, uma solicitação de 

equiparação do Collegio Padre Rolim à Escola Normal do Estado (LIVRO DE 

TOMBO DA DIOCESSE DE CAJAZEIRAS, 1925).  O apelo do Senhor Bispo foi 

deferido com a instituição da Lei Nº. 454 - de novembro de 1916, que 

sancionou o seguinte:  
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Figura 4 - Lei Nº. 454 - de novembro de 1916 

Fonte: Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte/Fundação Espaço Cultural 
José Lins do Rego 

 
 

Com a equiparação no prédio do CPR, a instituição passou a se chamar 

Escola Normal Padre Rolim. Logo, o projeto de instrução masculina e feminina, 

para a cidade de Cajazeiras – PB, que tanto almejou o Padre Inácio de Souza 

Rolim, de fato foi retomado pelo Bispo Dom Moisés Coelho.  

A equiparação definitiva do CPR à Escola Normal do Estado consolidou-

se em 1921, segundo o Decreto n. 1108 de 21 de fevereiro do mesmo ano. 
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Figura 5 – Decreto n. 1108 - de fevereiro de 1921 
Fonte: Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte/Fundação Espaço Cultural 

José Lins do Rego 
 

A diplomação da primeira de professores formados no CPR, equiparado 

à Escola Normal do Estado, ocorreu no dia 19 de março de 1922, composta por 

seis alunos, três mulheres e três homens, conforme assevera Cunha (2000, p. 

27): 

 

 

Aos dezenove dias do mês de março de mil novecentos e vinte e 
dois, neste Colégio Padre Rolim, equiparado à Escola Normal oficial 
deste Estado, pelas treze horas do dia, em um dos salões de honra 
deste Estabelecimento de educação primária e secundária, presente 
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o Excelentíssimo Senhor Bispo d. Moisés Coelho, todo corpo 
docente, o Fiscal do Governo e as famílias gradas desta cidade, 
realizou-se  a solene distribuição de diplomas aos alunos que 
concluíram o seu curso no corrente ano. Na hora designada, estando 
o salão devidamente preparado e repleto de povo, entraram os novos 
professores acompanhados de seus paraninfos geral e particular. Os 
alunos que terminaram e receberam diplomas de professores no 
corrente ano foram os seguintes: 
 
1-Abdias Rosa e Silva 
2-Aline Cartaxo Rolim 
3-Francelino de  Alencar Neves 
4-Oscarina de Assis Coelho 
5-Rosa Tavares de Melo 
6-Severino Ramalho Loureiro (CUNHA, 2000, p. 27). 

 

 

Importa frisar, que até 1919, o CPR como instituição de ensino 

secundário era destinada apenas à instrução masculina.  

Com o processo de equiparação consolidado, a seção masculina foi 

transferida para o prédio do Colégio Salesiano, que pertencia à Diocese de 

Cajazeiras e, futuramente, passou a ser chamado de Colégio Diocesano Padre 

Rolim. 

Dom Moisés queria que a instrução feminina fosse dirigida por freiras. 

Nesse intento, em 1924 começou a ajustar com as Irmãs da Congregação de 

Santa Doroteia, que dirigiam o Colégio de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, em Fortaleza, a entrega do Curso Normal, que vinha funcionando, 

como já narrado acima, nas dependências do CPR. Dessa forma, a importância 

da educação feminina, na instituição que se almejou edificar foi um 

acontecimento que ganhou repercussão na cidade, antes mesmo das Irmãs da 

Congregação de Santa Doroteia chegarem a Cajazeiras – PB.  Esse fato pode 

ser constatado, no texto que segue, intitulado ―Mulheres admiráveis‖ publicado 

na Revista Flor de Liz, em 20 de julho de 1927.   
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Figura 6 – Texto Mulheres Admiraveis – Revista Flor de Liz - 1927 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Deusdeth Leitão/ CFP/UFCG - Campus de 

Cajazeiras – PB 
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Esse texto publicado na Revista Flor de Liz teve sua razão de ser, 

considerando-se que a Revista foi resultado do movimento da Ação Social 

Católica Feminina ligada à diocese de Cajazeiras. Então, nada mais apropriado 

que a notícia da possibilidade da instrução feminina na cidade, sob a direção 

das religiosas do Instituto de Santa Doroteia, apesar dos obstáculos que na 

década de 1920 se levantavam contra a educação da mulher, tenha sido 

difundida, inicialmente, pela Revista, como transcrevo, a seguir. 

 

Estará talvez, por poucos meses, o estabelecimento do I. de Santa 
Dorothea, nesta cidade.  
Quem conhece, de um lado, os estorvos que se levantaram, cada vez 
mais graves, contra a educação da mulher, do outro o mereccimento 
dessas desveladas educadoras, ressaltando do progresso de todas 
as suas casas de educação e da afeição que captam no meio onde 
vivem só pode como nós exultar de contentamento por essa tão 
auspiciosa notícia. (REVISTA FLOR DE LIZ, 1927, p. 3). 
 

 

 Também fica evidente, no documento, o constatado anteriormente, ao 

citar o Livro de Tombo da Diocese (1925), que a preocupação com a educação 

feminina fez parte do legado de D. Moisés Coelho, enquanto esteve à frente da 

Diocese de Cajazeiras – PB.  

Comprovo, portanto, que efetivamente a proposta de ter as Irmãs 

Doroteias dirigindo a Escola Normal do Estado em Cajazeiras – PB, 

desenvolveu-se em agosto de 1927, quando a Reverendíssima Madre 

Provincial, Enrichetta Cesari, ordenou que duas de suas madres e uma aluna 

se dirigissem à cidade de Cajazeiras, na Paraíba, para tratar com o Bispo Dom 

Moisés a respeito de as Doroteias tomarem conta da Escola Normal de 

Cajazeiras, conforme registro encontrado no documento História da Fundação 

e Diário do Collegio Nª Sª de Lourdes (1928-1930),  

 

No dia 16 de Agosto de 1927, a Revd.ª Madre Andrade Sucupira do 
Collegio de N. Sª. do Sagrado Coração em Fortaleza, em companhia 
de M.e Sosinho, economa, do dito Collegio, e de uma alunna (Aurelia 
Ferrer) que lhes arranjou passagem gratis até Lavras, dirigiu-se a 
Cajazeiras, na Parahyba afim de cumprir uma ordem que havia 
recebido da Revd.ª Madre Provincial - Enrichetta  Cesari. (HISTORIA 
DA FUNDAÇÃO E DIARIO ...,  1928-1930, fl. 1). 
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Nesse sentido, ao chegarem à cidade de Cajazeiras, as madres tiveram 

a missão de conhecer o lugar no qual se encontrava instalada a Escola Normal, 

como queria   

 

[...] a Revd.ª Madre Provincial que a Revd.ª Madre Andrade visitasse 
o prédio da Escola Normal; indagasse o subsidio dado pelo governo à 
mesma, as disposições dos professores para cederem suas cadeiras, 
quais os que deviam continuar; e ver também se o Snr. Bispo já tinha 
instalado a luz electrica no prédio e encanado a água como havia 
promettido. (HISTORIA DA FUNDAÇÃO E DIARIO ...,  1928-1930, fl. 
1). 

 

Evidentemente, compreendo que o cuidado da Reverendíssima Madre 

Provincial, Enrichetta Cesari, em saber sobre as condições de instalação da 

Escola Normal ocupa um ―lugar‖ para além da própria estrutura logística de 

funcionamento da Instituição, como dos elementos mais significativos em 

relação aos professores e às cadeiras de ensino. Assim, corroboro com 

Certeau (1994) quando afirma que o lugar é, também,   

 

A ordem segundo a qual se distribuem elementos nas relações 
de coexistência. Aí se acha portanto excluída, para duas 
coisas, de ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do 
‗próprio‘: os elementos considerados se acham uns ao lado dos 
outros, cada um situado num lugar ‗próprio‘ e distinto que 
define. Um lugar é, portanto, uma configuração instantânea de 
posições. Implica uma indicação de estabilidade. (CERTEAU, 
1994, p. 201).  

 

Nesse caso, constitui a consideração do lugar que a Escola Normal 

ocupava nas dependências do Colégio, e mais, das articulações necessárias 

com a Diocese, enfim, com a produção socioeconômica, política e cultural da 

sociedade cajazeirense e do governo do estado, o qual implica um indicativo de 

estabilidade. Indicativo este que já delineava a cultura escolar que se formaria 

no futuro Colégio Nossa Senhora de Lourdes, enquanto dirigido pelas Irmãs 

Doroteias. Assim, a conduta das Doroteias ao questionarem sobre as 

condições do lugar em que instalariam o Colégio, bem como se o governo 

arranjaria com os professores para que as cadeiras fossem ministradas pelas 

Doroteias possibilita a compreensão que existem regras e práticas acordadas 

pelas intenções que são postas às instituições educacionais, as quais variam 
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de acordo com o momento histórico, com os valores religiosos ou com fins de 

socialização.  

Contudo, a conduta das Irmãs Doroteias, ao apresentarem exigências e 

normas a serem cumpridas pelo governo diocesano e o governo estadual, para 

que as mesmas aceitassem a proposta de cuidar da educação feminina e 

instalarem o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, nas dependências do CPR, 

acolhe a perspectiva que a cultura escolar também se insere num sistema de 

valores que precede o funcionamento cotidiano de uma instituição educativa.  

Quando chegaram à cidade de Cajazeiras, as Irmãs Doroteias foram 

bem acolhidas por Dom Moisés Coelho, pelo diretor da Escola Normal, 

Monsenhor Constantino, pelas alunas e familiares das mesmas. Na busca de 

cumprir a missão, a Madre Andrade e sua companheira percorreram as 

instalações da escola, observando os mínimos detalhes de funcionamento, 

como estrutura das salas de aula, espaço para recreio, dormitório, móveis, 

retratos, etc. Enfim, tudo o que pudesse servir de informação para compor o 

relatório e apresentar a Reverendíssima Madre Provincial (HISTÓRIA DA 

FUNDAÇÃO E DIARIO DO COLLEGIO .....1928-1930).  

O desejo das Irmãs Doroteias assumirem a direção da Escola Normal foi 

algo esperado e acolhido também pela sociedade cajazeirense. A dimensão da 

visita das Irmãs alcançou a população de Cajazeiras – PB, quando em agosto 

de 1927, uma das redatoras da Revista Flor de Liz publicou um texto intitulado 

―As Dorothéas em Cajazeiras‖ que fazia menção à hospedagem destas na 

cidade, com o intuito de conhecerem o prédio em que seria fundado o Colégio 

das Doroteias em Cajazeiras.  
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Figura 7 – Texto As religiosas Dorothéas em Cajaseiras – Revista Flor de Liz (1927) 
 Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Deusdeth Leitão/ CFP/UFCG - Campus de 

Cajazeiras – PB 

 
 

Como se percebe no texto publicado na Flor de Liz as madres do 

Instituto de Santa Doroteia vieram a Cajazeiras para conhecer o lugar no qual 

se instalaria a nova casa do Instituto para fundar o colégio das Doroteias em 

Cajazeiras, que se encarregaria da educação feminina confessional na cidade. 

Metas do governo do Bispado de Dom Moisés Coelho e anseio das famílias 

sertanejas. No caso, famílias de posse, pois o estudo no Colégio seria pago.  

Depois da visita das Irmãs com o objetivo de inspecionar o prédio, no 

qual se fundaria o CNSL, as providências foram tomadas e em novembro de 

1927 chegou de Roma a aceitação da Fundação para que as Irmãs Doroteias 

tomassem conta da Escola Normal na Diocese de Cajazeiras. Mas, foi em 28 

de fevereiro de 1928, em uma reunião presidida pelo Monsenhor Constantino 

Vieira da Costa, juntamente com os professores e a Reverenda Madre Maria 

Rosa Andrade, que foi acordada solenemente a transferência da Escola 

Normal de Cajazeiras para o domínio das Irmãs Doroteias. Ficando firmado 
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também que Irmã Andrade assumiria o cargo de diretora interina do Colégio e 

Escola Normal de Cajazeiras ( HISTORIA DA FUNDAÇÃO E DIARIO..... 1928-

1930).  

Nesse sentido, as Doroteias receberam o prédio destinado à fundação 

do CNSL com a seguinte estrutura:  

 

Uma pequena Capella com 16 bancos próprios, sacrestia com uma 
commoda; um grande salão de 91m2 quadrados para dormitório, 
onde cabem 30 camas; um refeitorio de 61m. quadrados com três 
mezas grandes, uma grande cosinha com fogão e forno de alvenaria; 
alem, disso tem mais seis compartimentos dos quais dois se pode 
chamar quartos,  uma sala de visitas com um sofá e 17 cadeiras, um 
bello quadro do Coração de Maria, outros com os retratos do Snr. 
Bispo e de Mons. Constantino; um bom relogio de parede e um 
optimo archivo. Mobília escolar; quadros negros para todas aas 
classes, bancas envernizadas, para 200 alunnas; tem mais 24 camas 
de ferro com tela de arame e duas machinas, uma de pé, que 
tambem serve pª bordar, e outra de mão; figuras geométricas. 
(HISTORIA DA FUNDAÇÃO E DIARIO ...,  1928-1930, fl. 2). 

 

 

Pela narrativa acima, identifica-se que o prédio da então Escola Normal 

Padre Rolim foi entregue às Doroteias para funcionar a educação feminina, 

pois no texto fica claro que existiam bancas envernizadas para acomodar um 

total de 200 alunas.  

Então, em 11 de fevereiro de 1928, sob o governo de Madre Enrichetta 

Cesari, na Província Brasileira, surgiu mais uma nova casa educacional do 

Instituto de Santa Doroteia9, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes localizado à 

Rua Ana Albuquerque, nº 12, Cajazeiras, no estado da Paraíba, com 

compartimentos destinados ao curso normal e primário.   

 

 

3.2 Vestígios históricos da constituição de um nome  
 

A escolha do nome da nova casa do Instituto de Santa Doroteia a se 

edificar na cidade de Cajazeiras - PB iniciou desde que a Reverendíssima 

                                                 
9
  Na época, além do CNSL, as Doroteias dirigiam mais duas casas educacionais na Paraíba.  

Em Bananeiras, o Colégio Sagrado Coração de Jesus (1918) e em Alagoa Grande, o Colégio 
Nossa Senhora do Rosário (1919).  In: Beata Paula Fassinetti: fundadora do Instituto de 
Santa Dorotéia. Recife – Pernambuco: Casa Provincial do Norte do Brasil, 1957.  
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Madre Andrade, a Irmã Rosália Simoni e a Irmã Maria do Carmo Barros saíram 

do Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração – Fortaleza - CE, com destino 

à cidade de Cajazeiras, para aqui, fundar a nova casa educacional sob o 

domínio da Congregação.  Assim, durante o percurso da viagem de Fortaleza – 

CE a Cajazeiras – PB, elas ―[...] rezavam o terço em commum em honra de N. 

S. de Lourdes para que Ella lançasse sua maternal protecção sobre a fundação 

da nova casa‖.  (HISTORIA DA FUNDAÇÃO E DIARIO ...,  1928-1930, fl. 3).   

Nesse sentido, nas fontes encontradas na pesquisa, evidenciei que ao 

chegarem a Cajazeiras, no dia 10 de fevereiro de 1928, ―[...] as Irmãs trataram 

logo de limpar e preparar a Capella para no dia 11 celebrar a 1ª missa por ser o 

Collegio e Capella dedicados a N. S. de Lourdes.‖ (HISTORIA DA FUNDAÇÃO 

E DIARIO ...,  1928-1930, fl. 4).  Ou seja, por devoção a Nossa Senhora de 

Lourdes que esteve como interventora da nova casa da Congregação, mesmo 

antes das Irmãs chegarem a Cajazeiras e ao chegarem ao destino, as Irmãs 

homenagearam a Santa dando ao colégio e capela o seu nome. Por esse 

registro, a escolha do nome da casa do Instituto de Santa Doroteia que seria 

instalada em Cajazeiras receberia o nome da santa ou santo do dia. Costume 

habitual das congregações católicas para nomear instituições educativas, 

seminários, capelas, igrejas, dentre outros espaços de atuação.  

Também foi possível identificar o nome da Instituição como Nossa 

Senhora de Lourdes em publicações de jornal local, a exemplo, de uma 

programação alusiva à beatificação da beata Paula Frassinetti divulgada na 

Revista Flor de Liz, no exemplar referente a agosto e setembro de 1930, o 

nome da instituição como Colégio Nossa Senhora de Lourdes, desde os 

primeiros anos de sua fundação, como pode se observar na figura que segue:  
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Figura 8–Festas de Madre Paula – Flor de Liz - 1930 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Deusdeth Leitão/ CFP/UFCG - Campus de 

Cajazeiras – PB 

 

Outra fonte que atesta que o colégio, a partir do momento que as Irmãs 

Doroteias passaram a dirigir a Escola Normal de Cajazeiras, se chamou de 

Nossa Senhora de Lourdes e surgiu no ano de 1928, é o quadro que segue, 

referente aos Colégios e internatos vinculados a congregações religiosas da 

Paraíba (1889-1937), no qual o CNSL está citado. 

 

 

QUADRO II 
COLÉGIOS INTERNATOS VINCULADOS A CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS 1889-

1937 
INSTITUIÇÃO CIDADE FUNDAÇÃO ESTRUTURA CONGREGAÇÃO ORIGEM 

Colégio N. 
Sra. Das 
Neves 

Cidade da 
Paraíba 

 
1895 

 
Internato/ 
Externato 

 
Sagrada Família 

 
França 

Colégio 
Diocesano/ 
Marista Pio X 

Cidade da 
Paraíba 

 
1894 

 
Internato/ 
Externato 

 
Irmãos Maristas 

 
França 

Colégio Santa 
Rita 

Areia 1907  
Internato/ 

Externato 

Irmãs 
Franciscanas/  
Sagrada Família 

 
França 

Sagrado 
Coração de 
Jesus 

Campina 
Grande 

1932  
Internato/ 

Externato 

Damas da 
Instrução Cristã 

 
Bélgica 

Escola 
Normal e 
Gratuita 

Bananeiras  1922  
Internato 

 

 
- 

 
França 

Colégio N. 
Sra. de 
Lourdes 

 
Cajazeiras 

 
1928 

 
Internato/ 

Externato 

Congregação das 
Irmãs Doroteias 

  
Itália 

Colégio N. 
Sra. do 
Rosário 

 
Alagoa 
Grande 

 
1922 

 
Internato 

 
Congregação das 
Irmãs Doroteias 

 
Itália 

Fonte: Mello, 1956, p. 2 
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No Quadro II foi possível identificar colégios e escolas normais 

vinculadas a congregações religiosas católicas no Brasil, inclusive, com a 

informação do ano de fundação de cada instituição. No caso do Nossa Senhora 

de Lourdes, observa-se que o mesmo, segundo o quadro, foi fundado em 1928.  

No entanto, a designação de Nossa Senhora de Lourdes só ocorreu a 

partir de maio de 1949, quando, por meio de personalidade jurídica, a 

instituição passou a se chamar Ginásio Escola Normal Nossa Senhora de 

Lourdes. Ou seja, embora as memórias encontradas, por exemplo, no 

manuscrito História da Fundação e Diário do Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes (1928-1930), dentre outros exemplos citados anteriormente, a 

instituição se apresente pela denominação de CNSL, juridicamente não ocorreu 

o mesmo.  

  Explicitar essa questão de quando a referida instituição passou a ter a 

citada designação se constitui um dado relevante na pesquisa, pois sempre 

existiram dúvidas frequentes sobre o assunto.  Assim, indago: por que apesar 

das memórias se referirem ao CNSL desde sua fundação, essa designação só 

ocorreu administrativamente em 1949?  

Baseada nas fontes documentais, orais e iconográficas, percebo que as 

fontes orais não revelaram porque a instituição se chamou Nossa Senhora de 

Lourdes desde quando as Doroteias assumiram a direção da Escola Normal 

Padre Rolim10. Depois, as fontes orais, por meio de entrevistas que realizei 

com ex-discentes11 que estudaram na instituição a partir da década de 50 do 

século XX, ou seja, logo após, a denominação oficial da instituição ser Ginásio 

Escola Normal Senhora de Lourdes, narraram que sempre o Colégio foi 

conhecido por Nossa Senhora de Lourdes e/ou Colégio das Doroteias.  

A exemplo, o ex-docente do CNSL, o professor Reudesman Ferreira 

Lopes (entrevista concedida em 14 de junho de 2016), colaborador desse 

                                                 
10

 Escola Normal Padre Rolim – de 21 de fevereiro de 1921, quando o Colégio Padre Rolim (fundado em 

1843) foi equiparado à Escola Normal do Estado. A portaria nº 5 de 07/11/1947, em virtude do Decreto nº 

96653/45, concedeu-lhe funcionar como Ginásio Escola Normal Padre Rolim, até 1949 quando passou a 

funcionar como Ginásio Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes.  
11

 Antes de iniciar esse estudo, quando o CNSL começou a surgir nas minhas pesquisas anteriores, como 

por exemplo, no artigo Tecendo memórias no sertão paraibano: Carmelita Gonçalves e suas contribuições 

à Educação em Cajazeiras – PB, de Sousa (2010), a citada educadora que conclui o Normal na instituição 

objeto desta pesquisa em 1943, já se referia a mesma pelo nome de CNSL.   
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estudo e que trabalhou na instituição no período de 1980 a 1983, narrou que 

quando sua mãe, a professora Maria Nazaré Lopes (In memorian), que 

concluiu o Normal no CNSL, na turma de 1946 e depois foi professora da 

instituição, já dizia que o nome da instituição era Nossa Senhora de Lourdes, 

mas que no diploma da mesma e em cadernetas escolares, era Escola Normal 

Livre Padre Rolim, como pode ser observado na figura que segue, registro do 

diploma da professora Maria Nazaré Lopes:  

 

 

Figura 9– Diploma de concluinte em 1946 
Fonte: Arquivo pessoal de Reudesman Lopes Ferreira 

 

 

Partindo dos exemplos já citados, o que posso deduzir é que existia uma 

cultura em torno do nome da instituição difundida pelas próprias Doroteias, ex-

discentes, ex-docentes, a comunidade escolar como um todo, construída no 

cotidiano do Colégio, e que a sociedade também se apropriou dela, para 
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chamar a nova casa dirigida pelas Irmãs do Instituto de Santa Doroteia em 

Cajazeiras de Colégio Nossa Senhora de Lourdes.  

Quando recorro às fontes iconográficas, identifico mais uma vez a 

questão cultural em torno do nome da instituição ser Nossa Senhora de 

Lourdes, antes de 1949, foi algo realmente cultural.  A seguir, apresento uma 

fotografia da instituição nos anos 20 do século XX, no qual a instituição é 

identificada como Ginásio Escola Normal Padre Rolim. 

 

 

 

Foto 01 – Fachada do Ginásio Escola Normal Padre Rolim – década de 20 
Fonte: O Rio do Peixe (2004) 

 

 

Essa foi a fotografia mais antiga que consegui localizar do CNSL, 

quando este ainda era designado oficialmente de  Escola Normal Padre Rolim. 

Embora n‘O Rio do Peixe venha à designação de Ginásio, sabe-se que na 

época, como já foi esclarecido anteriormente, a instituição ainda não 

funcionava como Ginásio. Mas a foto é uma relíquia para esse estudo. 

Primeiro, porque foi possível conhecer a estrutura do prédio, no início da 

fundação do CNSL. Depois, a quantidade das esquadrias e o tamanho destas, 

indicavam a imponência da instituição, pois, o padrão das janelas de madeira 

tem inter-relação com o contexto econômico e cultural no qual se insere 

(MIOTTO, 2002).  

Para além da designação do nome da instituição, essa fotografia 

representa literalmente o processo de equiparação da Escola Normal ao 
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Colégio Padre Rolim, pois antes disso, o Colégio era destinado exclusivamente 

à educação masculina, ocorrendo após a equiparação apenas uma turma mista 

de homens e mulheres que se formaram no Estabelecimento. Ainda é possível 

identificar o rigor com o fardamento, no qual todas as alunas estão vestidas 

iguais, com saia, blusa, gravata, meias e sapatos. Observa-se também, que 

existem 03 mulheres vestidas diferente das demais. Suponho que são mestras, 

pois, no início da direção das Doroteias no Colégio, as aulas eram ―ministradas 

por homens, fossem padres ou leigos e por mulheres leigas‖. (HISTORIA DA 

FUNDAÇÃO E DIARIO ...,  1928-1930). 

Ao recorrer às fontes encontradas no arquivo escolar do CNSL, mais 

uma vez, encontro nos registros do arquivo a designação da Instituição, 

diferente da encontrada, por exemplo,  no manuscrito História da Fundação e 

Diário do Colégio Nossa Senhora de Lourdes(1928-1930). A seguir, apresento 

um requerimento de exame de admissão, datado de 1947, quando o Colégio 

deixou de funcionar apenas como Escola Normal e passou a oferecer o Ginásio 

também. Porém, ainda chamado de Padre Rolim. 
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Figura 10 – Requerimento de Exame de Admissão (1947) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

O documento, Requerimento de Exame de Admissão (1947), além de 

comprovar o nome oficial da instituição, também revela uma mudança na 

estrutura da modalidade de ensino. Então, voltei a outros documentos do 

Arquivo Escolar do CNSL e identifiquei que por meio da portaria nº5 de 07 de 

janeiro de 1947, foi concedido ao Colégio funcionar como Ginásio.  
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Figura 11 – Portaria n. 5 de 07 de janeiro 1947 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

Na Portaria n. 5 de 07 de janeiro de 1947, é possível verificar a mudança 

na estrutura de ensino do Colégio e mais uma vez reafirmar a denominação do 

nome do Estabelecimento, como Padre Rolim, pois no Art. 2º foi afirmado: ―A 

denominação do estabelecimento de ensino secundário de que trata o artigo 

anterior continua a ser Ginásio Escola Normal Padre Rolim‖.  

As fontes documentais revelam que só a partir de 1949 é que, 

oficialmente, o nome que já era usando culturalmente, por verbalização e/ou 
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por documentos não oficiais, passa a ser usado nos registros oficias do 

Colégio, como por exemplo, na ficha escolar que segue: 

 

 

 

Figura 12 – Ficha escolar (1952) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

Na ficha escolar (1952), é clara a identificação da mudança de nome 

da Instituição que antes era Padre Rolim e passou a se chamar Nossa Senhora 

de Lourdes, a partir de maio de 1949. Outro documento oportuno para 

comprovar essa alteração é o estatuto da instituição registrado no Cartório do 

1º Ofício e do Registro de Títulos e Documentos Ana Sobreira Andriola: 
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Figura 13 – Capa do Estatuto do Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1949) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

A figura 13 é o registro de uma dimensão importante para a história do 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que foi fundado pelas Irmãs Doroteias em 

1928 e que só teve seu primeiro estatuto em 1949, quando de fato a Instituição 

passou a ter a personalidade jurídica do nome determinado pelas Doroteias 

desde o início de sua história. Este documento me faz pensar que talvez as 

Doroteias só tenham tido mais liberdade na Direção do Colégio, a partir de 
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1949, pois não foi identificado no Arquivo Escolar do CSNL outro estatuto da 

instituição anterior a este. Que, com a designação do nome Nossa Senhora de 

Lourdes, elas se empoderaram na Instituição, a ponto de pensá-la diferente 

regimentalmente. Ou seja, embora fosse Nossa Senhora de Lourdes, para as 

Irmãs Doroteias e apropriado pelas alunas e pela sociedade, na personalidade 

jurídica era Padre Rolim.  Portanto, em 1949 de fato o CNSL que já se 

estabelecera no prédio da personalidade jurídica Padre Rolim, desde 1928, 

passa a adotar o nome Nossa Senhora de Lourdes em documentos oficiais e 

também na fachada do prédio. A seguir, apresento uma foto da fachada do 

CNSL, depois da institucionalização do seu nome.  

 

 

      Foto 02- Ginásio Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes, s/d. 
      Fonte: Arquivo iconográfico do CNSL 

 

 Esta foto tem um significado importante no que tange à representação 

de quem dirigia a Instituição. Logo se vê acima do nome Ginásio Escola 

Normal Nossa Senhora de Lourdes, as inicias I. S. D. que significava Instituto 

de Santa Doroteia.  Ou seja, ter o nome da instituição escolhido pelas 

Doroteias exposto dessa forma, indica a afirmação da gestão das Doroteias à 
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frente do Estabelecimento. A imagem ainda revela uma expansão do prédio, 

que nos ano 20 do século XX, quando as Doroteias fundaram a Instituição tinha 

apenas um pavimento e nesta foto12 evidencia a construção de um novo 

pavimento superior, no qual, por exemplo, o uso de alvenarias de madeira 

permanece.  As garotas que foram fotografadas à frente do Colégio podem 

indicar que nessa época o CNSL ainda era destinado apenas à educação 

feminina.  A roupa igual das garotas identifica a obrigatoriedade do uso de 

fardamento. A imagem de Padre Rolim13, representação da importância do 

sacerdote para a educação cajazeirense e da região, é um patrimônio histórico 

da cidade, pois, ficou como marco de que um dia aquele prédio já sediou as 

instalações do Colégio Padre Rolim.  

Portanto, inicialmente, para um significado histórico do desígnio do 

nome do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, bem como da fundação dessa 

instituição educativa, no contexto educacional da cidade de Cajazeiras, da 

Paraíba e do Brasil, compreendo que a ―[...] história de uma instituição 

educativa visa, por fim, conferir uma identidade cultural e educacional. Uma 

interpretação do itinerário histórico, à luz do seu próprio modelo educacional‖. 

(MAGALHÃES, 1999, p. 72). 

Por meio dos documentos apresentados neste capítulo, evidenciei que 

o nome da instituição deu-se, antes de tudo, pela cultura escolar nos muros da 

instituição e pela repercussão na cidade de Cajazeiras e na sociedade.  Isso 

ficou comprovado, por exemplo, pelos documentos citados anteriormente, o 

documento História da Fundação e Diário do Collegio Nª Sª de Lourdes (1928-

1930) e a Programação Festas de Madre Paula, publicado na Flor de Liz no 

exemplar referente a agosto e setembro de 1930.  

Por fim, concluo este breve capítulo, porém necessário, por tratar dos 

vestígios históricos em torno dos acontecimentos referentes ao início da 

constituição do Colégio, bem como da incógnita referente à resistência oficial 

em denominar o Colégio de Nossa Senhora de Lourdes, já que não encontrei 

alguma fonte que pudesse justificar essa resistência.  Seria, talvez, pelas 

forças políticas das memórias de Padre Rolim? 

                                                 
12

 Não foi identificado o ano desta foto. Porém suponho se tratar de um registro do Colégio que não 

ocorreu antes de 1949, período em que a designação da Instituição era Escola Normal Padre Rolim.  
13

 Debaixo do busto de Padre Inácio de Souza Rolim, encontram-se os restos mortais de Ana Francisca de 

Albuquerque, conhecida como Mãe Aninha, a genitora do sacerdote.  
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Poderia ser essa hipótese, já que muitos símbolos estão atrelados a 

Padre Rolim, tanto na cidade de Cajazeiras, quando até hoje, a cidade é dita 

como a ―terra de Padre Rolim‖, como a nível nacional, por meio da comenda 

que o Imperador Dom Pedro II conferiu ao Padre Rolim, ao cognominá-lo como 

o ―Anchieta do Norte‖.   

Na continuação do estudo, no capítulo seguinte vou tratar da relação 

entre educação e cultura constituída no interior do CNSL.  
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4. EDUCAÇÃO E CULTURA NO INTERIOR DO 
COLÉGIO 

 

Nesse momento da narrativa busco delinear a afinação entre educação 

e cultura no interior do CNSL e seu diálogo com o meio social.   

Quando se toma a escola como lócus de produção e transmissão de 

cultura, inevitavelmente, a (re) conhecemos como lugar de conflito.  Uma 

interpelação política e sociológica da escola não deve desconsiderar a sua 

grandeza cultural, quer numa perspectiva total, na representação que esta 

constitui com a sociedade em geral; quer numa dimensão mais especifica em 

desempenho das próprias configurações culturais que ela lança e transmite. 

Nesse sentido, é oportuno dizer que existem diferentes dimensões da cultura 

escolar, entre as quais destaco os princípios orientadores da administração 

escolar, a dimensão física e a dimensão sociocultural que precisam ser levados 

em conta quando se pretende analisar a cultura escolar de uma instituição 

educativa.    

Nesse prisma, a escola tem como cátedra formar indivíduos, e para 

cumprir essa função ela produz os conhecimentos que lhe são condicionados 

―[...] pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha‖ 

(CHERVEL, 1990, p.180). No entanto, a escola também ―forma uma cultura 

que adentra, adapta e transforma a cultura da sociedade que a permeia‖ 

(CHERVEL, 1990 p.184).  Portanto, ao contar a história do CNSL, durante o 

domínio das Doroteias, significa que o destaque foi dado às tensões que foram 

geradas nas relações internas da instituição, bem como no respaldo desta com 

a sociedade. 

 

4.1 Dimensão administrativa 

 

No que concerne ao âmbito administrativo do CNSL durante o domínio 

das Doroteias, proponho um quadro com o nome das diretoras e o tempo em 

que estiveram à frente da Instituição. 
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QUADRO III 
DIRETORAS DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES 1928-1983 

NOME CONGREGAÇÃO PERÍODO QUE ATUOU NA 
DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Maria Rosa Andrade14  Congregação de 
Santa Doroteia 

Atuou no período de fevereiro a 
abril de 1928. 
Retorna ao cargo no período de 
1937 a 1942. 

Judith Coelho Fernandes Congregação de 
Santa Doroteia 

Atuou no período de maio de 1928 
a 1933. 
Retorna ao cargo no período de 
1943 a 1948. 

Mathilde Borges Congregação de 
Santa Doroteia 

Atuou no período de 1934 a 1936.  
Retorna ao cargo no período de 
1943 a 1948 

Maria José Pereira Congregação de 
Santa Doroteia 

Atuou no período de 1949 1953. 

 
Noemi Gonçalves Guerra Congregação de 

Santa Doroteia 
Atuou no período de 1954 a 1956. 

 
Maria Luiza Fiuza Congregação de 

Santa Doroteia 
Atuou no período de 1957 a 1962. 

 
Maria Olívia Barros Congregação de 

Santa Doroteia 
Atuou no ano de 1963. 

 
Dirce Machado Congregação de 

Santa Doroteia 
Atuou no ano de 1964. 

 
Maria Eleonora Furtado Congregação de 

Santa Doroteia 
Atuou no ano de 1965. 

 
Dalila Estrêla Cartaxo Congregação de 

Santa Doroteia 
Atuou no período de 1966 a 1967.  

 
Marizete de Azevêdo Lima Congregação de 

Santa Doroteia 
Atuou no ano de 1968. 

 
Idyla Maria de Albuquerque Congregação de 

Santa Doroteia 
Atuou no período de 1969 a 1972.  

 
Maria da Glória Pinto 
Gomes Dourado  

Congregação de 
Santa Doroteia 

Atuou como no período de 1973 a 
1983.  

 

Fonte: Informações sintetizadas de fontes diversas da pesquisa. 

 

Ao analisar esse quadro, logo percebo que algumas Madres estiveram 

à frente da Instituição por mais de uma vez.  Outras atuaram num curto espaço 

de tempo, apenas 01 ano.  Ao recorrer as minhas fontes identifico poucas 

informações sobre as diretoras que estiveram à frente do CNSL durante o 

                                                 
14

 Segundo o manuscrito História da fundação e diário do Colégio Nossa Senhora de Lourdes foi a Madre 

fundadora da Instituição.  
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domínio das Doroteias, com exceção da Madre Maria Rosa de Andrade, que 

fundou o Colégio e a Madre Maria da Glória Pinto Dourado que esteve na 

direção do Colégio nos últimos anos de atuação das Doroteias.  

A Madre Maria Rosa Andrade, que era a Superiora do Colégio Sagrado 

Coração em Fortaleza – CE, por indicação da Madre Enrichetta Cesari, 

Superiora da Província Brasileira do Norte, teve a missão de fundar o CNSL.    

Sua missão foi cumprida em apenas três meses. Quando volto ao manuscrito 

História da Fundação e Diário do Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1928-

1930) encontro passagens da narrativa que indicam que a Madre Maria Rosa 

Andrade, inicialmente, tinha esse objetivo e no dia 10 de abril de 1928 

anunciou às alunas que ―[...] não permaneceria mais muito tempo entre ellas, 

pois já havia fundado o Collegio e a nova Superiora já preparava para vir tomar 

conta de sua missão.‖ (HISTORIA DA FUNDAÇÃO E DIARIO ...,  1928 -1930, 

fl. 6).  

O segundo mandato da Madre Rosa Andrade desenvolveu-se no 

período compreendido entre 1937 a 1942, porém não encontrei mais 

informações sobre a mesma, além deste registro de tempo.  

A Madre Maria da Glória Pinto Dourado foi quem esteve por mais 

tempo na direção do Colégio; por exatamente 10 anos de atuação.  Iniciou em 

1973 e ficou até 1983, último ano das Doroteias à frente do CNSL. 

 

 

      Foto 03 – Madre Maria da Glória Pinto Dourado 
      Fonte: Arquivo da Associação das Antigas Alunas Doroteais 
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Irmã Maria da Glória Pinto Dourado nasceu em Portugal, em 07 de 

maio de 1916 e faleceu em 02 de abril de 1996, na cidade de Recife-PE.  Viveu 

por muitos anos na cidade de Cajazeiras e residiu sempre no CNSL, onde 

exerceu o magistério e foi diretora durante 10 anos. É interessante destacar 

que em algum momento das lembranças dos colaboradores deste estudo, ela 

foi citada. O que me faz acreditar que não é possível falar na/da Instituição na 

demarcação de tempo e espaço, enquanto esta esteve sob o domínio das 

Doroteias, sem encontrar a figura da Irmã Dourado, como uma referência na 

memória.  

Foi professora do Centro de Formação de Professores – UFPB, atual 

UFCG, na cidade de Cajazeiras. Idealizou e fundou a Associação das Antigas 

Alunas Doroteias, em Cajazeiras, no dia 11 de fevereiro de 1953.  

 

 

Figura 14 – Estatutos da AAAD de Cajazeiras – PB- 1976 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Socorro Pinto 

 

Fundar as Associações das Antigas Alunas Doroteias fazia parte da 

missão dos Institutos de Santa Doroteia, justamente, para o vínculo, a união 
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entre as ex-alunas e suas professoras. Como uma maneira de praticar caridade 

com as alunas menos favorecidas e de influenciar a cidade como grupo cristão.  

Analisando os Estatutos da Associação identifiquei que para compor a diretoria 

da instituição, além das ex-alunas, teria que ter uma Irmã Assessora. No caso, 

em 1976, Irmã Dourado estava no exercício dessa função, como pode ser visto 

na Figura, a seguir: 

 

 
Figura 15 – Estatutos da AAAD de Cajazeiras – PB- 1976 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Socorro Pinto 

 

 

Assim, além de dirigir o CNSL, também tinha responsabilidades a 

cumprir na função de Irmã Assessora, como por exemplo, ―a) Assistir as 

reuniões da Diretoria e Assembléia, auxiliando nos trabalho; b) salvaguardar as 
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finalidades da Associação‖. (ESTATUTOS DA AAAD DE CAJAZEIRAS – PB, 

1976, p. 5-6). 

Ainda em 1976, após 03 anos dirigindo o CNSL, foi contemplada com o 

Título de cidadã cajazeirense.  

Conforme o Quadro III, a gestão do Colégio, desde a sua fundação até 

o último ano de atuação das Doroteias na Instituição esteve apenas nas mãos 

de mulheres da Congregação de Santa Doroteia. Não permitir que o CNSL 

fosse administrado por pessoas externas fazia parte dos princípios 

administrativos da Congregação. Sobre esse assunto, Paula Frassinetti sempre 

foi firme, a ponto de declarar: ―[...] antes Deus destrua o Instituto que permitir 

que os seus membros caiam na tão  funesta desordem de recorrer aos 

Superiores externos em vez das legítimas Superioras  (FRASSINETTI,  1987,   

p.261). Então, o CNSL seguia com lealdade os princípios das constituições da 

Congregação relativos à gestão dos institutos educacionais pertencentes à 

ordem  e/ou enquanto sob a responsabilidade das Doroteias.   

Nesse sentido, fiz uma análise dos 09 Regimentos do CNSL existentes, 

durante o domínio das Doroteias, em busca de indicativos sobre as 

prerrogativas da função da Diretora na instituição. Os Regimentos foram:  

 

Quadro IV – Regimentos do CNSL 1949-1975 

DENOMINAÇÃO DO REGIMENTO ANO TEMPO DE VALIDADE 

Estatutos do Ginásio Escola Normal 
Nossa Senhora de Lourdes 

1949 13 anos 

Regimento Interno do Ginásio-Escola 
Normal Nossa Senhora de Lourdes 

1962 2 anos 

Regimento Interno do Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes  

1964 1 ano 

Regimento Interno do Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes 

1965 1 ano 

Regimento Interno do Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes 

1966 1 ano 

Regimento Interno do Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes 

1967 1 ano 

Regimento Interno do Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes 

1968 1 ano 

Regimento Interno do Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes 

1969 1 ano 

Regimento Interno do Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes 

1975 8 anos 

Fonte: Informações sintetizadas de fontes diversas da pesquisa 
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O primeiro Estatuto foi elaborado em 1949, quando o Colégio passou a 

ter em sua personalidade jurídica a denominação Nossa Senhora de Lourdes. 

No Estatuto do Ginásio e Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes, de 1949, 

apenas encontrei menção à figura da diretora como disciplinadora da 

Instituição.  

 

 

Figura 16 – Estatuto do Ginásio Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes - 1949 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

O próximo Regimento da Instituição que localizei no Arquivo Escolar do 

CNSL foi elaborado em 1962. Neste foi mencionado um Título que tratava da 

administração, no caso, das competências da diretora e de como se dava o 

processo de investidura no cargo. 
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Figura 17 – Regimento do Ginásio-Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes - 1962 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

Neste Regimento de 1962, passados 13 anos da elaboração do 

primeiro, já se percebem mudanças na cultura escolar relacionadas à figura da 

diretora, para além da ação disciplinadora. O Capítulo que se refere à diretora 

é composto de dois artigos, com seis alíneas que explicitam as competências 

desse cargo, dentre as quais, destaco a contratação dos professores externos, 

fato que realmente só veio a acontecer no ano seguinte.   

Ao retornar a análise dos dados, identifiquei que somente a partir de 

1963 as Doroteias passaram a contratar os funcionários da instituição.  No 

Arquivo da tesouraria da instituição foi localizado o Livro 1 de registro de 

empregados. A seguir, a Figura 18 e a Figura 19 comprovam essa informação. 
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Figura 18 Livro 1 – Registro de empregados (1963) 
Fonte: Arquivo da tesouraria do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
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Figura 19 – Termo de abertura do Livro 1 - Registro de empregados – 1963. 
Fonte: Arquivo da tesouraria do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
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De fato, de acordo com os dados coletados, não é possível precisar 

como ocorreu o processo de contratação dos funcionários da instituição antes 

de 1963. Um fato curioso, pois em 1949 o CNSL deixou a personalidade 

jurídica Padre Rolim, logo, penso que, doravante, as Doroteias responderiam 

legalmente por esse aspecto. No entanto, o que se vê é que embora 

regimentassem essa função em 1962, só o conseguiriam em 1963, conforme a 

Figura 18 e a Figura 19 atestam. Só posso acreditar que até essa data, a 

própria Diocese tratava desta questão. 

Em 1963, foi elaborado o terceiro regimento da Instituição, como pode 

ser visto na Figura 20, a seguir. Neste Regimento percebi mudanças na cultura 

escolar, em relação às competências da Diretora, quando identifiquei 

ordenamentos relativos à figura da Diretora desde a sua escolha até a 

determinação desta residir na Instituição e não se ausentar, sem a autorização 

da Madre Provincial. Dentre as competências explicitadas em 16 alíneas, 

destaco que ficava determinada à Diretora a responsabilidade pelo 

estabelecimento, tanto no aspecto da gestão escolar, como da comunidade 

religiosa: deveria zelar pela saúde das alunas e de todo pessoal da casa. 

Também foi incluindo que a Diretora deveria presidir as reuniões do Círculo de 

Pais e Mestres e a Associação das Ex-alunas, além de orientar o Conselho de 

Alunas da Escola.  
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Figura 20 – Regimento da Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes - 1963 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
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Depois de regulamentar as práticas da gestão escolar pelo Regimento 

de 1963, percebo que as Doroteias não permitiam a presença de outras 

pessoas para atuarem na direção do Colégio, que não fossem religiosas da 

própria Congregação, como prescrito na alínea a), do Art. 7º do regimento em 

análise.  

O Regimento Interno de 1965, quando a denominação da Instituição 

passou a ser Colégio Nossa Senhora de Lourdes, dá destaque aos aspectos 

legais da diretora para representar a Instituição, judicialmente ou extra-

judicialmente. 

 

 

  Figura 21 – Regimento da Escola Normal Nossa Senhora de Lourdes - 1964 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

No Regimento de 1964, as competências da diretora ganharam uma 

dimensão, até então, não evidenciada. Ou seja, após quase 4 décadas de 

história, pela primeira vez, foi regimentada a responsabilidade legal da diretora 

para resolver toda e qualquer situação cabível ao cargo. Fato que me faz 

acreditar que antes deste Regimento, ou a Diretora o fazia sem se preocupar 

em deixar documentado, ou a Diocese é quem respondia judicialmente pela 

Instituição.  

Nos Regimentos seguintes de 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969 

permaneceram as mesmas prerrogativas no que diz respeito às competências 

da diretora, identificadas no Regimento de 1964.   
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Depois de 1969, o próximo Regimento que localizei no Arquivo Escolar 

do CNSL foi o de 1975 que atendia as propostas de Implantação da Lei n. 

5.692 de 11 de agosto de 1971, que fixava as Diretrizes e Bases para o ensino 

de 1º e 2º graus e dava outras providências. Neste, relativo às competências 

da diretora, percebi que além das elencadas nos Regimentos de  1964 a 1969, 

também ficou a cargo da diretora encarregar-se da admissão dos discentes e 

entender-se com os pais dos alunos.   

Os Regimentos apresentados e analisados a partir das prerrogativas 

da diretora da Instituição foram importantes para compreender como 

funcionava a cultura escolar do Colégio, principalmente, quando este passou a 

constituir-se regimentalmente. Percebi que houve significativas mudanças em 

relação às competências da diretora, para além de manter a disciplina no 

CNSL, como foi explicitado anteriormente. 

Quando estava buscando identificar as funções da diretora, por meio 

das fontes localizadas, em especial, ao destacar os Regimentos, encontrei um 

Estatuto da Escola Nossa Senhora de Fátima anexa ao Ginásio-Escola Normal 

Nossa Senhora de Lourdes, datado de 09 de fevereiro de 1950.  
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Figura 22 – Estatuto da Escola Nossa Senhora de Fátima - 1950 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

O Estatuto deixa notar, logo em seu Art. 1º, que a Escola Nossa 

Senhora de Fátima era dirigida pelas Irmãs de Santa Doroteia e que se 

destinava à população pobre. Assim, a diretora do CNSL também seria diretora 

da Escola anexa. Imagino isso, pois o referido Estatuto foi assinado pela Irmã 

Maria José, a mesma diretora do CNSL, na época. No Art. 4 percebe-se que a 

aceitação das candidatas seria mediante comprovação do seu estado de 

pobreza.  Não encontrei outro documento referente à citada Escola, inclusive 

que indique data de fundação e tempo de funcionamento. Porém, nas 

memórias da ex-discente, Maria do Socorro Pinto, que estudou no CNSL, a 

primeira vez no período de 1955 a 1959 e a segunda vez, no período de 1971 a 

1973, a Escola foi lembrada, quando esta afirmou: ―[...] é que tinha a Escola 
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anexa, que era para as crianças pobres [...]‖ (MARIA DO SOCORRO PINTO, 

ex-aluna. Entrevista, em 12 de julho de 2017).  

Nesse sentindo, com uma Escola anexa ao Colégio e destinada a 

pessoas em condições de pobreza e dirigida pela mesma diretora, talvez fosse 

uma das maneiras de atender os princípios educativos da Congregação que 

tinha como missão educativa ―evangelizar através da educação com 

preferência pela juventude e pelos mais pobres‖ (CONSTITUIÇÕES, art. 26. 

Apud CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL, 2003, p.46). 

Paula Frassinetti transmitia suas orientações pedagógicas através das cartas 

escritas às Irmãs Superioras dos Colégios Doroteianos. As diretrizes da 

Congregação transmitidas pelas Constituições e Regras do Instituto 

iluminavam as práticas educativas, ao constituírem o seu projeto educativo. Por 

essa perspectiva, para explicar a cultura escolar no Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes, fez-se imprescindível compreender que esta é interpretada a partir de 

seu cotidiano, transforma-se em um espaço vivo e dinâmico. (FARIA FILHO et 

all, 2004).   

Nesse sentido, as Doroteias buscaram outras maneiras de colocar em 

prática esse princípio da missão educativa da Congregação, ao criar espaços 

fora do CNSL para tal fim, inclusive, com o envolvimento das alunas.  

 

 

Foi Irmã Dourado quem criou a Creche da Associação das Antigas 
Alunas Doroteias, um papel social que elas tinham. E também como 
alunas e professores, nós tínhamos um trabalho social, onde hoje é o 
Jardim Oásis, que ali era uma pobreza, uma área de miséria, que 
muitas pessoas viviam ali, sem condição humana de viver. (FÁTIMA 
MARIA ELIAS RAMOS, entrevista em 03 de julho de 2017). 

 
 

Essa questão da missão evangelizadora da Congregação da Doroteias  

foi algo que se tornou contraditório, na cultura escolar do CNSL, quando levei 

em consideração as narrativas dos/as colaboradores/as, pois, em sua maioria, 

revelaram que as Irmãs Doroteias tinham preferência pelos mais riscos.  

Nesse sentido, faz-se importante frisar que o Colégio não era uma 

instituição pública, mas sim privada. Porém, tinha o caráter de instituição 

filantrópica, por meio do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

concedido à Diocese de Cajazeiras, em 02 de junho de 1975, via processo nº 
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2005. 303/75. Sendo assim, realmente, existia uma realidade diversificada no 

Colégio, quanto às condições socioeconômicas dos discentes.  Mesmo assim, 

era conhecido na cidade e na região, como o ―colégio dos ricos‖. Quanto a 

esse aspecto, retorno mais uma vez aos princípios evangelizadores da missão 

educativa da Congregação, que se contradizem na prática das Dorotéias à 

frente da Instituição.  

As narrativas a seguir são ilustrativas dessa perspectiva: 

 

Colégio que tinha o nome respeitado. E ser aluno, ou ser 
professor, ou ser funcionário, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
dirigido pelas Irmãs Doroteias era alguém, assim, que tinha 
conhecimento, que tinha um nome a ser zelado. Porque as irmãs 
eram exigentes, que só estudavam no Colégio, a sua grande maioria 
os filhos dos ricos da cidade. Havia, também, essa questão de uma 
realidade diversificada lá dentro. Para ter a filantropia, as irmãs 
tinham que ter tantos alunos, sem pagar a mensalidade. Aí, esses 
alunos tinham que ter um perfil econômico ―x‖, aí eram alunos mais 
pobres que tinham dificuldades, mas que elas tinham que manter no 
Colégio, porque senão perdiam a filantropia.  Mas, mesmo assim, o 
Colégio era elogiado, mas ao mesmo tempo, tinha a fama de ser um 
colégio burguês, elitista, por conta de ser um colégio, pago, 
privado. E para a região era um colégio pago, porque tudo que era 
realizado, tudo que feito lá, tinha que ser pago pelos pais. (FÁTIMA 
MARIA ELIAS RAMOS, ex-discente/ex-docente entrevista em 03 de 
julho de 2017 – grifos meus). 

 

Infelizmente o Colégio era conhecido como colégio de rico [...]. 
Mas, lá no Colégio tinha bolsas de estudo. Eu estudei com bolsa de 
estudo. Eu também estudei um tempo sem bolsa, porque por incrível 
que pareça quem tinha bolsa era quem tinha condições. Questão 
política. Não tinha uma seleção para ver a condição financeira. Era 
por quem tivesse prestigio de conseguir. Então, a maioria das 
pessoas pobres não tinha bolsa. Quem tinha mais bolsa era quem 
podia.  (ERLANE AGUIAR FEITOSA DE FREITAS, ex-aluna. 
Entrevista e 29 de junho de 2017 – grifos meus). 

 

Percebe-se pelas narrativas que o Colégio era entendido como uma 

instituição elitista; que primava por ter alunos de nível econômico abastado; 

que a concessão de bolsas, nem sempre respeitava a condição de beneficiar 

quem realmente necessitava. Por outro lado, era uma instituição respeitada, e 

estudar ou ensinar lá era considerado um privilégio. Também evidencio uma 

prática que representa o descompromisso com princípios da própria 

Congregação.  
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Outro aspecto importante que identifiquei na administração do CNSL 

quanto à gestão e sua inter-relação com as práticas educativas - como era de 

se esperar por ser uma Instituição dirigida por membros de uma congregação 

católica - os princípios católicos eram incutidos naturalmente no ambiente 

escolar, no sentindo de preservar o catolicismo, sem levar em consideração o 

Estado Laico.   

Assim, por exemplo, quando quis saber como ocorreu o processo de 

formação do corpo docente, por exemplo, identifiquei que no Regimento de 

1949 não existe menção à constituição do professorado.  

No Regimento de 1962, é que ocorreu alusão aos professores, mas 

apenas que seria de responsabilidade da Diretora contratar os professores 

externos. Porém não há referência aos critérios para contratação. Ademais, 

como já explicitado anteriormente, as contratações, sob a responsabilidade das 

Doroteias, só aconteceram, de fato, a partir de 1963, conforme já expliquei em 

outra passagem dessa narrativa. Com isso, além de supor que era a Diocese a 

responsável pela contratação dos professores e/ou funcionários internos, tenho 

outra hipótese, que talvez, apenas membros da Congregação de Santa 

Doroteia fizessem parte do corpo docente e funcional do CNSL.  Essa última 

hipótese se afirma nas narrativas da Ex-discente que estudou no CNSL, em 

dois momentos distintos, primeiro nos anos 50 (aluna interna) e depois nos 

anos 70 (aluna externa) do século XX. ―[...] No tempo em que fui interna a 

gente só tinha aula com as freiras de Santa Doroteia. Não existia professor 

do sexo masculino, não [...]‖.  (MARIA DO SOCORRO PINTO, ex-aluna. 

Entrevista, em 12 de julho de 2017).  

Foi na análise do Regimento de 1964 que encontrei deliberação sobre 

o corpo docente da Instituição e determinações sobre os critérios estabelecidos 

para o exercício do Magistério no Colégio e os direitos que lhes são 

concedidos:  

 

Art. 17 - O exercício do Magistério será feito por membros da 
Congregação de Santa Doroteia e por professores leigos, todos 
devidamente registrados no órgão público competente, ou 
autorizados a lecionar na forma lei. 
Art. 18 – Ao professor, que respeitará a orientação confessional 
adotada pelo colégio, é assegurado, além dos direitos que decorrem 
das leis trabalhistas:  
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a) O direito de elaborar o programa da disciplina a ser aprovado 
pela diretora, tendo em vista a amplitude e o desenvolvimento da 
matéria fixados pelo Conselho de Educação e o tempo semanal 
reservado no horário; 

b) A liberdade de reger a sua disciplina de acordo com as instruções 
metodológicas que apresentar; 

c) O uso da liberdade de formação de questões para avaliação do 
aproveitamento da aluna e da autoridade de julgamento;  

d) O direito de propor a Diretora a aquisição de determinados livros 
para a biblioteca ou material didático que sirvam a eficiência de 
suas aulas; 

e) O respeito a sua autoridade e o apôio da Diretora no 
desempenho de sua missão; 

f) A remuneração do seu trabalho na forma ajustada.  
(REGIMENTO DO CNSL, 1964, p. 2-3). 

 

Pelo Regimento, ora transcrito, fica notório que o exercício da docência 

no CNSL era efetivada por membros da Congregação das Doroteias e por 

professores leigos, desde que todos fossem capacitados legalmente para 

lecionar. Também, aos professores que respeitassem a orientação 

confessional do Colégio, ou seja, da Congregação de Santa Doroteia e, por 

conseguinte, do catolicismo, além dos direitos trabalhistas lhes seria 

assegurado, por exemplo, o direito de elaborar o programa da disciplina, dentre 

outras questões referentes ao exercício da docência.  

O Regimento de 1975 traz as mesmas deliberações sobre o corpo 

docente da Instituição e determinações sobre os critérios estabelecidos para o 

exercício do Magistério no Colégio e os direitos que lhes são concedidos. 

 Então, ao dialogar com outras fontes levantadas na pesquisa e fazer 

entrecruzamento delas foi possível identificar que o critério de respeitar a 

orientação confessional, promulgado no Regimento de 1964, se comprovou na 

narrativa de Fátima Maria Elias Ramos, ex-discente, no período compreendido 

entre 1970 a 1973 e ex-professora, entre 1974 a 1981: 

 

Fui aluna das Irmãs Doroteias na 8ª série, no curso ginasial e 
depois continuei com o Pedagógico e logo que conclui o 
magistério em 1973, no ano seguinte, em 1974 elas me 
convidaram a ensinar língua portuguesa da 5ª a 8ª série. E nesse 
mesmo período, nesse mesmo ano eu fui aprovada no concurso 
vestibular da FAFIC para o Curso de Licenciatura Plena em Letras. 
[...] primeiro elas me convidaram porque eu tinha o perfil de uma boa 
aluna. Era muito estudiosa. No magistério, nós criamos o Grêmio 
Estudantil Paula Frassinete, que tinha fechado. [...] a partir daí elas 
me conheceram não só em sala de aula, mas nas atividades 
extraclasse e me convidaram para ser professora no Colégio. [...] só 
era convidado para ser professor ou ser funcionário, quem fosse 
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católico. Que elas faziam toda uma pesquisa com o nome do 
docente, da docente pra ver a moral, a ética, se era uma pessoa 
que participava dos movimentos religiosos católicos da cidade. 
Claro que existia essa preocupação, esse cuidado delas com as 
pessoas que estavam convivendo com elas e que também faziam 
parte da comunidade educativa do Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes (FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS, entrevista em 03 de julho 
de 2017 – grifos meus). 

 

Ao entrecruzar as fontes, percebo que estas se completam e que pela 

narrativa, o profissional para exercer o magistério no Colégio tinha mesmo que 

ser católico e não apenas respeitar a orientação confessional do 

Estabelecimento. É interessante notar a prática deste tipo de critério. Com isso, 

as Doroteias buscavam assegurar que as práticas de ensino e cotidiano do 

Colégio não fossem influenciados por ideias que não se adequassem à 

orientação da Congregação de Santa Doroteia e do catolicismo.   

Quero entender que nem todos os critérios que estabeleciam a 

contratação dos profissionais se encontravam descritos regimentalmente. 

Assim, recorro a outras memórias para apreender a cultura escolar da 

instituição, em relação aos procedimentos adotados para a escolha de 

docentes.   

 

Eu entrei, porque eu fui o primeiro professor formado, graduado 
de Cajazeiras em Educação Física. Aí me lembro, que quando eu 
vim para Cajazeiras, eu ensinava no Colégio Estadual e ajudava a 
Ednilsa, minha esposa no trabalho de esportes, lá no Centro Social 
Urbano Sinhara Sobreira. Numa tarde, eu estava lá e chegou Fátima 
Elias, me perguntando se eu queria ensinar no Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes. Ora! Ensinar no Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes era o ápice de qualquer professor de Cajazeiras! Quer dizer 
era o sonho de qualquer um de nós, né! Então, eu fui para o Colégio. 
Tive minha carteira de trabalho assinada. (REUDESMAN FERREIRA 
LOPES, ex-docente. Entrevista em 14 de junho de 2017 – grifos 
meus).  
 
Já estava cursando faculdade e aí uma professora do Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes passou no concurso para a UFPB, Campus de 
Cajazeiras. E como eu tinha sido aluna de lá, então a pessoa me 
indicou para que eu pudesse substituí-la. (MARIA JOSÉ 
PEREIRA, ex-aluna/ex-docente. Entrevista em 16 de junho de 2017 – 
grifos meus).  

 
 

A narrativa do ex-professor Reudesman Lopes Ferreira, que lecionou 

no Colégio no período de 1980 a 1983, registra que, além da questão de 

aceitação da orientação confessional da Instituição e da capacidade formativa 
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e legal para exercer a docência, as Doroteias também davam importância à 

indicação dos já professores do Estabelecimento para novas contratações.  

A narrativa de Maria José Pereira, ex-discente no período 

compreendido entre 1971 a 1977 e ex-docente entre 1982 a 1983 e retomando 

ao que narrou Fátima Maria Elias Ramos, ex-discente, no período 

compreendido entre 1970 a 1973 e ex-professora, entre 1974 a 1981, vejo que 

ser ex-discente da Instituição também se constituiu em um critério para a 

contratação de profissionais para exercerem o magistério.  

 No processo de reconstituir a cultura escolar do CNSL, por meio do 

aspecto das ações da administração escolar, encontrei nas narrativas dos 

colaboradores que a direção do Colégio no dia a dia do cotidiano escolar 

intervinha na prática docente.  

Nessa acepção, o professor Francisco Abreu, que lecionou no CNSL 

entre 1974 a 1983, revelou: 

  

 

Confesso que Irmã Dourado era muito perspicaz na forma dela 
acompanhar o comportamento dos alunos. Em sala de aula, 
dependendo do professor, o aluno participaria mais, participaria 
menos, inclusive, com determinados comportamentos, que 
atrapalhariam o decorrer da aula e quando menos se esperava, ela, 
de súbito, Irmã Dourado aparecia na sala. Toda com a roupa dela, 
aquela vestimenta branca, paramentada e aproveitava para fazer a 
participação. Em alguns casos, eu diria até indevida, porque o 
professor contornaria aquilo, sem haver a necessidade, mas como 
ela passando ali por perto, por curiosidade, às vezes para saber o 
comportamento de determinados alunos, ela se evidenciava, se 
apresentava, claramente, para o aluno observar que ela estava ali, 
também para acompanhar o segmento educacional de cada um. Mas, 
de um modo geral, a direção não intervinha no trabalho docente. 
Nós tínhamos a nossa responsabilidade e eu falo agora pelo meu 
trabalho de seguir religiosamente tudo dentro dos trâmites legais de 
registro de aula, de freqüência, e tudo mais. E nunca encontrei 
observação nos meus diários, que chegassem assim, a chamar 
atenção, por conta até de uma participação indevida da direção do 
Colégio. Isso não aconteceu! (FRANCISCO ABREU, ex-docente. 
Entrevista em 13 de junho de 2017- grifos meus). 

 

 

Entendo que a narrativa do professor supracitado reflete que existia a 

intervenção da direção na prática docente. Destaco as duas primeiras 

passagens do texto, em negrito, que permitem essa interpretação. Primeiro, o 

entrevistado relata que a diretora Irmã Dourado era perspicaz em acompanhar 
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a disciplina dos alunos, e, por conseguinte, creio em mantê-la. Depois, o 

colaborador ainda aponta que a diretora da Instituição, muitas vezes, chegava 

à sala de aula e fazia algumas participações, consideradas por ele indevidas. 

No entanto, no terceiro destaque, ficou o entendimento que os dispositivos da 

gestão, referentes à prática do docente, se configuram como indicativo de uma 

ação administrativa de controle, de tal forma que o professor, apesar de 

identificar a intervenção, acabou por entender que não se tratava de uma 

intervenção direta.  

Já na narrativa do professor Reudesman Lopes Ferreira, que atuou no 

CNSL, nos últimos 4 anos da gestão das Doroteias, encontrei o indicativo que 

existia uma preocupação da direção em saber como o docente trabalhava as 

dificuldades da prática docente e não uma intervenção. Assim, ele afirmou: 

 

[...] ela queria sempre saber o que estava acontecendo. Ela gostava 
de saber como é que nós estávamos trabalhando, as dificuldades, 
elas sempre falavam disso. Se preocupavam com a parte de material, 
o que poderiam comprar, o que poderia ser feito. Então, elas sempre 
se preocupavam com isso daí, para que cada vez mais nós 
pudéssemos melhorar o nosso trabalho com relação ao ensino 
aprendizagem dos meninos. E o conceito principal era com relação a 
materiais. Elas sempre falavam isso. O Colégio era impecável quanto 
a isso. (REUDESMAN LOPES FERREIRA, ex-docente. Entrevista em 
14 de junho de 2017). 

 

A narrativa de Reudesman Lopes Ferreira me fez entender que a 

preocupação em ―saber o que estava acontecendo em sala de aula‖; por 

exemplo, se tratava de uma prática de controle e vigilância, mas que nem 

sempre foi apreendida dessa forma pelos docentes.  

 A professora Maria José Pereira, ex-discente no período de 1971 a 

1977 e ex-docente entre 1982 a 1983, considerou que não existia intervenção 

na prática docente. Desse modo, ela relatou:  

 

[...] assim, com relação aquilo que sempre acontece. A diretoria, 
juntamente com os professores, tem a questão do planejamento. Que 
isso, eu nem posso dizer que é uma intervenção, mas um 
planejamento para que as coisas andem como devem ser. Não era 
intervir. Porque intervir, é eu estar na sala de aula e alguém da 
direção do Colégio adentra, sem pedir licença, para corrigir alguma 
coisa! Não! Isso nunca aconteceu! (MARIA JOSÉ PEREIRA, ex-
aluna/ex-docente. Entrevista em 16 de julho de 2017). 
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Analisando o relato da professora, compreendi que para esta, o que 

existia era um planejamento para orientar como deveria acontecer a prática 

docente. Também, dá um indicativo de um espaço democrático, uma vez, que 

não existia intervenção da gestão, no espaço da sala de aula, sem a aceitação 

da docente, o que não foi lembrado nas memórias dos demais 

colaboradores/as.  

Com a narrativa de Fátima Maria Elias Ramos, ex-discente, no 

período compreendido entre 1970 a 1973 e ex-professora, entre 1974 a 1981, 

identifiquei em suas memórias, e a mesma revelou abertamente, que existia a 

intervenção da gestão na prática docente. Nessa ótica, a docente afirmou:  

 

[...] quando elas achavam que o professor precisava. Assim, 
quando recebiam reclamações dos alunos e os pais. Que 
também, nós tínhamos o perfil de professores que não 
cumpriam o horário, não cumpriam o conteúdo, muitas 
vezes não preparavam a aula. Então, elas chamavam a 
atenção do professor, uma, duas, três vezes, a ponto de no 
final do ano, elas demitirem o professor. E, a gente já sabia 
quais motivos dessa demissão. Porque elas estavam presentes 
de segunda a domingo, porque moravam lá e elas sabiam de 
tudo o que acontecia no Colégio. (FÁTIMA MARIA ELIAS 
RAMOS, ex-aluna/ex-docente. Entrevista em 03 de julho de 
2017 – grifos meus). 

 

Percebe-se como marca característica do que a professora chamou de 

intervenção, indicativo de penalização. Isso é perfeitamente compreensível, 

quando entrecruzei sua narrativa com o Regimento de 1975, em voga, na 

época em que a docente exerceu o magistério na Instituição, e encontrei um 

título que tratava das penalidades aplicáveis aos membros do corpo docente. 

Assim, demitir o professor, como mencionado na narrativa em destaque, 

encontrava justificativa legal.  

 

Art. 84 – Os componentes do Corpo Docente estarão sujeitos às 
penalidades de advertência e exoneração, aplicadas pela Diretora, 
respeitadas as prescrições legais.   
Parágrafo Único – Incluir-se-á nesse artigo, o professor relápse na 
assiduidade às aulas, como também aquele que por negligência tiver 
deixado de dar ¾ do programa apresentado. (REGIMENTO 
INTERNO – CNSL – 1975). 
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De acordo com essa perspectiva, os docentes que não seguissem as 

normas da instituição, concernentes, por exemplo, ao cumprimento do horário, 

do conteúdo, do planejamento das aulas, estavam sujeitos à intervenção da 

direção. A organização sistêmica de cumprir horário é uma das características 

fundamentais do domínio institucional, por meio do controle do tempo e das 

atividades.  

 

O horário é uma velha herança. As comunidades monásticas haviam 
sem dúvida sugerido seu modelo estrito. Ele se difundiria 
rapidamente. Seus três grandes processos – estabelecer cesuras, 
obrigar a ocupações determinadas, regulamentar os ciclos de 
repetição – muito cedo foram encontrados nos colégios, nas oficinas, 
nos hospitais. [...] o rigor do tempo industrial guardou durante muito 
tempo uma postura religiosa. (FOUCAULT, 1987, p. 127-128).  

 

Nesse contexto, considero que a direção buscou controle e vigilância 

das atividades docentes, que tanto poderia se traduzir como um procedimento 

de apoio pedagógico, como poderia abrigar uma prática de cuidado e domínio 

institucional.  

As atitudes ordenadas aos professores e aos alunos no espaço escolar, 

por meio dos Regimentos referenciados nas narrativas de ex-docentes e ex-

discentes, admitiram observar que foi bastante exigido da comunidade escolar 

ao longo dos anos, a garantia da manutenção da ordem interna e, também, que 

se comportassem segundo os princípios dessa ordem interna além dos muros 

da instituição. O modelo disciplinar de comportamento esperado e exigido de 

todos era o de respeito ao Colégio, seguindo as orientações determinadas nos 

regimentos e também propagadas no dia a dia, mediante os costumes já 

constituídos e/ou reconstituídos.  

Encontrei em narrativas dos/as colaboradores/as indicativos de que a 

relação entre a direção do colégio e os docentes era caracterizada pelo 

respeito, pela amizade e pelo reconhecimento do papel de cada um/a na 

instituição, como por exemplo, de que o colégio estava sob a direção, o 

comando das irmãs Doroteias.  

Sobre o assunto, o professor Francisco Abreu, que lecionou no CNSL 

entre 1974 a 1983, lembrou: 

 



114 

 

 

[...] Sempre quando aconteciam eventos, com a participação só dos 
professores, se tinha algo, a só se especificar diretamente a um 
professor, a Irmã Dourado, que falava como diretora geral, ela 
rebuscava uma forma até certo ponto delicada para se referir ao 
assunto, e o professor que talvez estivesse enquadrado naquela 
irregularidade, não era citado. Simplesmente, ele fazia uma avaliação 
do que esse assunto estava se referindo, mas não havia assim, você 
especificamente, fez isso ou fez aquilo. Isso era evitado de acontecer.  
(FRANCISCO ABREU, ex-docente. Entrevista em 13 de junho de 
2017). 

 

O ex-docente, em suas lembranças, recordou que na relação entre 

direção e docente existia respeito e uma atitude sutil, por parte da diretora da 

instituição, na época, Irmã Dourado, ao se dirigir aos docentes, quando estes 

precisavam ser orientados sobre alguma irregularidade ocorrida. O sentimento 

de respeito e de que cada docente se autoavaliasse, pela avaliação da direção 

foi algo que pude apreender desta narrativa. 

Fátima Elias Maria Ramos, ex-discente, no período de 1970 a 1973 e 

ex-professora, entre 1974 a 1981, recordou que se tratava de uma relação 

baseada nos princípios do respeito, pela busca do diálogo: 

 

 
[...] Depois, ficava muito claro na nossa relação entre docentes e 
direção ou comunidade religiosa, que elas eram as dirigentes. 
Agora, o desenvolvimento das atividades do Colégio só se realizavam 
com e pela doação dos docentes e os alunos. Então, muitas vezes 
elas nem gostavam de interferir num problema entre a relação aluno 
professor, professor aluno. Elas davam essa liberdade para que os 
professores resolvessem.  Mas, quando era necessário, tinha que 
buscar a direção, aí elas ouviam e decidiam entre elas. Agora, 
quando elas decidiam, então, era uma decisão enérgica e uma 
tomada de posição da direção do Colégio. Então aí, mantinham 
esse diálogo.  Até pelo lado religioso, elas tinham encontro com a 
gente, de formação. Essa questão de ser um Colégio religioso e que 
tinha objetivos e finalidades dessa formação humanística. Por 
exemplo, muitas vezes, quando Irmã Mendonça morava aqui, que era 
tia de Dom Marcelo Cavalheira, muitas vezes, ela trouxe o sobrinho, 
que foi Bispo e Arcebispo, ela trouxe para uma formação com os 
professores. E assim, Irmãs também, de outras províncias, aí elas 
organizavam um dia de formação com os professores ou mesmo 
quando vinham documentos novos da Congregação e que elas 
repassavam pra gente, até assim, a ideia que elas tinham que nós 
formávamos uma comunidade educativa. Elas religiosas e nós 
professores leigos e os professores eram homens e mulheres. 
(FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS, ex-aluna/ex-docente. Entrevista em 
03 de julho de 2017 – grifos meus). 
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Na recordação da ex-discente e ex-docente, também se pautava numa 

relação de respeito. Em suas lembranças, além disso, existia a liberdade de o/a 

professor/a resolver possíveis problemas da relação professor/aluno. Assim, os 

docentes deveriam assimilar na cultura escolar que, por se tratar de um colégio 

de Congregação católica, havia a necessidade de uma formação docente 

promovida pela instituição, balizada nas normas da Congregação e, 

principalmente, que as Doroteias eram quem dirigiam a instituição. Mediante 

essa relação estabelecida entre direção da instituição e docentes, estes eram 

solicitados a participar de formações diversificadas no sentindo de representar 

a instituição. A exemplo, trago o registro fotográfico de uma dessas formações, 

quando a professora Fátima Maria Elias Ramos que, juntamente com as irmãs 

do CNSL, participou do XIV Congresso Nacional dos Estabelecimentos 

privados em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, na condição de representante 

dos docentes da instituição.  

 

 

Foto 04 – XIV Congresso Nacional dos Estabelecimentos privados em Porto Alegre – Rio 
Grande do Sul – 1975. 

Fonte: acervo pessoal de Fátima Maria EliasRamos. 

 

Na fotografia, a professora Fátima Maria Elias Ramos é a que se 

apresenta vestida com blusa quadriculada e bolsa em seu colo. A mesma 
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encontra-se ladeada por irmãs do CNSL, que se identificam pelo hábito, mas 

também, pelo brasão das Doroteias aplicado em suas vestimentas. A 

professora, igualmente, usou o brasão aplicado em sua roupa para a devida 

identificação.  Na fotografia, a presença feminina é destacada. Pelo menos no 

ângulo que esta se enquadra, não se identifica a presença de homens.  

Ainda sobre a relação entre a direção e o corpo docente, nas 

lembranças do professor Reudesman Lopes Pereira, para além do respeito se 

tratava de uma relação de muito carinho e pautada na ética.  Desse modo, ele 

recordou:  

 

Sempre assim, de muito respeito, de muito carinho. É! Não existia 
essa história de grito, de se gritar com os docentes. Era tudo dentro 
dos preceitos da ética e respeito. Se tinha alguma coisa a conversar 
com o professor era conversado em particular. Elas não reclamavam 
de ninguém na frente de ninguém. Os corredores era passagem, não 
era ponto de fofoca, nem de falação de ninguém. É outra coisa que 
me marcou, foi essa questão, delas dialogar dentro do respeito 
mútuo.  Buscar saber o que aconteceu. Primeiro, elas ouviam 
bastante. Então assim, houve até um episódio comigo que eu fui 
chamado com relação ao banho das meninas. As irmãs me 
chamaram: - professor é o seguinte, as meninas estão custando 
a tomar banho. Tão chegando atrasadas na sala de aula. O que é 
que tá acontecendo?  - Irmã, não é comigo. É com elas. Porque, 
elas é que tomam o banho delas. Agora, a senhora quer que eu tome 
uma decisão? Eu tomo! Tenho dois caminhos. Eu falei pra elas: -  
Um, é não deixar mais elas tomar banho. Aí para ir pra sala suadas, 
não tem como! E a outra, é a gente limitar o tempo do banho. -  Então 
limite o tempo do banho,  - ela disse! Esse tipo de atitude delas 
sempre caracterizou! Nenhum professor da minha época das 
Doroteias tem reclames quanto serem reclamados em público, não! 
Nenhum! (REUDESMAN LOPES FERREIRA, ex-docente. Entrevista 
em 14 de junho de 2017 – grifos meus). 

 

Na cultura escolar constituída no CNSL, sobre a relação entre docentes 

e direção, por meio das lembranças dos colaboradores deste estudo, 

caracteriza-se uma relação de respeito mútuo.  

A professora Maria José Pereira lembrou que se tratava de uma 

relação:  

 

[...] amigável, no sentido de que, se todos nós estávamos ali, direção 
e professores, cada um sabendo o objetivo da sua função. A gente 
queria o melhor para o nosso aluno. A direção como um todo para a 
toda a comunidade escolar, então, não tinha muito o quer questionar. 
Porque se eu estava ali, eu estava de acordo com as normas da 
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escola.  (MARIA JOSÉ PEREIRA, ex-aluna/ex-docente. Entrevista em 
16 de julho de 2017). 

 

Posso inferir que para alguns docentes, como por exemplo, para a 

professora Maria José Pereira, que foi ex-discente do CNSL, essa relação foi 

estabelecida por meio de uma cultura, na qual cada sujeito da comunidade 

escolar do CSNL, no caso, docentes e direção, deveria saber do seu papel e 

priorizar as ações que proporcionassem o melhor desenvolvimento da 

aprendizagem do alunado.  

Essas recordações referentes à relação entre docentes e direção da 

instituição delinearam um pouco as experiências no colégio na época e a 

cultura escolar do mesmo.  

Ainda, com relação á cultura escolar do CNSL, em torno das práticas 

da direção, encontrei nas narrativas dos/das colaboradores/as lembranças 

sobre as normas do colégio conhecidas por todos que o freqüentavam, e como 

eram divulgadas.  

Se tomar como exemplo as lembranças dos ex-discentes, que 

colaboraram neste estudo, fica evidente que as normas eram divulgadas pelo 

regimento interno, oralmente, no ato da matrícula e até mesmo pelos próprios 

pais, dentre outras formas.  

A ex-aluna Maria Joaquina Vieira, que estudou no CNSL de 1952 a 

1954, relembrou:  

 

Sempre quem fazia a divulgação dessas normas era Madre 
Dourado, ela era mais idosa, assim, ela tinha muita experiência e 
ela fazia sempre essa recomendação. Ela fazia reuniões. Quando 
nós chegamos ela conversou com a gente para dizer como era o 
regulamento do Colégio, para a gente poder se adaptar. E as normas, 
primeiro era estudar. A gente já ia pra lá sabendo que tinha que 
estudar. Estudar, porque sem você se preocupar com estudo, você 
não estaria de acordo com o objetivo do Colégio. Então, ela dizia 
como funcionava o Colégio. O que o Colégio exigia de cada aluno, 
porque caso não cumprisse as normas, teria primeiro que chamar os 
pais, se não resolvesse, teria suspensão. Que era as ordens 
necessárias para o Colégio funcionar como deveria ser. Então, eram 
umas normas meio pesadas, mas que a gente se adaptava. Então, 
era para ter ordem, respeito, amar uns aos outros. Ver na colega uma 
pessoa, não só amiga, mas como um irmão. Porque, elas diziam que 
se está num internato, todas são irmãs. (MARIA JOAQUINA VIEIRA, 
ex-aluna. Entrevista em 25 de julho de 2017- grifos meus). 
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Nessa perspectiva para ser discente do CNSL se fazia necessário 

cumprir as normas de boa conduta, uma vez que, se estava na instituição, não 

existia outro objetivo que não fosse o de estudar. A idéia de amor ao próximo 

faz parte dos fundamentos do 1º Mandamento da Lei de Deus, que é ―Amar a 

Deus sobre todas as coisas‖, ou seja, amar a Deus na imagem do próximo. 

Nesse sentido, a cultura escolar no CNSL era produzida como uma estratégia 

de fortalecimento da fé católica.   

No relato de Maria Joaquina, Madre Dourado era quem divulgava as 

normas. ―Ela era mais idosa, assim, ela tinha muito experiência e ela fazia 

sempre essa recomendação‖.  É interessante, porque a impressão que se tem 

é que Madre Dourado, antes mesmo do período de sua gestão, ou seja, de 

1973 a 1983, apareceu em algumas fontes desenvolvendo práticas compatíveis 

às competências de uma diretora.  

Nas lembranças da ex-aluna Maria do Socorro Pinto, que estudou no 

CNSL no período compreendido entre 1955 a 1959 e depois de 1971 a 1973, 

as normas:  

 

 
[...] já vinham estabelecidas no estatuto. No parlatório com os 
pais. Também do diálogo com as alunas que já estavam no 
Colégio. Quando eu era interna, lembro que todo sábado a gente 
tinha que fazer o arranjo, que era arrumar as roupas que seriam 
usadas na semana. A Madre Belchior, se sentava lá pra observar o 
silêncio. Se a gente tava fazendo o arranjo como era pra fazer. Ela ali 
ficava, orientava e nos avaliava. Ah! Também, tinha nota disso aí, do 
arranjo, que era você saber cuidar de sua roupa, ser organizada. 
Saber usar a mesa, no refeitório. Era muito cobrada a sua posição de 
se alimentar. A maneira de você se comportar na fila (pra você ir ao 
refeitório, você ia na fila. Pra você ir à missa, você ia na fila. Pra ir 
para o dormitório, você ia na fila.  E a fila ela organizada de acordo 
com o tamanho de cada uma, com a altura de cada uma). Lá tinha 
três tipos de dormitório. Das menores, das médias e das maiores. 
Tinha regra, também pra isso. E na sala de aula, nem se fala. Assim, 
de você ser atenta, de você não tá conversando. De suas escritas 
serem organizadas. Era exigido muito silêncio e o cumprimento da 
realização das tarefas. (MARIA DO SOCORRO PINTO, ex-aluna. 
Entrevista, em 12 de julho de 2017 – grifos meus).  

 
 

Fica evidente, nas lembranças da ex-aluna, que as regras eram 

estabelecidas por meio de um estatuto. Que na cultura escolar do CNSL existia 

a prescrição de regras de bem viver na Instituição. Estas eram necessárias 

para o bom funcionamento do colégio e diziam respeito à orientação pessoal 
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das alunas, em especial à conduta destas à mesa, do cuidado com o arranjo 

pessoal. Um aspecto importante a destacar, é que as alunas eram vigiadas a 

cumprir tais regras, bem como avaliadas pelo cumprimento destas. Outro ponto 

a ressaltar, é que tudo no âmbito dos muros do CNSL era orientado segundo o 

ritual da fila. Portanto, manter a disciplina em tudo era uma regra do CNSL e 

era responsabilidade da diretora e das professoras, quando da presidência da 

sala de aula, exigir o cumprimento. 

A ex-aluna Erlane Aguiar Feitosa de Freitas, que estudou no CNSL no 

período de 1977 a 1983, em suas lembranças, destacou:  

 

Elas usavam muito aviso, afixado nas paredes e no flanelógrafo. O 
que eu achava mais interessante, é que para ir para o 1º andar 
tinham duas escadas. Uma escada só quem podia subir eram as 
irmãs, professores e funcionários. Então, nada de aluno subir em 
escada de professor. E professor também não era pra subir pela 
escada dos alunos. E, elas eram bem rigorosas. Todos os dias, no 
mês de maio e antes de entrar na sala de aula, mesmo estando, já no 
3º pedagógico, mas a gente tinha que ir pra fila. Rezava e depois 
subia. Mas, elas eram assim, pra onde você se virava eram placas de 
recomendações. Não admitiam atraso. E hoje eu vejo muita coisa. 
Era assim, aquele ensino tradicional, conservador, mas que eu vejo 
que disciplinava muito a gente. Eu vejo por um lado muito positivo. 
(ERLANE AGUIAR FEITOSA DE FREITAS, ex-aluna. Entrevista e 29 
de junho de 2017). 

 

A ex-aluna traz elementos das normas do Colégio, já mencionados 

anteriormente, como a questão do ritual da fila. Informa que as normas eram 

veiculadas por meio de avisos afixados pelo prédio do Colégio. Nesse sentido, 

os avisos constituíam-se instrumentos de produção cultural e que serviam para 

comunicar recortes das normas estabelecidas na instituição, por meio da leitura 

destes. Assim, é oportuno afirmar que as palavras escritas nos avisos 

produziam sentidos e ―[...] funcionavam como potentes mecanismos de 

subjetivação‖. (LARROSA, 2002, p. 20). Ou seja, os avisos distribuídos no 

colégio exerciam influência no cotidiano do CNSL e eram representativos para 

indicar aspectos da sua cultura escolar.   

Nas lembranças do ex-aluno, Francisco José César Lira, que estudou 

no CNSL entre 1976 a 1978, as regras do colégio estavam relacionadas à 

ordem, como por exemplo, o ritual da fila. Também, a prática do momento 

cívico, por meio da execução do Hino Nacional, além da exigência do ritual da 
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missa, eram divulgadas aos pais, no ato da matrícula e esses repassavam aos 

filhos. Nesse sentido, ele recorda:  

 

 
Era a questão da disciplina, por se tratar de Colégio de freiras, a 
disciplina era bastante cobrada, exigida. Na hora do recreio, as salas 
tinham que sair por sequência. Sempre era obrigatório cantar o Hino 
Nacional, lá no pátio, antes de entrar na sala de aula. Quando 
terminava de cantar, ia saindo turma por turma, tudo na fila. Era bem 
organizado, assim.  As normas eram divulgadas, quando os pais iam 
fazer a matrícula, que geralmente, falavam com a madre superiora e 
ela passava para os pais: ―o colégio é assim, seu filho tem que se 
adequar‖. E os pais já comunicavam ao filho. E também em sala de 
aula. Sempre, a madre superiora, às vezes ela ia na sala e passava 
essas informações. Também tinha essa questão de missa, que a 
gente tinha a obrigação de participar, e ela, a Madre Superiora, ia na 
sala de aula convocar a gente para assistir a missa. (FRANCISCO 
JOSÉ CÉSAR LIRA, ex-aluno. Entrevista em 9 de maio de 2017). 

 

Para Larrubia Caldas de Abreu, ex-funcionária e ex-aluna do CNSL, 

que estudou no CNSL, no período de 1979 a 1982, as regras eram divulgadas 

no ato da matrícula e por meio de um contrato com as normas da instituição.  

 

Quando o pai fazia a matrícula do seu filho, existia um contrato com 
as normas da instituição. O colégio era tão organizado que tinha no 
boletim do aluno, que era tipo uma caderneta, na última folha 
registrando a data de cada prova. Então, o aluno não tinha a 
desculpa de dizer eu não estudei porque não sabia, já tinha tudo, era 
um roteiro criado para informar aos alunos. Tipo assim, dia 11 prova 
de matemática, dia 12 apresentação de trabalho. Era tudo 
cronometrado. Não tinha a desculpa dos pais dizerem que sua filha 
tirou nota baixa porque não foi informada que teria a prova.  Nem do 
aluno, dizer que não passou porque não sabia o dia da prova. No dia 
da matrícula, já tinha tudo isso sobre as avaliações. Conhecimento do 
Regimento Interno da instituição. O aluno já entrava lá sabendo das 
regras, se os pais faziam a matricula é porque aceitavam.   Não tinha 
essa de descumprir uma regra e ao ser descoberto, dizer que chegou 
agora no Colégio e não sabia, pois tudo era divulgado no Colégio. 
(LARRUBIA CALDAS DE ABREU, ex-funcionária/ex-aluna. Entrevista 
em 08 de junho de 2017).  

 

Conhecer o Regimento Interno era algo que acontecia no ato da 

matrícula e o aluno deveria procurar saber das regras antes mesmo de iniciar 

os estudos na Instituição. Como essa perspectiva, fica a idéia que a cultura 

escolar do CNSL, em relação às regras e ao cumprimento destas foi algo 

divulgado para além dos muros do Estabelecimento. Quando fiz o 

entrecruzamento de fontes, identifiquei que, realmente, no ato da matrícula, os 
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pais e/ou responsáveis recebiam um informativo com normas da instituição, 

além de responderem um pequeno questionário de cunho sócio econômico.  

 

 

 Figura 23 – Informativo aos pais (1979) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

Este informativo aos pais, com uma lista de determinações a serem 

seguidas, é importante, pois revela aspectos da cultura escolar do CNSL, dos 

quais destaco alguns. 

 Quando na determinação 1 fica ordenado que os filhos devem ter o 

máximo de interesse em acompanhar os conteúdos, observa-se o uso da 

palavra filhos, para designar homens e mulheres. Ou seja, em 1979, o CNSL já 

estava oferecendo o ensino misto. Uma quebra de paradigma, que não pode 

ser ignorada, uma vez que desde 1928 até 1970, esteve destinado a cuidar da 

educação feminina.  Mais adiante, aprofundo um pouco essa questão. 
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Na determinação 2 que trata do quesito relacionamento, pergunto:  

quais seriam os princípios da moral e dos bons costumes?  Em busca de 

conhecer tais princípios, analisei o Regimento Interno de 1975, que acredito eu, 

estava em voga ainda em 1979, pois consultando o Arquivo Escolar do CNSL, 

esse foi o último regimento localizado, referente à era das Doroteias.  Assim, 

encontrei no Art. 24 referente aos deveres dos alunos, o seguinte: ―h) 

comporta-se na via pública de acordo com os pontos disciplinares do Colégio‖. 

E no Art. 25 que tratava do que era vedado aos alunos, a seguinte 

determinação: ―e) praticar dentro ou fora do Colégio ato ofensivo à moral e os 

bons costumes‖. Pelo regimento não há a descrição de quais são os princípios 

relacionados à moral e aos bons costumes. Todavia, analisei as entrevistas e 

encontrei a descrição de princípios que as Doroteias orientavam aos alunos 

para serem colocados em prática tanto dentro do Colégio, como fora deste.  

Por exemplo, cito as lembranças de Erlane Aguiar Feitosa de Freitas, que 

estudou no CNSL período de 1977 a 1983, e relatou 

 

[...] É muito importante quando a gente tem essa orientação pra o 
bem. Como elas só falavam do bem, então a tendência da gente 
quando vai conviver em comunidade é a gente querer praticar o bem, 
é a gente seguir as normas de uma pessoa que respeita os mais 
velhos. E que reconhece os erros. Se arrepende. O perdão. A 
desculpa. Então assim, influenciava muito seu comportamento, na 
sua formação, lá no Colégio e fora do Colégio.  O comportamento, a 
disciplina, a ética, a caridade eram aqueles princípios que as 
Doroteias orientavam a gente. (ERLANE AGUIAR FEITOSA DE 
FREITAS, ex-aluna. Entrevista e 29 de junho de 2017- grifos meus).  

 

O perdão, a desculpa, o bom comportamento, a disciplina, a ética, a 

caridade, são indicadores dos princípios da moral e dos bons costumes que os 

discentes deveriam desempenhar no ambiente escolar e na comunidade, 

conforme a determinação 2 do Informativo. 

Essas lembranças dos/as ex-discentes em relação às regras da 

instituição e como estas eram divulgadas são significativas para compreender o 

cotidiano do colégio e sinalizam para as representações que tais regras 

impregnam a cultura escolar do CNSL. 
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4.2 Dimensão pedagógica 

 

Para compreender a cultura escolar do CNSL, também quis analisar a 

sua dimensão pedagógica. Nesse sentindo, busquei me inteirar como se deu o 

processo de ingresso dos discentes na instituição. Recorri a documentos 

referentes a esse processo e identifiquei que o exame de admissão15 era um 

instrumento de avaliação utilizado para ingressar no CNSL que perdurou até 

enquanto funcionou como um dispositivo de acesso ao ensino secundário no 

Brasil. Um requerimento era o instrumento para solicitar a inscrição na lista de 

candidatas ao exame de admissão.  Seguem um modelo do requerimento e um 

certificado de exame de admissão.   

 

                                                 
15

 Exame de Admissão – foi criado no século XIX, mas regulado pelo Decreto nº 19.890 de 18 
de abril de 1931, para atender as demandas da Reforma Francisco Campos que estabeleceu, 
em nível nacional, a modernização do ensino secundário brasileiro.  
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Figura 24 – Requerimento de exame de admissão (1949) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
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Figura 25 – Certificado de aprovação em exames de admissão (1950) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
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Nos documentos identificados nas Figuras 23 e 24, para além da 

exemplificação do processo de ingresso dos discentes, os documentos 

mostram o início da personalidade jurídica do Colégio na designação Nossa 

Senhora de Lourdes. Também comprovam que a primeira diretora do Colégio 

no início desse processo de regimentação foi Madre Maria José Pereira, 

conforme assinatura da mesma, nos citados documentos.  

De um modo geral, o ingresso aos cursos oferecidos pelo CNSL era 

regulamentado pelo regimento interno da instituição, respeitando as Diretrizes 

de Bases da Educação, vigentes à época.  

 

 

Figura 26 – Regimento Interno do Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1962) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

No Regimento Interno do CNSL, de 1962, no Art. 22 vinha especificada 

a modalidade avaliativa do Exame de Admissão, ou seja, prova escrita e prova 

oral, conforme pode se ler na Figura 26.  

Para efetivar-se como discente era necessário requerer matrícula junto 

à direção da instituição. Havia uma série de documentos que deveriam ser 

anexados ao requerimento, para a efetivação da matrícula. Aos alunos 

veteranos, não se aplicava esta exigência.  As determinações para a realização 

da matrícula eram sempre regimentadas, conforme pude observar desde o 

primeiro Estatuto em 1949 e o último em 1975.   



127 

 

 

 

Figura 27 – Requerimento de matrícula (1976) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

Caso algum documento da lista faltasse no ato do requerimento de 

matrícula, o discente teria que se comprometer de punho escrito em entregá-lo 



128 

 

 

à secretaria do CNSL, no prazo determinado pela instituição, como posto no 

documento que segue: 

 

 

Figura 28 – Registro de comprometimento de entrega de documento (1977) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

A exigência de um registro por escrito da entrega de um documento 

exigido no ato da matrícula do discente possibilita o entendimento que na 

cultura escolar do CNSL existia controle e organização que refletem 

diretamente nos processos educativos da instituição.  

Após o ingresso na instituição, os discentes eram registrados na 

instituição por meio da ficha de cadastro do aluno, conforme documentos que 

seguem: 
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 Figura 29 – Ficha Individual de Aluna (1968) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

 

Figura 30 – Ficha de Individual de Aluno (1975) 
Fonte: Arquivo Escolar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

 

Os dados da ficha na figura 29 identificam inicialmente o nome da 

aluna, sua data de nascimento, sua naturalidade e seu sexo. O documento 

apresenta, ainda, a filiação e naturalidade dos pais, bem como a profissão 

destes.  Por último, a residência da família e a renda mensal. O pai é 

identificado como comerciante, mas, no Arquivo Escolar do CNSL encontrei 

outras profissões dos pais dos discentes, como: fazendeiros, bancários 

docentes, encanadores, donas de casa etc,  

Já na figura 30, os dados da ficha não evidenciavam questões como 

profissão dos pais, nem renda mensal.  
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Para além dos elementos de identificação, a Figura 30 revela uma 

quebra de paradigma na Instituição, que já vinha acontecendo desde 1971. Ou 

seja, nesse ano foi implantado o ensino para o público masculino. O Colégio 

que foi idealizado para tratar da educação feminina e, por mais de 4 décadas o 

fez, agora, estava abrindo espaço para a educação masculina. Esse fato se 

configurou como uma grande mudança na cultura escolar de uma instituição 

genuinamente destinada à formação feminina.  Isso pode ser identificado nas 

lembranças de alguns dos/as colaboradores/as deste estudo.  

A ex-discente e ex-funcionária Larrubia Caldas de Abreu quando 

chegou ao colégio em 1980, já havia se instalado o ensino misto. Mas, pelo 

convívio familiar, por meio de uma irmã que estudou no Colégio antes dela e de 

seu pai que prestou serviços às Irmãs Doroteias por muito tempo, sabia da 

especificidade do Colégio ser destinado às meninas.   

 

[...] Foi no Colégio Nossa Senhora de Lourdes que vi a quebra de 
paradigmas, porque, só estudava meninas no Colégio e passou a 
aceitar meninos, também. [...] já era misto, tinha meninos e meninas 
na sala de aula, mas não ficava disposto na sala meninas de um lado 
e meninos de outro, porém era proibido menino brincar com menina. 
Era regra mesmo: educação sempre, respeito demais, não podia ficar 
de piadinha, de brincadeira, não podia ficar de paquerinha. Tinha 
casais na sala, eles se encontravam por aí, mas na sala de aula era 
como se não fossem namorados – era uma regra. (CALDAS DE 
ABREU, ex-funcionária/ex-aluna. Entrevista em 08 de junho de 2017). 

 

Agora existiam meninos no Colégio, mas era proibido que menina e 

meninos brincassem juntos. As regras de comportamento ganharam novas 

exigências, em definir a convivência não mais apenas entre meninas e 

meninas, mas agora entre meninas e meninos, e entre todos.  Pensar em 

homens e mulheres no mesmo espaço do CNSL remete para a perspectiva de 

uma experiência marcada por momentos de partilha e por momentos de 

separação dos conhecimentos socialmente considerados para a formação 

integral de ambos.  

No desejo de ilustrar um pouco mais sobre a organização pedagógica do 

CNSL, agora abordarei sobre o ensino propriamente dito na educação 

constituída no e pelo CNSL.  
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Nesse sentido, ao analisar as fontes da pesquisa, inicialmente, cheguei 

a evidenciar que os preceitos da religião católica faziam parte dos fins do 

Colégio. Mas, não é nenhuma novidade, por se tratar de um Colégio dirigido 

por membros de uma Congregação Católica, logo, confessional dessa fé.   

Assim, nos nove Regimentos da instituição durante o domínio das 

Doroteias, todos trazem no Título finalidades, a determinação que o Colégio, 

além da formação intelectual, destina-se à sólida formação religiosa.  

No documento Estatutos do Ginásio e Escola Normal Nossa Senhora 

de Lourdes – 1949, é possível encontrar marcas dessa finalidade:  ―Art. 1º 1 – 

dar as suas alunas formação moral completa e solidamente católica‖. 

No Regimento Interno do Ginásio-Escola Normal Nossa Senhora de 

Lourdes – 1962, esta finalidade também está prescrita, quando diz que este: 

 

Art. 2º - Destina-se a sólida formação intelectual, moral, 
religiosa e cívica à juventude feminina:  
b) atende à formação de caráter e, ministrando conhecimentos 
da religião católica, verdadeira base de cultura e garantia a 
futura personalidade das educandas.  
 

Regimento Interno do Colégio Nossa Senhora de Lourdes – 1964: 

―Art. 2 – é uma instituição educativa, confessionalmente, formação 

integral, dentro dos princípios ideais de solidariedade humana e de cristianismo 

autêntico‖.  

Quando tomei por referência as lembranças dos/as colaboradores/as, 

de maneira diferente, todos revelaram a existência dos preceitos da religião 

católica impressos no cotidiano da educação experienciada no cotidiano do 

ensino constituído no CNSL. De um modo geral o ambiente educativo pautava-

se numa relação pedagógica entre instrução escolar e fé. 

Ao falar em educação, logo é possível pensar numa série de 

concepções.. Etimologicamente, ―educação‖ tem origem a partir de dois 

termos: educare (alimentar, cuidar, criar) e educere (tirar para fora, conduzir 

para, modificar um estado). Sendo assim, as distintas acepções de educação 

admitem, quase unissonamente, que esta incide em um processo de 

desenvolvimento do ser humano por meio de uma transformação contínua. No 
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entanto, o conceito de educação é bem mais complexo e mutável tanto quanto 

às teorias da educação (LIBÂNEO, 2010). 

Para Libâneo (2010, p.73) 

 

[...] o acontecer educativo corresponde à ação e ao resultado de um 
processo de formação dos sujeitos ao longo das idades para se 
tornarem adultos, pelo que adquirem capacidades e qualidades 
humanas para o enfrentamento de exigências postas por determinado 
contexto social. 

 

Esse contexto poderia ser a escola, a família, a igreja, o bairro, o local 

de trabalho e demais segmentos sociais, consequentemente, o acontecer 

educativo está posto em seus diferentes modelos em todos os âmbitos das 

relações humanas. 

No que diz respeito aos modelos de educação, é plausível defini-la 

como: informal, não-formal, e formal. A educação informal diz respeito a uma 

educação não-intencional ou não ordenada por métodos, é o que acontece, por 

exemplo, no ambiente familiar. A formal é sistematizada, é ―aquela estruturada, 

organizada, planejada intencionalmente‖ (LIBÂNEO, 2010, p. 88), educação 

comum das escolas. Já a não-formal incide em ―atividades com caráter de 

intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e sistematização, 

implicando certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas‖ 

(LIBÂNEO, 2010, p. 89) que se realizam, por exemplo, em variados grupos 

sociais como associações de bairros, centros comunitários, dentre outros. 

Todos esses modelos têm intensa influência na formação da personalidade do 

sujeito. 

Como exemplo de instituições sociais que contribuem para a formação 

da personalidade do sujeito, tem-se: a família, a escola, e a religião. 

(TOSCANO, 2001). 

Nos dias atuais, dentre as instituições sociais, a escola é a responsável 

pela educação sistematizada, e a religião é um lugar de difusão da fé, apesar 

disso, esta última colabora profundamente para a propagação de valores, 

princípios e do conhecimento, do mesmo modo que a educação sistematizada.  

Diante dessa situação, no caso deste estudo, quando há uma instituição 
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educacional de caráter confessional, ou seja, o CNSL, em evidência, e, mais 

ainda, indícios que a cultura escolar do mesmo foi marcada pela composição 

entre instrução escolar e fé, no que se refere ao ensino propagado em seu 

cotidiano, considero importante fazer uma breve análise sobre história da 

educação conferindo sua ligação com a religiosidade.  

 

A história da educação está intimamente ligada à própria história das 
instituições religiosas. A casta sacerdotal, que nas sociedades 
arcaicas detinha o poder político ou pelo menos dele participava 
ativamente, deve ter compreendido de maneira bastante clara, a 
importância de chamar a si o controle do sistema educacional, por 
mais informal e limitado que ele fosse (TOSCANO, 2001, p. 139) 

 

Nessa perspectiva, essa relação se conserva desde as comunidades 

primitivas até as sociedades atuais. Aranha (2006, p. 35) explicita como desde 

as ―[...] comunidades tribais as crianças aprendiam imitando os gestos dos 

adultos e nas atividades diárias e nos rituais”. Porém, essa relação torna-se 

mais explícita a partir do momento em que as sociedades fazem-se mais 

complexas. A exemplo, posso citar, o Egito antigo, no qual a propagação do 

saber era limitada a poucos, dentre os quais os sacerdotes; a Mesopotâmia, 

que incumbia à classe sacerdotal a responsabilidade pela educação; a Índia, 

onde a educação era regalia dos brâmanes, que teriam sido concebidos da 

cabeça do deus Brahaman. E os hebreus, propagadores do monoteísmo ético, 

que discrepam das outras civilizações por acreditarem em um deus único. 

(ARANHA, 2006).  Ponto de vista semelhante é o de Borges (2002) quando 

afirma que  

 

[...] Nas civilizações antigas, a religião, ou a magia e o 
misticismo determinavam praticamente os aspectos da vida 
humana. Portanto, ao serem transmitidos os ensinamentos 
relativos aos aspectos práticos da vida primitiva, transmitia-se 
igualmente, o ensino religioso, pois eram temas 
interdependentes (BORGES, 2002, p. 28-29). 

 

As perspectivas de Aranha (2006), Borges (2002) e de Toscano (2001) 

convergem para o entendimento que a educação não ficou restrita à 
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religiosidade, porém durante muito tempo foi regalia restrita da classe 

sacerdotal dos distintos tipos de religiões e culturas.  

Já o cristianismo, que surgiu também em meio ao povo hebreu, sustenta 

uma forte ligação com as práticas educativas no transcorrer da história até os 

tempos de hoje: ―[...] os cristãos legaram ao mundo um vastíssimo patrimônio 

cultural e uma extraordinária riqueza filosófica e pedagógica‖ (BORGES, 2002, 

p. 40). No caso do Brasil, nos dias de hoje, posso citar, por exemplo, 

organizações religiosas educacionais vinculadas à Igreja Católica e outras 

igrejas cristãs, como várias instituições católicas de ensino, dentre elas a 

Pontifícia Universidade Católica - PUC, os diversos Colégios de Congregações 

Católicas e, no âmbito evangélico, posso citar a Faculdade Evangélica do 

Paraná e os muitos Colégios Presbiterianos. Alguns desses colégios se 

organizam também em associações como é o caso da Associação das Antigas 

Alunas Doroteias de Cajazeiras – PB. Quero dizer que o cristianismo pode ser 

evidenciado em todos os modelos de educação, a saber: informal - nos valores 

experienciados nas igrejas; não-formal – por meio de ONGs vinculadas às 

instituições religiosas; e formal – nas escolas e/ou colégios confessionais 

cristãos. 

Depois de uma breve narrativa sobre a relação entre educação e 

cristianismo16, por conseguinte fé, apresento as lembranças dos/as 

colaboradores/as em torno dessa representação. Nessa conjunção, Maria 

Joaquina Vieira, ex-aluna interna da instituição, no período compreendido entre 

1954 a 1956, em suas lembranças rememora  

 

Tinha o curso de religião. Era a tal história dos mandamentos 
da lei de Deus, dos sacramentos, dos dons do Espírito Santo. 
Aquilo elas propagavam e mandavam que a gente aprendesse. 
É tanto que elas levavam à sala de aula, porque tinha a matéria 
de religião, que tinha nota. Tinha apresentações, que quem era 
a professora era Madre Ferrer e ela queria que eu sempre 
acompanhasse, porque na ausência dela eu substituía. (MARIA 
JOAQUINA VIEIRA, ex-aluna. Entrevista em 25 de julho de 
2017- grifos meus). 
 

                                                 
16

 No caso deste estudo, cristianismo católico.  
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Na voz da ex-aluna, há indícios dessa relação entre o ensino 

propagado no Colégio e os princípios da religião católica, em especial, com a 

disciplina religião, na qual havia avaliação, inclusive com notas. 

 A religião no programa escolar e a natureza dogmática dos processos 

educacionais fundamentam-se por se tratar de um colégio confessional católico 

que considerava a educação católica como ―[...] verdadeira base de cultura e 

garantia a futura personalidade das educandas‖ (REGIMENTO INTERNO 

GINÁSIO ESCOLA NORMAL NOSSA SENHORA DE LOUDES,1962, p.01). 

Encontrei com a ex-aluna o ―livrinho de ouro17‖: um dos livros usados para 

subsidiar a aula de religião cuja aquisição era obrigatória às alunas. Era um 

livro com os ensinamentos da Beata Paula Frassinetti, fundadora da 

Congregação.  

 

 

Figura 31 – Livro Pequeno Tesouro de Piedade (1948) 
Fonte: Arquivo de Maria Joaquina Vieira. 

 

                                                 
17

 Livrinho de ouro – assim chamado pela colaboradora Maria Joaquina Vieira. 
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Tratava-se de um livro copilado para uso das alunas de Santa Doroteia 

no Brasil, para guiá-las desde o amanhecer até o anoitecer. Era um exemplar 

utilizado pelas Doroteias para a formação dos que estudavam no CNSL, em 

especial, para as alunas internas, que logo ao levantavar começavam a rezar  

 

[...] a oração do livrinho da Beata Paula. A gente aprendia 
muito. A oração era essa aqui, ‗ao abrir Jesus envio o meu 
primeiro suspiro que sai do meu coração no princípio deste dia. 
Suplico-vos que aceitei todas as minhas ações, a fim de que 
unidas as Vossas, depois de teres purificado e santificado em 
Vosso sagrado coração, as ofereçais como louvor eterno ao 
vosso divino Pai‘. (MARIA JOAQUINA VIEIRA, entrevista, em 
25 de julho de 2017).  

 

Neste livro encontro as datas das principais festas do ano eclesiástico. 

Destinado às alunas nos Colégios dirigidos pelas Doroteias no Brasil, era 

composto por orações para cada momento do dia e para cada ambiente. 

Oração de contrição, oração de adoração e agradecimento, oração a São José, 

oração a Nossa Senhora, dentre outras, importantes para formar as discentes 

na retidão dos ensinamentos da igreja católica, como os ritos do ―sacrifício da 

missa‖ e dos princípios evangelizadores da Congregação, tais como: 

evangelizar pela educação com o espírito de solidariedade e dedicação à 

pobreza.    

Para ilustrar, apresento uma das orações que compunha o Livro 

Pequeno Tesouro de Piedade (1948) e que atesta a propagação dos preceitos 

da religião católica na cultura escolar da instituição.  

 

 

 

Figura 32 – Oração antes do exame (1948) 
Fonte: Arquivo de Maria Joaquina Vieira. 
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Por se tratar de uma instituição confessionalmente católica, as alunas 

foram educadas numa relação entre instrução escolar e fé cristã. Com o 

exemplo dessa oração para se rezar antes de realizar a prova, fica o 

entendimento que mesmo a aluna estudando, sabendo do conteúdo que seria 

objeto nos exames, sem a oração poderia não conseguir a aprovação nos 

mesmos.   

O indicativo é que nessa época em que Maria Joaquina estudou no 

Colégio foi se constituindo uma cultura escolar de relacionar a oração ao bom 

êxito nas atividades escolares, mas também, que a oração tinha o poder de 

―conseguir tudo‖. Prova disso, por exemplo, é a cópia de uma ―oração para 

alcançar a graça de escolher um bom esposo‖, que encontrei na contra capa 

do citado livro.  

 

 

Figura 33 – Oração para alcançar a graça de escolher um bom esposo (1948) 
Fonte: Arquivo de Maria Joaquina Vieira. 

 

A ―oração para alcançar a graça de escolher um bom esposo‖ era uma 

súplica que a mulher fazia a Deus para conceder-lhe um marido que tivesse 
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condições de mantê-la decentemente na posição social na qual nascera, 

principalmente, com vistas a manter-se no mesmo patamar de poder aquisitivo 

ou progredir, enfim, um homem fiel e obediente à Igreja.   

No livro de outra aluna que estudou no Colégio no período 

compreendido entre 1955 a 1959, embora o oferecimento não se refira à 

religião,encontrei registros de uma educação que preparava a mulher para 

contrair matrimônio e, mais que isso, evangelizar o seu pretendente, na leitura 

do livro oferecido..  

 
Figura 34 – Oferecimento de um livro  

Fonte: Arquivo de Maria Joaquina Vieira. 
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A ex-aluna oferecia ao seu amado e futuro esposo um livro18 que 

narrava a importância do reconhecimento do cristianismo católico. É 

interessante que para justificar a leitura do livro, a ex-aluna justifica ―um homem 

sem leitura é um homem pela metade‖. Com argumentos que enaltecem o 

valor da leitura para a formação do homem, ela possibilita que seu futuro 

esposo tenha o conhecimento do catolicismo como única forma de salvação da 

alma. Nisto, inicia a preparação do homem que deseja ter.  E se comparar com 

o que roga a oração para alcançar marido, o pretendente adequado para 

contrair matrimônio é um homem convertido à fé cristã católica. 

Nas lembranças de Maria do Socorro Pinto, ainda encontrei narrativas 

que descrevem como era o ensino no Colégio. 

 

[...] Era um ensino com aquele direcionamento voltado para a nossa 
religião Católica Apostólica Romana, principalmente, com o retiro. 
Ave Maria! Tinha aqueles três dias de retiro. No retiro as irmãs davam 
santinhos pra gente, aí a gente gostava de trocar oferecimentos umas 
com as outras. Também, a gente oferecia fotos. Aí tinha o Capelão, 
aquele que era indicado para nos catequizar. Aquele silêncio! O 
sermão dele propício pra que a gente soubesse lidar, dizer o que era 
um retiro. A orientação do bom comportamento diante das leis de 
Deus. (MARIA DO SOCORRO PINTO, ex-aluna. Entrevista, em 12 de 
julho de 2017).  

 

 

Nas palavras da entrevistada, há o indicativo de um ensino dogmático 

e direcionado aos preceitos da religião Católica no ensino exercido no colégio, 

inclusive, com a prática de retiro espiritual que possibilitou às estudantes 

expressarem afeição umas pelas outras por meio da troca de oferecimentos, no 

verso dos santinhos e/ou em outro papel distribuídos pelas Doroteias e também 

nas fotos que ofereciam umas as outras. 

 

                                                 
18

 Livro - Diário de um convertido, de autoria do francês Pierre Van Meer de Walcheren, 
Tradução de Maria Helena Amoroso Lima Senise. Publicado em 1956, pela Livraria Editora 
Agir. 
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Figura 35 – oferecimento/ retiro (1956)            Figura 36 – oferecimento/ retiro (1958) 
Fonte: Arquivo de Maria do S. Pinto.                Fonte: Arquivo de Maria do S. Pinto. 

 

     

Foto 05 – oferecimento de fotografia/ retiro (1958) 
Fonte: Arquivo de Maria do Socorro Pinto.                . 

 

Para além da troca de afeto, essa fotografia revela outros aspectos da 

cultura escolar no CNSL, como por exemplo, o modelo do fardamento na 

época, quando as alunas vestiam blusas de mangas compridas, com saia. 

Como retrato do real, identifica-se o espaço do Colégio, que não se tratava 

apenas do prédio de concreto e alvenaria, como já visto na Foto 01 e na Foto 
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02, mas tinha essa parte bucólica, graciosa, que lembrava um cenário rural. 

Nas memórias de Larrúbia Caldas de Abreu, essa parte do CNSL era 

conhecida como a ―fazendinha das Irmãs‖.  

O caráter dogmático do retiro, a exigência do silêncio, foi uma prática 

importante na cultura escolar do CNSL, pois possibilitou ocasiões de interação 

entre as alunas.  Em outro momento da narrativa de Maria do Socorro Pinto, 

isto se evidenciou 

 

Outra coisa que lembro e guardo até hoje, são algumas mensagens 
que recebia de minhas colegas, quando no retiro as irmãs davam 
santinhos pra gente, aí a gente gostava de trocar oferecimentos umas 
com as outras. Também, a gente oferecia fotos. Sim, a Madre Frota, 
nos dava aula de civilidade que era só para as internas. Elas tinham 
muito cuidado no contanto da gente com as externas, porque 
podia, assim, fazer coisas que o Colégio não aceitava. Da gente 
ter uma amizade assim, com alguma coisa. (MARIA DO 
SOCORRO PINTO, ex-aluna. Entrevista, em 12 de julho de 2017 – 
grifos meus). 
 

 

Essa lembrança é de quando Maria do Socorro Pinto estudou no CNSL 

como interna. Interessante ela relatar que não podia ter muito contato com as 

externas. Fica um silêncio do não dito, do silenciado, do esquecido... Que 

coisas eram essas que o Colégio não aceitava? O que a amizade entre alunas 

que estudavam no mesmo espaço educacional poderia trazer que atentasse 

contra as diretrizes da escola? Em tese, todas em situação econômica e social 

parecidas, já que o Colégio era pago. Então, não seria pela questão econômica 

e social.  Mas, esse fato indica que na cultura escolar do CNSL existia uma 

barreira que separava as internas das externas e que era regra do Colégio. 

Regra esta que não encontrei determinada nos Regimentos analisados.  

Larrúbia Caldas de Abreu, ex-aluna interna e ex-funcionária da 

instituição, no período compreendido entre 1980 a 1982, lembrou que no 

CNSL, por ser uma instituição que confessava o catolicismo, as Doroteias 

tinham dificuldades em aceitar discentes que confessavam outra religião.  

 

[...] era aquela questão da gente ser católico. As irmãs não permitiam 
que você fosse de outra religião. E a gente tinha aquela obrigação 
como funcionária da instituição de cuidar do Padre. A gente tinha 
aquele cronograma de segunda à sexta, porque tinha missa toda 
tarde no Colégio, aí cada dia uma cuidava do padre. Era tipo 
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garçonete do padre, aí tinha que ficar lá a postos esperando o padre 
sair da missa. Além disso, a gente tinha a obrigação de assistir a 
missa. Quando a missa terminava, tinha que sair correndo, antes que 
o padre guardasse os panos, as coisas dele e já para a sacristia, já 
pegar o jantar e colocar na mesa e ficar esperando aquele padre 
chegar. Aí, era o padre comendo e a gente lá esperando, porque se 
ele precisasse de algo, a gente estava ali. Tínhamos que ser 
católicas e elas exigiam que entendesse mesmo do catecismo. 
Tinha o pessoal externo, que também, tinha que ser católicos, como a 
cozinheira, duas lavadeiras, que na segunda elas lavavam as roupas 
e na quarta passavam e tinha o jardineiro, o vigia e outras senhoras 
que iam para varrer, outros setores, que era proibido para nós o 
acesso, tipo as dependências das irmãs, era uma pessoa exclusiva, 
para limpar, lavar. [...].  O Colégio era muito exigente com a 
religião católica. Lembro de uma vez que uma menina que 
chegou de fora para estudar no Colégio e o pai dela era 
evangélico e o pai dela veio como pastor, aqui pra Cajazeiras. [...] 
Aí essa menina teve que entrar na justiça pra poder estudar, 
porque ela veio transferida de Recife para fazer o pedagógico. 
(LARRÚBIA CALDAS DE ABREU, ex-funcionária/ex-aluna. Entrevista 
em 08 de junho de 2017 =- grifos meus).  

 

Nas lembranças da ex-aluna/ex-funcionária, a religião católica era 

exigência para fazer parte do CNSL, fosse na condição de aluna, ou como 

funcionária. Enquanto alunas tinham que ter conhecimento do catecismo. Esse 

fato só comprova que a missão educativa do colégio fundado em 1928, nessa 

época, continuava primando pelos princípios evangelizadores da Congregação 

do Instituto de Santa Doroteia. E que a máxima ―ser Doroteia é ser catequista‖, 

não feneceu com o passar dos tempos. ―Se cada Dorotéia vive do espírito de 

sua Fundadora, bebido nas Regras, é óbvio que se deixe magnetizar e 

impulsionar pelo ideal da catequese‖. (BARRETO, 1957, p. 15). 

Com relação aos discentes, que professavam outra religião, percebe-

se pelo depoimento da aluna que foi preciso recorrer à justiça comum para que 

tivesse o direito de estudar no CNSL. Assim, tem-se o indicativo que por algum 

tempo, existiu uma resistência à presença de protestantes matriculados na 

instituição. Ou seja, na cultura escolar do colégio, há indícios de preservação 

da doutrina católica e dificuldades de conviver com outras religiões.  

Esse episódio, ainda, indica o descompromisso do CNSL com o direito 

ao Estado laico, quando se sabe que o ―Brasil tornou-se um Estado laico com o 

Decreto nº119-A, de 07/01/1890, de autoria de Ruy Barbosa‖. (LAFER, 2009, 

227). 

Por outro lado, reflete uma contradição quanto aos objetivos da 

instituição, promulgados no próprio Regimento interno de 1975, que era 
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Art. 8º - Proporcionar ao educando a formação necessária para o 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto 
realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 
consciente da cidadania dentro de um cristianismo autêntico. 
(REGIMENTO INTERNO DO CNSL, 1975, p.1 – grifos meus).  

 

Se a formação dos educandos estava ligada ao cristianismo 

autêntico, por que foi necessária a intervenção jurídica para que uma aluna 

que professava o cristianismo protestante pudesse vir a estudar no CNSL?  

É um questionamento que fica. Mas, do meu ponto de vista, além do 

descompromisso com o Estado laico de direito, teve a ver com intolerância a 

outra religião que não a católica.  Acredito que acontecimentos como este 

também proporcionaram ao CNSL mudar sua cultura escolar, mesmo que à 

base da imposição da lei, e assim, se constituir uma nova cultura escolar, na 

qual os educandos que professassem outra religião não ficassem 

constrangidos.  

Erlane Aguiar Feitosa de Freitas, ex-aluna externa, que estudou no 

CNSL no período compreendido entre 1977 a 1983, em suas lembranças, 

confirmou que os preceitos da religião católica se faziam presentes no ensino 

propagado na instituição, na perspectiva, catequética.  

 

[...] elas diziam que era importante saber aquelas rezas tradicionais, e 
comungar, confessar e cumprir os Dez Mandamentos. Elas sempre 
nos orientavam a seguir essa linha.  (ERLANE AGUIAR FEITOSA DE 
FREITAS, ex-aluna. Entrevista e 29 de junho de 2017).  

 

O ensino professado por meio dos princípios da religião católica, na 

linha catequética, mais uma vez é reafirmado. Ou seja, os discentes eram 

conduzidos a uma intenção evangelizadora de busca pela fé cristã católica. 

Com esse direcionamento, mesmo aceitando discentes de outros cultos 

religiosos, não deixavam de catequizar os demais para seguirem o catolicismo. 

Desse modo, induzindo os discentes a tomarem partido por uma religião, como 

se esta fosse a única a ser seguida.  

Nas lembranças do ex-aluno externo, Francisco José César Lira, que 

estudou na instituição nos anos de 1978 a 1980, a relação entre a religião 

católica e o ensino propagado no colégio era algo que ele não entendia bem. 
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Depois, lembra que já existiam alunos de igreja evangélica estudando no 

CSNL.  

 

[...] Por exemplo, eu acho que essa questão da aula de religião, 
era o único Colégio que, na época, tinha essa exigência com a 
religião católica. É por isso, que naquela época, eu não conseguia 
entender essa questão do aluno que não fosse católico e fosse de 
outra religião, como era que esses alunos lidavam com isso! Eu me 
lembro, até que na época, na minha sala tinha um menino que 
era evangélico, era da Batista, mas eu não lembro, assim, a 
questão, como era com ele, mas eu sei que ele não ia para a 
missa, nem se as Irmãs exigiam isso dele. Essa relação do ensino 
com a religião católica, não tinha como você separar! Você estudava 
dentro de um colégio, que era um convento, que tinha uma igreja do 
lado. Tá ligado? Toda classe tinha um crucifixo, lá, tá entendendo? 
Sempre rezava, geralmente, antes do início das aulas. Mas, isso ia de 
cada professor, mas geralmente, os professores faziam uma oração, 
aquele negócio todo! Assim, era muito forte a relação da religião 
católica, por se tratar de um colégio de Doroteias. Não tinha como 
não ser! (FRANCISCO JOSÉ CÉSAR LIRA, ex-aluno. Entrevista em 9 
de maio de 2017 – grifos meus).  

 

Nas lembranças do ex-aluno, Francisco José César Lira, já se percebe 

um avanço das Doroteias em aceitarem discentes de outra religião na 

instituição, de tal forma que destes não era exigido participar, por exemplo, da 

missa. Também, em sua narrativa é identificada a dimensão religiosa de um 

ambiente educativo católico cristão, inclusive, levando todos a perceberem a 

presença de Jesus no colégio, por meio, da imagem do crucifixo em cada sala. 

Da mesma forma, a cultura de rezar antes ou após as aulas.   

O professor Francisco Abreu que esteve como docente da instituição 

no período compreendido entre março de 1971 a janeiro de 1983, sobre os 

aspectos dos preceitos da religião católica difundidos no ensino o CNSL, 

revelou que ―[...] era um Colégio de religião católica, mas absolvia todos os 

seguimentos e não fazia distinção. Mas, tinham eventos religiosos na escola, 

que geralmente aconteciam na Igreja do Colégio.‖ (FRANCISCO ABREU, ex-

docente. Entrevista em 13 de junho de 2017).  

Penso que nas lembranças do Professor Francisco Abreu, quando ele 

disse que o Colégio absolvia todos os segmentos e não fazia distinção, essa 

mudança na cultura escolar do Colégio ao tratar com discentes de outras 

religiões, que não a católica, respeitando-os, deve ter ocorrido após o episódio 



145 

 

 

relatado por Larrúbia Caldas de Abreu. Outrossim, que o mesmo não tenha 

presenciado algo nesse sentido.  

A professora Fátima Maria Elias Ramos, que lecionou no colégio no 

período de 1974 a 1981, revelou:  

 
 

[...] existia aula de religião e aí eles tinham essa formação católica e 
numa doutrinação voltada para a Congregação, sobretudo, os 
pensamentos, as ideias da fundadora, da italiana Paula Frassinete. 
Então, havia festas religiosas, sobretudo, nas datas fortes da 
Congregação. E os alunos liam, participavam de tudo que as irmãs e 
a congregação ofereciam aos alunos. Inclusive, uma visita anual da 
provincial ao Colégio. E quando a provincial vinha, tinha reunião com 
os funcionários, com os docentes, com os alunos e uma grande 
confraternização no Colégio, para todos. (FÁTIMA MARIA ELIAS 
RAMOS, ex-aluna/ex-docente. Entrevista em 03 de julho de 2017). 

 

 

A professora revelou que os alunos/as da instituição, por meio da aula 

de religião, tinham uma doutrinação voltada para a Congregação de Santa 

Doroteia.  O CNLS seguia o que recomendava a Congregação, ou seja, 

equiparar o valor da disciplina religião as outras disciplinas do currículo, de 

modo que esta tivesse o mesmo valor das demais. Portanto, segundo a 

Doroteia, Madre Leonor Paes Barreto   

 

Equiparando nos Colégios a disciplina Religiosa as demais 
disciplinas, empregam para o seu integral desenvolvimento, os 
métodos pedagógicos em vigor, atualizando o ensino e dando-lhe o 
mesmo valor que têm as matérias profanas no currículo escolar. 
(BARRETO, 1957, p. 14).   

 

Já o professor Reudesman Lopes Ferreira que trabalhou com as 

Doroteias num tempo menor, ou seja, de 1980 a 1983, quanto aos princípios da 

religião católica difundidos no ensino propagado no colégio, revelou que existia   

 

[...] O aspecto de você fazer orações diárias, antes do início da 
aula. Tinha uma missa semanal, mensal, agora não recordo 
direito. E outra coisa, que muito me chamava atenção, embora 
lá tivesse o auditório, mas as irmãs concentravam muita coisa 
na igreja do Colégio. Eu acho, até, para valorizar a igreja, a 
capela, no caso, a religião católica. Sempre falando para todos, 
vocês estão num ambiente de respeito, de veneração a Deus. 
Eu acho que caracterizava muito isso. Então, os preceitos da 
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religião católica, eles eram mantidos eu não tenho a menor 
dúvida, dentro de um clima assim, de muita inteligência por 
parte delas.  Porque elas cultuavam isso pra nós e nós 
éramos os porta-vozes delas com relação aos alunos, lá na 
sala de aula. Na sala de aula a gente rezava, fazia a nossa 
oração antes da aula. Tinha professor que fazia no final da 
aula, também, agradecendo a Deus por toda aquela 
oportunidade de tá ali. Coisas que, assim, traduziam esse 
sentimento da religiosidade das irmãs. Então, isso aí foi uma 
coisa que marcou e marca a minha história com relação à 
religião católica. (REUDESMAN LOPES FERREIRA, ex-
docente. Entrevista em 14 de junho de 2017 – grifos meus). 
 

No relato do professor Reudesman é possível identificar características 

mais específicas da missão educacional da Congregação que era ―[...] 

evangelizar através da educação [...]‘. (CONSTITUIÇÕES, art. 26. apud 

CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL, 2003, p.46). A frase 

destacada em negrito revela que as Doroteias buscavam doutrinar os/as 

professores/as na religião católica para que estes levassem os ensinamentos 

aos discentes.  

 A professora Maria José Pereira, que lecionou na instituição nos dois 

últimos anos de atuação das Doroteias à frente do CNSL, quando se trata dos 

preceitos da religião católica difundidos no ensino desenvolvido no colégio, 

afirmou:  

 

[...] como católica que sou, então, procurava por em prática os 
preceitos da religião católica e passava para os meus alunos, 
já que a gente tinha total liberdade porque estava num 
colégio católico.  (MARIA JOSÉ PEREIRA, ex-aluna/ex-
docente. Entrevista em 16 de junho de 2017 – grifos meus).  

 

 

Segundo o relato da professora, a propagação dos preceitos da religião 

católica dava-se segundo sua própria conduta de católica. Compreendo que na 

perspectiva da docente, não existia exigência das Doroteias nesse sentido. No 

entanto, talvez, a docente, por sua conduta católica, já incutisse os princípios 

da religião católica, naturalmente.  Sob esse prisma, há mais um indício que 

mesmo o Colégio recebendo discentes de outra religião, como era direito 

destes estudarem onde quisessem, pudessem, desde que houvesse vagas, 

independente de ser um Colégio de Congregação católica, pois o Brasil, já era 

um Estado Laico desde 1890, não foi fácil esse processo de mudança. A 
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liberdade da professora em passar os preceitos da religião católica para seus 

alunos é prova disso.   

O que percebi dessas lembranças, é que a cultura escolar em torno do 

ensino, por algum tempo se constituiu numa perspectiva de que era necessário 

difundir os ensinamentos da Congregação e do catolicismo. Dessa forma, o 

direito à fé, independente do credo religioso que se seguia, não foi respeitado.  

Quando, um ano antes das Doroteias elaborarem seu primeiro Estatuto, ou 

seja, 1948, no Artigo XVIII da Declaração Universal de Direitos Humanos, 

encontrava-se a seguinte afirmativa:  

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença 
e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela 
prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em particular. (ONU, 1948). 

 

Então, o direito à fé, variação de religião, ou crença, a sua 

manifestação pelo ensino e pelo culto, já havia sido declarado universalmente. 

Mas, acredito que no CNSL, enquanto sob o domínio das Doroteias, isso foi 

acontecendo aos poucos. Talvez, não tenha sido uma prerrogativa, apenas do 

Nossa Senhora de Lourdes, mas de tantos outros colégios confessionais 

católicos em mudar sua cultura escolar nesse sentido. Penso que foi um dilema 

para as Doroteias, bem como para toda a comunidade do CNSL esse período 

inicial de convívio com pessoas que professavam outra religião.   

  Essas lembranças dos/as colaboradores/colaboradoras, referentes à 

prática educativa desenvolvida no CNSL, indicam uma unanimidade em 

afirmarem que existia relação entre os preceitos da religião católica no ensino 

propagado pela instituição. É claro que cada qual a sua maneira encontrou em 

suas memórias essa representação, pois, independente da matéria que 

lecionavam, todos tinham como referência um local concreto. ―[...] É o sinal de 

que se reconhece e pertence a certo grupo social e a uma determinada 

geração.‖ (NUNES, 2003, p. 8).  

Por fim, me pergunto quais as implicações dessa composição 

pedagógica entre instrução escolar e fé? Pelas narrativas, posso dizer, por 

exemplo, que implicou na construção de valores morais, éticos e religiosos 
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confessados pela religião católica. Todavia nos últimos anos das Doroteias à 

frente do CNSL, a Instituição, ao aceitar discentes de outras religiões, no caso 

identificado, a protestante, isso, não implica dizer que naquela época tenha 

permitido que a diversidade de expressão religiosa se sobrepusesse à 

preconização do catolicismo e dos dogmas da Congregação.  

Ainda, sobre o ensino, busquei esclarecer o local de realização das 

aulas e como elas aconteciam.  

 

As aulas eram muito bem ministradas. Professoras muito 
competentes. Exigentes e é certo porque, tem muito aluno 
preguiçoso, desatencioso. Então, é a tal história, de que o 
comportamento valia muito. Porque esse comportamento para a vida 
do aluno, Aconteciam em sala de aula. Eram aulas dissertativas. A 
gente tinha que pegar o subsídio que era o livro. Então, no livro a 
gente via o que era que elas poderiam fazer , quando fosse ter a 
prova, que era a arguição. E a gente, já detectava também, o que é 
que cairia na dissertação. (MARIA JOAQUINA VIEIRA, ex-aluna. 
Entrevista em 25 de julho de 2017 – grifos meus). 
 
 
Tinha as salas de aula. Eram aulas expositivas. Usavam cartazes e 
a gente para fazer, chamava naquela época composição ou 
dissertação, e botavam aqueles gráficos bem grandes e a pessoas ia 
desenvolvendo de acordo com o que via naquele gráfico. A aula era 
mais expositiva exigindo muito silêncio, pra que a pessoa fosse mais 
participativa. Mas, também tinha explicações com materiais 
concretos. Na segunda fase, a partir de 71 também já tinha aula fora 
da sala de com a gente ali, debaixo dos juazeiros, que ao lado tinha 
uma paredinha e a gente ficava sentada ouvindo ao ar livre a 
exposição do professor.  Na aula de educação física tinha muitas 
opções pra você escolher. Tinha ping pong, uma mesa muito grande, 
chega era verde. Tinha o vôlei, quando eu era interna, joguei no time 
do Colégio. Tinha um tronco de uma árvore, bem grosso, cilíndrico, 
colocado numa altura que era pra gente fazer o equilíbrio. Aquele 
negócio de andar se equilibrando pra não sair. Tinha a gangorra, 
tinha o escorregador, tinha o balanço. Tinha xibiu, tinha jogar 
academia.  Tinha em matemática, o bloco lógico era muito 
importante, porque tanto era para aprender as cores, como as formas 
dos objetos, principalmente, se referindo as formas geométricas. Com 
esse bloco ficava uma aula global, porque através desse material era 
para o ensino da numeração, para estudar as quatro operações. Ali 
você somava, ali você subtraia, você multiplicava, você dividia com 
esse material concreto aí. (MARIA DO SOCORRO PINTO, ex-aluna. 
Entrevista, em 12 de julho de 2017 – grifos meus).  

 

Nas lembranças das ex-alunas que estudaram no CNSL na década de 

1950, o que há em comum é que as aulas aconteciam na sala de aula e eram 

expositivas. No entanto, nas lembranças de Maria do Socorro Pinto, 
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aconteciam fora da sala de aula e por meio da utilização de materiais 

concretos.  

Os ex-discentes que estudaram no CNSL a partir da década de1970, 

em suas lembranças ressaltam que a aula ocorria na sala de aula, mas 

também fora dela, em outros espaços, como o pátio do Colégio, auditório e até 

na Igreja.  

 
[...] Naquela época o Colégio era uma referência pela qualidade do 
ensino, pela qualificação dos professores. Era um Colégio muito 
rígido, assim, na disciplina. Também por ser dirigido por Dorotéias, 
né? Tinha que ser tudo no cuidado. Tínhamos também o ensino 
religioso, que era muito cuidado. Tínhamos aula até aos sábados. 
Eram três aulas. A única escola de Cajazeiras que tinha aulas aos 
sábados. Era Português, religião, com Irmã Dourado e aula de canto 
religioso com Irmã Inês.  As aulas dos conteúdos normais aconteciam 
em sala de aula e a gente só mudava de sala de aula quando 
mudava de ano. Eu sempre estudei no primeiro andar da escola. As 
aulas de Educação Física eram a única exceção, pois aconteciam no 
pátio do Colégio. (FRANCISCO JOSÉ CÉSAR LIRA, ex-aluno. 
Entrevista em 9 de maio de 2017). 
 
Nós tínhamos aulas normais das disciplinas em sala de aula. 
Tínhamos aula de orfeão, que muitas vezes era feita na sala de aula, 
outras vezes era feita no auditório ou então na Igreja. O objetivo 
dessas aulas de orfeão era pra gente participar das missas. A gente 
fazia muito teatro, no Colégio incentivado por Fátima Elias. E a única 
aula que a gente saia mesmo era aula de Educação Física e, hoje, 
Reudesman foi meu colega na UFCG, mas ele já foi meu professor 
quando eu estudava no Colégio.  (ERLANE AGUIAR FEITOSA DE 
FREITAS, ex-aluna. Entrevista e 29 de junho de 2017). 
 
As aulas eram como já é hoje. Eram cinco aulas com duração de 50 
minutos. Tinha o dia da aula de Educação Física, no último horário, 
porque não tinha mais que voltar para a sala de aula suada. Na 
época, o teatro ainda era um escândalo. Eu lembro, que a professora 
de Português, Fátima Elias trabalhava esquetes teatrais em sala de 
aula. Era assim, ela mandava você ler um capítulo de um livro 
paradidático e a gente tinha que apresentar o que compreendeu na 
forma de esquete teatral e ser avaliada pela professora e demais 
colegas. [...] A gente lia muito e trabalhava na sala com música, 
poesia. Na época a gente trabalhava na sala de aula com as músicas 
de Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Chico Buarque, dentre outros. 
Ao tempo em que se trabalhava a arte, trabalhava a desenvoltura da 
expressão corporal e a desenvoltura de falar em público. Ainda hoje, 
agradeço a essa formação que tive no colégio. (LARRÚBIA CALDAS 
DE ABREU, ex-funcionária/ex-aluna. Entrevista em 08 de junho de 
2017). 

 

A professora Fátima Maria Elias Ramos, citada nas lembranças da ex-

aluna Larrúbia Caldas de Abreu, por meio de suas memórias confirma as 

lembranças da ex-discente, quando ressalta 
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A gente trabalhava com o Jornal Mundo Jovem que tinha um 
peso na formação católica e os alunos gostavam muito desse 
jornal. Então, esse rico material do Regional Nordeste II19, eu 
fui aos poucos infiltrando nas minhas atividades em sala de 
aula. Então, em relação às canções era cantar, discutir o 
conteúdo das canções, encenar as situações descritas na 
canção. (FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS, ex-professora. 
entrevista em 03 de julho de 2017- grifos meus). 
 

As lembranças dos ex-discentes de como eram as aulas dão um 

indicativo de como os docentes as planejavam e de quais matrriais utilizavam 

nas mesmas.  A seguir, ilustro com imagens do material Regional Nordeste II, 

que a professora citou. 

 

 

 

                                                 
19

 Regional Nordeste II- congrega os membros da CNBB canonicamente domiciliados nas 
circunscrições eclesiásticas dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte.  
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Figura 37 – Material didático Regional Nordeste II (1975) 
Fonte: Arquivo pessoal da ex-professora Fátima Maria Elias Ramos. 

 

 

 Segundo o que lembram as aulas eram boas e uma referência de 

ensino para a época. Por exemplo, nas aulas de Educação Física, os relatos 

dos colaboradores afirmam que a prática esportiva, em especial o voleibol, foi 

uma marca da cultura do CNSL, enquanto esteve sob o domínio das Doroteias. 

As recordações do ex-professor Reudesman Lopes Ferreira atestam esse fato:  

 

Então, a aula era focada na parte de Educação Física Pura, 
Ginástica, as Atividades e a parte esportiva, mais no tocante ao 
voleibol. Porque, quando eu cheguei ao Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes, a primeira coisa que eu olhei foi um quadro que tinha lá com 
uma medalha de 1955, na data que nasci, com uma premiação de 
voleibol, que o colégio tinha ganho, em campeonatos da cidade. Eu 
quero dizer pra você também que eu estendi o trabalho para a 
primeira fase e eu disse a Irmã Sousa: - Irmã, eu quero dar aula na 
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primeira fase. Ela disse: - Mas, nós não temos como lhe pagar. Eu 
disse: - A senhora não vai me pagar nada. Eu vou voluntário. Ela 
disse:  - Primeira vez que eu vejo um professor que vai dar aula de 
graça. Mas, eu disse: - Não tem problema. Eu faço isso de bom grado 
e de bom coração. É só uma aula. Então, eu fiquei na primeira fase, 
que naquele tempo era o primário. Eu fiquei com 3º e 4º ano primário. 
Por quê? Porque tinha as meninas, que tinham um bom porte físico e 
que eu poderia trabalhar no voleibol. Então, eu também objetivei isso. 
(REUDESMAN LOPES, ex-professor. Entrevista em 14 de junho de 
2017). 

 

 

O voleibol fez parte da prática pedagógica das aulas de Educação 

Física e, por conseguinte, da cultura do CNSL. Durante a pesquisa, identifiquei 

que desde 1955 o CNSL, era reconhecido pelo desenvolvimento de práticas 

esportivas, em especial, no destaque ao voleibol.  A fotografia seguinte ilustra 

um momento do time de voleibol feminino, no qual as alunas encontravam-se 

na companhia do professor de Educação Física, Reudesman Lopes Ferreira, 

no ano de 1980, na quadra de esportes da Instituição.   

 

 

Foto 06 - Time de Voleibol feminino - CNSL (1980). 
Fonte: acervo pessoal do ex-professor Reudesman Lopes Ferreira. 
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Por esta fotografia do time de Voleibol feminino do CNSL, em 1980, 

pode-se identificar aspectos contextuais: as blusas que as meninas estavam 

vestindo estampam o nome das Doroteias, ou seja, uma representação que 

naquela época o Colégio era dirigido pelas Irmãs da Congregação de Santa 

Doroteia; o Colégio tinha um espaço adequado para tal prática esportiva, pois 

ao fundo percebe-se uma rede que caracteriza ginásio, quadras;  as jogadoras 

estavam vestidas adequadamente para a prática do esporte, inclusive com 

joelheiras, necessárias para diminuir o risco de possíveis lesões durante a 

prática esportiva, o que aponta para um poder aquisitivo que permitia usufruir 

de um uniforme completo e adequado à pratica esportiva. 

Já as aulas de língua portuguesa incentivavam a leitura e 

possibilitavam inserir os discentes na arte cênica. Sob essa égide, as 

recordações da ex-professora Fátima Maria Elias Ramos, confirmam  

 

[...] eles gostavam muito, era a criatividade deles, de 
apresentarem conteúdos de esquetes, jograis, murais, danças 
folclóricas, teatro. E a realização bimestral de uma sessão 
especial para os alunos do primeiro grau e segundo grau, com 
a apresentação artística de cada turma.  E aí a gente fazia 
isso, culminando com o bimestre, no auditório do Colégio 
com a presença da direção, dos professores, dos 
funcionários, e também convidávamos os pais dos alunos.  
Fora isso, nós organizávamos também a Páscoa, o mês de 
Maio, todos os dias na capela do Colégio. Os jogos, porque 
também participavam nas aulas de educação física de 
atividades esportivas e todo ano o Colégio organizava 
atividades de uma semana com jogos, não só do Colégio 
Nossa Senhora de Lourdes, mas de outros Colégios.   
(FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS, ex-professora. entrevista em 
03 de julho de 2017 – grifos meus). 
 

As atividades pedagógicas de caráter social estavam previstas no 

Regimento Interno de 1975, quando seu Art. 48 afirma: 

 

As atividades extra-classe de caráter social e recreativo merecerão 
especial consideração, velando o Colégio pelo seu desenvolvimento, 
desde de que respeitem o horário das aulas, e dentro de um regime 
de autonomia crie condições favoráveis, a formação de bons 
sentimentos de sociabilidade, espírito de equipe e iniciativa, 
capacidade de liderança.  (REGIMENTO INTERNO DO CNSL, 1975, 
p. 09).  
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Desde que respeitassem o que prescrevia o citado regimento, era 

possível esta prática bimestral de apresentação das atividades que culminavam 

com os conteúdos trabalhados no bimestre.  

De um modo geral, as aulas aconteceram dentro de uma metodologia 

de ensino para além da decoreba de conteúdos e possibilitou aos discentes o 

conhecimento e a vivência das artes cênicas, fosse no dia a dia da sala de 

aula, ou em momentos de festividades, como o registro seguinte, de ―[...] um 

teatro relacionando o Colégio no tempo, mas também falando muito sobre a 

realidade do Brasil e do Nordeste na época‖. (FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS, 

ex-professora. entrevista em 03 de julho de 2017). A foto a seguir é o registro 

da comemoração dos 50 do CSNL. 

 

 

 

Foto 07 – 50 anos do CNSL (1978). 
Fonte: acervo pessoal da ex-professora Fátima Maria Elias Ramos 

 

Esta foto, além de documentar o jubileu de ouro do CNSL, é um 

registro de atividades realizadas fora da sala de aula. Pertinente notar que, 

apesar de nesse período, o Colégio já atuar na estrutura mista, não aparece 

nenhum menino, apenas meninas. Que, embora estejam de farda, umas estão 

com a blusa de mangas curtas, marcadas no antebraço, e as outras estão com 
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uma camiseta mais simples e de short. Penso que essa última farda era usada 

para as aulas de educação física.   

Ainda sobre as aulas e planejamento destas, os colaboradores, ex-

docentes, destacaram:  

 

Planejamento, que a gente ia aplicá-los no dia seguinte ou decorrer 
de toda semana, eu tinha quase que mentalmente aquela aula do dia 
seguinte e até da semana, preparado nos finais de semana. Eu 
preparava um roteiro e levava para o Colégio, inclusive com aqueles 
livros que a escola adotava e seguia o roteiro, cotidianamente, em 
cada disciplina, em cada aula.  (FRANCISCO ABREU, ex-docente. 
Entrevista em 13 de junho de 2017). 
 
Não havia uma sistematização, uma organização da direção com 
professores em termos de plano de aula ou das atividades 
desenvolvidas no Colégio. Cada turma tinha o seu livro didático e o 
professor era responsável para trabalhar o conteúdo programático. 
Nós tínhamos reuniões de orientação, mas voltadas assim, para as 
regras, normas e regulamentos do Colégio. Assim, elas ouviam os 
pais, nas reuniões dos pais e aí tinha as reuniões com os professores 
e era exatamente, para passar ou repassar o que os pais estavam 
comentando sobre os professores e o que elas achavam que devia 
mudar ou melhorar em termos de ensino. (FÁTIMA MARIA ELIAS 
RAMOS, entrevista em 03 de julho de 2017). 
 
Estudava em casa. Vendo o próximo conteúdo e sempre fazendo 
para quando chegar à sala de aula promover o feedback. Tinha o livro 
didático como sempre. Que orientava, ajudava muito. Houve uma 
época em que a gente já trabalhava com slides, às vezes, gráficos. 
Tinha outras ferramentas além do livro didático, além de fazer sempre 
o planejamento. (MARIA JOSÉ PEREIRA, ex-aluna/ex-docente. 
Entrevista em 16 de junho de 2017).  

 
 

Fica evidente que o planejamento não era sistematizado, no sentido de 

uma orientação a todos. Uma indicação de que não existia uma linha teórico-

metodológica a seguir. Cada docente era livre para planejar suas aulas e seguir 

as orientações do livro didático ou dos programas de estudos que elaborassem 

para ministrar as disciplinas.  Isso fica evidente no Regimento Interno do CNSL, 

de 1975:  

 

Artigo 42 – Os programas das disciplinas e práticas educativas, sob a 
forma de plano de curso, serão organizados pelo professor e deverão 
executá-los na integra de conformidade com as instruções 
metodológicas que elaborarem. (REGIMENTO INTERNO DO CNSL, 
1975, p. 09). 
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As narrativas dos ex-docentes apontam que havia um programa a 

seguir, eram livres para planejar, mas, não o faziam colocando em um plano de 

curso como posto no Regimento.  

A partir dessas evidências ficam algumas questões: Será que o 

Regimento era de conhecimento de todos? Será que, apesar de sua existência, 

no cotidiano do Colégio não era posto em prática, em toda sua amplitude? 

Pelas conversas com os colaboradores, este assunto não foi 

esclarecido, a ponto de responder tais questionamentos. Apenas da liberdade 

de escolher como cumpririam o programa dos livros didáticos.  

Quanto aos livros, tanto os ex-discentes como os ex-docentes 

colaboradores da pesquisa ressaltaram que estes eram obrigatórios: os 

discentes deviam adquiri-los; os docentes precisavam tomá-lo subsídio para 

orientar o ensino.  Nesse sentido, os ex-docentes lembram que a escolha do 

livro didáticos era de sua responsabilidade. 

 

Os livros didáticos eram escolhidos pelo professor. Isso, eu achava 
naquela época muito positivo, porque eu escolhia os livros que eu 
queria trabalhar com meus alunos, de língua portuguesa. Os alunos 
compravam os livros didáticos, da série vagalume e das edições de 
ouro. (FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS, entrevista em 03 de julho de 
2017). 
 
Os livros daquela época, a gente tinha Dalton Gonçalves, para 
lecionar Física. Matemática, a gente tinha uma variedade que, 
normalmente, mudava de ano para ano. Eu seguia exatamente 
aqueles livros, aquela sequência indicada para que os professores 
utilizassem. Bom, a questão de ser obrigatório, o professor não tinha 
como impor que o aluno apresentasse livro ou não. A gestão do 
Colégio era quem fazia essa exigência maior, até porque o poder 
aquisitivo de quem estudava no Colégio naquela época era de regular 
para bom, e todos, na grande maioria, tinham o seu livro. Tinha 
aquele conceito que sempre assim avaliei de que apontamentos, 
simplesmente, não botam aluno pra frente. Tem que ter a essência do 
conhecimento absorvido dos livros didáticos.  (FRANCISCO ABREU, 
ex-docente. Entrevista em 13 de junho de 2017). 

 

 
 

Pelo exposto, a obrigatoriedade dos livros fazia parte da cultura do 

CNSL, inclusive, no sentido de serem imprescindíveis para os discentes e 

necessários aos docentes, até porque, existia uma liberdade para o docente 

escolher o livro que considerasse mais adequado a sua prática. Nas 

lembranças dos ex-discentes e do ex-docentes, alguns dos livros adotados 

para o processo de ensino e aprendizagem na instituição ficaram marcados na 
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memória, porque serviram para auxiliar o processo, como recurso didático. 

Para outros, além de recurso didático, uma maneira, de incentivar o gosto pela 

leitura, bem como para a formação cidadã do sujeito. As lembranças da ex-

aluna e ex-funcionária do Colégio Larrúbia Caldas de Abreu tangem para essa 

perspectiva: 

 

Lembro que a gente trabalhava muito em cima da leitura e 
tinha o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. A gente era 
instigado e cobrado a ler muito, inclusive, tinha um Clube do 
Livro e tinha também, a Revista Mundo Jovem. Essas leituras 
levavam a gente a pensar em muitas coisas ao nosso redor. 
Capitães de Areia, já trazia essa questão da conscientização 
da luta de classes, para a gente pensar.  
 

De alguma maneira, os discentes aprendiam nos livros, isso fazia parte 

da cultura escolar do CNSL. Também havia um material que era didatizado, a 

exemplo, da revista Mundo Jovem e do livro Capitães de Areia de, Jorge 

Amado.. 

Outrossim, o livro, e outros objetos usados no colégio, como por 

exemplo, os cadernos, são importantes, pois constituem uma significativa prova 

material em relação a sua cultura  escolar. Nessa perspectiva, os cadernos são 

definidos como 

 

[...] um conjunto de folhas costuradas de antemão em forma de livro 
que formam uma unidade ou volume e que são utilizados com fins 
escolares e que podem ou não ter a capa personalizada ou 
padronizada; grandes ou pequenos; com linhas ou não; com 
margens, espessuras e folhas diferentes. (FRAGO, 2008, p.19-20). 

 

 
Independente da espessura dos cadernos, da capa ser padronizada ou 

não, os mesmos são importantes para o entendimento da cultura escolar, uma 

vez que estes, até os dias atuais, ainda se configuram como um dos materiais 

didáticos mais usados em sala de aula. Nesse sentindo, nas páginas dos 

cadernos estão impressas informações que permitem entender um dado 

cotidiano escolar, assim,  

 

[...] tanto por sua inserção na história da escola quanto pela 
preocupação de conservação da qual ele foi objeto, é certamente um 
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testemunho precioso do que pode ter sido e ainda é o trabalho 
escolar de escrita (HÉBRARD, 2001, p. 121). 

 

Partindo desse pressuposto, durante a pesquisa busquei identificar a 

importância dos cadernos para a aprendizagem e a avaliação, por exemplo, 

nas lembranças dos colaboradores.  

Nas lembranças dos ex-docentes, de um modo geral, os cadernos 

eram usados para o processo de ensino aprendizagem, na perspectiva dos 

discentes desenvolverem exercícios, como por exemplo, a cópia para melhorar 

a caligrafia. Também, para fazerem seus apontamentos do conteúdo 

trabalhado, mas, se bem organizados, poderiam ajudar na avaliação em termos 

quantitativos.  

Nesse sentido, por exemplo, o professor Francisco Abreu, que lecionou 

as disciplinas matemática e física no CNSL, relembrou  

 

Eu fazia questão de ao resolver determinadas questões para que o 
aluno acompanhasse aquele roteiro e aproveitasse para tirar alguma 
dúvida, eu ficava circulando na classe entre as carteiras para 
observar o tipo de apontamento que cada aluno estava fazendo. E via 
que era uma beleza. Eu não diria unanimidade, mas eu via aquelas 
alunas e alunos, também, porque era uma turma mista, eles na 
grande maioria procuravam fazer o caderno bem organizado e até 
delas usavam de brincadeiras e faziam um coração, depois que via 
aquela matéria bem organizada no caderno e escreviam: eu gosto 
muito do meu professor por sua organização. Eu procurava fazer no 
quadro o roteiro, muito bem orientativo, para que cada um seguisse. 
Mas, eu não conceituava o aluno pela organização do caderno em 
detrimento da avaliação numérica, mas eu aproveitava, quando eu 
percebia que o aluno era organizado, anotava aqueles roteiros, tal 
qual eu escrevia no quadro, às vezes interrogava determinado 
assunto que não havia entendido numa aula próxima, fazia pergunta 
a respeito daquele assunto e eu ia reexplicar. Eu aproveitava, quando 
constava que no seu caderno estava tudo muito bem organizado e se 
no final da avaliação, o aluno precisasse de um incentivo, eu levava 
em consideração a organização do caderno. (FRANCISCO ABREU, 
ex-docente. Entrevista em 13 de junho de 2017). 

 

 Fica claro que o professor preservava pelo uso dos cadernos em suas 

aulas, inclusive, que os discentes tivessem zelo pelo caderno, até mesmo na 

organização da escrita. 

 A professora Fátima Maria Elias Ramos, que lecionou língua 

portuguesa, literatura e redação no CNSL, informou que os cadernos eram 

usados,  
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[...] muito para as cópias, os ditados, para melhorar as caligrafias. 
Não só as irmãs exigiam que a gente trabalhasse nessa perspectiva 
como os pais. Muitos alunos não gostavam, mas eram exercícios do 
conteúdo que era trabalhado. Não era atribuído notas aos cadernos, 
mas  eram vistos. Às vezes eu recebia e fazia a correção ou quando 
a turma era muito grande, não dava tempo eu fazia a correção no 
quadro e eles iam corrigindo, mas tinha que passar pelo meu olhar 
para eu colocar o visto. Se não fizesse isso e deixasse livre eles não 
faziam os exercícios. Também eu olhava a conservação dos livros e 
dos cadernos, porque fazia parte das normas do Colégio. Assim, as 
Irmãs pediam na primeira semana de aula que a gente tivesse o 
cuidado de explicar aos alunos a importância do zelo, do valor do 
material didático. (FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS, ex-docente. 
Entrevista em 03 de julho de 2017). 

 
 

Pelas recordações da professora, o uso dos cadernos bem 

conservados fazia parte das regras do CNSL. Ainda posso inferir que o 

costume de passar o visto nos cadernos era cultura na instituição. Outrossim, o 

visto pode ser entendido como uma forma de controle na vida estudantil. No 

caderno que se tem a seguir, pode se observar a prática do visto (Figura 40), 

nas anotações em caderno e também a aplicação de conceitos, pelo conteúdo 

e pela organização do caderno como um todo.  
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Figura 38 – Capa de caderno escolar – Colégio Nossas Senhora de Lourdes (1976) 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Socorro Pinto 
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Figura 39 – Primeira folha do caderno – Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1976) 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Socorro Pinto 
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Figura 40 – Segunda folha do caderno – Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1976) 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Socorro Pinto 

 

 



163 

 

 

Na análise do caderno, exposto anteriormente, primeiro quanto à 

forma, é um caderno grande de arame, coberto com um papel e um plástico 

por cima. A primeira folha é a abertura do caderno, no qual diz a que o mesmo 

se destina. Ainda traz a identificação da aluna e uma ilustração. Ter os 

cadernos cobertos e bem organizados, como já lembrando acima, era uma 

exigência do CNSL, o que se configura como uma prática de sua cultura, 

referente  ao zelo pelos materiais didáticos que os discentes deveriam ter. 

Nesse sentindo, as Doroteias queriam que os cadernos  

 

[...] fossem todos cobertos. Só que também eram flexíveis.  Queriam 
que fosse coberto com aquele papel madeira e depois o plástico por 
cima. Na minha situação, não tinha condições e minha mãe 
desamassava papel de presente ou então papel de supermercado e 
minha mãe desamassava, engomava e cobria meus cadernos. 
(ERLANE AGUIAR FEITOSA DE FREITAS, ex-aluna. Entrevista e 29 
de junho de 2017). 

 

Ou seja, a regra era que os cadernos fossem cobertos com papel 

madeira, mas as Doroteias abriam exceção para serem cobertos com outras 

folhas, de acordo com a situação econômica dos discentes, mas o que não 

poderia era deixar de serem cobertos, organizados e até decorados, como 

posto na Figura 39.  

Ao analisar esse caderno, de Maria do Socorro Pinto, quando cursava 

o pedagógico em 1976, percebo o mesmo caracterizado por uma escrita que 

esboça planos de aulas feitos pela discente em casa, e que depois eram 

inspecionados pelo docente. É sequenciado por área de conhecimento, no qual 

para cada área são propostos objetivos, seguido do tópico desenvolvimento, 

abordando o que suponho seria utilizado para alcançar os objetivos propostos.   

Na figura 40, tem-se a descrição de um plano de aula, de uma 

professoranda do CNSL, recebido o visto e o conceito ―AS‖ pelo o que 

escreveu em seu caderno. A discente usava a caneta de cor de tinta azul, e a 

cor vermelha era usada pelos docentes. 

 

Lembro que nós tínhamos nota, até pela a organização do caderno. 
Então, todo professor, exigia que todas as tarefas que ele havia 
passado estivessem atualizadas. Não tinha essa história de atrasar 
conteúdo em caderno e nem exercício. Então, tinha que estar em dia! 
E eles davam nota pela organização do caderno, não admitiam 
rasuras. A cor do lápis vermelho quem usava era o professor, aluno 
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não podia usar vermelho. Então, para o aluno era lápis azul e grafite, 
nada de tá com verde, com rosa, com essa abertura, que hoje as 
escolas dão. Tinha que ser de forma adotada por eles. Tinha que 
seguir o padrão do Colégio. (ERLANE AGUIAR FEITOSA DE 
FREITAS, ex-aluna. Entrevista e 29 de junho de 2017). 

 
 
 

 

No CNSL, quanto à verificação do rendimento escolar, existiu uma 

época, em que a esta era atribuída conceitos: AS – aproveitamento satisfatório, 

AR – aproveitamento regular e AD – aproveitamento deficiente, como 

Identificado na figura 40, no caderno da ex-discente Maria do Socorro Pinto. 

Essa atribuição de conceito ao caderno escolar parece não ter sido uma prática 

usual de todos os docentes, como se viu nas lembranças da professora Fátima 

Maria Elias Ramos que disse apenas dar o visto.  

Também, por meio de notas, como se observa na Caderneta Escolar a 

seguir: 
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Figura 41 – Capa da caderneta escolar – Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1958) 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Socorro Pinto 
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Figura 42 – Resultado das provas – Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1958) 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Socorro Pinto 

 

Na Caderneta Escolar, percebe-se que existia uma classificação, a 

partir da média geral dos discentes.   

 

Quando recebia o boletim, a pessoa já sabia quem tinha tirado 
o primeiro lugar. A gente já conhecia as mais estudiosas e 
inteligentes. As irmãs elogiavam. Havia assim, essa questão de 
babada com A e com B. Tinha as meninas de São Gonçalo, que o 
status de serem filhas do pessoal do DNOCS

20
. Eram tudo doutores. 

A babada não era tanto pela nota, mas pela condição social e 
financeira. Mas, se tirasse nota baixa, elas chamavam atenção das 
alunas e levavam a situação para o momento do parlatório dos pais. 

                                                 
20

 DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contras as Secas. Nessa caso, situado no distrito de São 

Gonçalo, Sousa – PB. 
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(MARIA DO SOCORRO PINTO, ex-aluna. Entrevista, em 12 de julho 
de 2017). 

 

 

Pela classificação das notas, os discentes eram elogiados, caso 

tirassem notas baixas ou insuficientes para alcançar um bom rendimento 

escolar, não existia sanções e/ou punições, no entanto, as Doroteias tomavam 

as providências de comunicarem o fato aos pais. Nesse sentido, a Instituição, 

nesse momento, valorizou processos classificatórios e meritocráticos na 

hierarquia do conhecimento escolar. Então, diria que o Colégio se pautava em 

uma pedagogia tradicional que destacava discentes pelo lugar que ocupavam 

na classificação das notas, podendo ser nomeados de bons ou ruins. Nesse 

contexto, subentende-se uma avaliação:   

 

[...] tradicionalmente associada, na escola, à criação de 
hierarquias de excelência.  Os alunos são comparados e 
depois classificados em virtude de uma norma de excelência, 
definida em absoluto ou encarnada pelo professor e pelos 
melhores alunos. (PERRENOUD, 2000, p.11).   

 

Dessa maneira, os processos avaliativos não são importantes para a 

reflexão dos conteúdos ensinados, ao invés disso para rotular o discente, 

mediante seu desempenho, e como consequência disso poderá causar marcas 

na vida do educando, por ter sido estigmatizado durante sua vida escolar por 

esse modelo classificatório.  

Ainda pela lembrança do relato, infere-se que no CNSL existiu um 

processo de valorização dos discentes que tinham melhores condições 

sócioeconômicas. Por esse ângulo, a Instituição construiu um processo de 

valorização e preconceito de classe social. Esse fato contradiz o princípio da 

missão educativa da Congregação de Santa Doroteia de primar pela 

constituição de casas educativas que dessem preferência aos mais pobres.  Ou 

seja, nem sempre o CNSL foi fiel a esse preceito da Congregação.  Também 

um indicativo de preconceito de classe social, por parte da Instituição, 

representado pela figura das Irmãs Doroteais que no processo classificatório 

das notas não consideravam o mérito das alunas, mas sim a condição social, 

segundo pode ser inferido pelo discurso da entrevistada, citado acima. 
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Essa situação também me chamou a atenção para revelar que a 

história do Colégio foi marcada por um público de discentes de uma realidade 

socioeconômica diversificada. Ou seja, com discentes de baixo poder 

aquisitivo. Embora a maioria fosse de alunas, e depois com a estrutura mista 

de ensino, alunos, originários de famílias com poder aquisitivo que lhes 

possibilitavam custear os estudos dos seus filhos e/ou filhas.  

Para chegar a um resultado do rendimento escolar, quantificado por 

notas ou a atribuições de conceitos, identifiquei que existiam variadas formas 

de avaliar, como por meio da prova escrita e/ou oral, trabalhos, 

comportamento, assiduidade, performance dos discentes, no caso da disciplina 

Educação Física. Até mesmo pela participação dos discentes na missa, estes 

eram avaliados.  

Por exemplo, nas lembranças do professor de Educação Física, 

Reudesman Lopes Ferreira, as avaliações eram feitas por meio de três 

instrumentos: frequência, participação e performance. 

 

As avaliações de Educação Física, [...] era, a condição da frequência, 
depois eu fazia uma avaliação com elas do aspecto físico, 
individualizando-as. Você não pode contextualizar um grupo, todo ele 
e ter uma nota, pra ele. Não! Educação Física, eu entendo como 
sendo muito individualizada. É a performance de cada um. Então, por 
exemplo, eu só tenho capacidade para correr 5 km, mas o meu 
colega tem capacidade de correr 10 km. Se você for avaliar isso do 
ponto de vista tradicional, isso vai dizer que ele tem nota dez, o que 
correu 10 km e quem correu  5 km, tem nota cinco, mas não era 
assim que eu via e, não vejo até hoje! Então, eu valorizo e sempre 
valorizei a avaliação individual. É a sua capacidade de ir até 
determinado ponto. Então, a avaliação era: a frequência, a 
participação e a sua performance. Como é que eu falo da 
participação? Participar dos eventos. A gente tinha os jogos internos. 
Nós tínhamos os jogos escolares, o colégio tinha o time de vôlei. Nós 
tínhamos algumas festividades que se realizavam no Colégio. Os 
desfiles do Dia 7, do Dia 22 de Agosto, que nós tínhamos 
participação. Então, era contexto.  Então, eu fazia três avaliações: a 
frequência, a participação e a performance. (REUDESMAN LOPES 
FERREIRA, ex-docente. Entrevista em 14 de junho de 2017).  

 

Quanto à participação em desfiles, para ilustrar, seguem duas fotos 

que comprovam esse momento que fazia parte da cultura do CNSL: 
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Foto 08 – Desfile de 22 de Agosto – Dia da cidade de Cajazeiras (1977). 
Fonte: Acervo pessoal da ex-aluna Erlane Aguiar Feitosa de Freitas. 

 

 

Foto 09 – Desfile de 7 de Setembro (1981). 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

 

Como já foi lembrado pelos colaboradores, participar de desfiles, seja 

no Dia da Independência do Brasil, seja no Desfile de 22 de Agosto, dia do 

aniversário da cidade de Cajazeiras, contava no processo avaliativo. A Foto 08 
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revela a importância do CNSL ser administrado pelas Doroteias, de tal forma, 

que na roupa das alunas, em um dia de desfile, especificamente, o desfile do 

Dia da Cidade, existia o reforço desse reconhecimento, nas vestimentas das 

alunas. A foto 09 é a pura representação do patriotismo, no qual os discentes 

estão, literalmente, vestidos na representação da Bandeira Nacional. 

Nas lembranças da ex-aluna/ex-funcionária do CNSL Larrúbia Caldas 

Abreu, a prova era o instrumento avaliativo mais usado pelos docentes, no 

entanto, em seu relato, fica evidente, que de acordo com cada disciplina, outros 

instrumentos eram usados.  

 

Fazíamos duas provas. Provas de decorar, mas também, de se 
expressar. Tinha as apresentações das esquetes, que também eram 
avaliadas para nota. Tinha nota de comportamento. Ai, ai, era a 
melhor nota. A maior nota. Todo mundo andava naquele mesmo 
crivo, sabe para ter aquela nota maior. Porque era tipo assim, eu me 
dei mal naquela prova, mas minha nota de comportamento vai cobrir. 
Tinha gente que tirava dez em comportamento. Eu mesma era uma 
santa. Eu tirava dez, prestava atenção em tudo, ficava ligada, 
quietinha. O que eu não entendia, quando terminava a aula, porque, 
por ser a faxineira da sala, eu ficava inibida de fazer perguntas, igual 
aos outros colegas.  Então,quando terminava a aula, eu corria atrás 
de professora. [...] A professora convidava para ir para a sala dos 
professores. [...] enquanto, os outros professores estavam lanchando, 
o professor, a professora tirava as dúvidas da gente. [...] Então as 
avaliações eram a partir disso: provas, esquetes, comportamento, 
participação e trabalho. O trabalho, era a partir de um tema, onde a 
gente tinha que cortar e colar figuras numa cartolina para explicar o 
tema.  Todas as matérias tinham duas provas, um trabalho. Mesmo 
de matemática, a gente tinha que fazer um desenho. A gente usava o 
compasso, o espaço, como instrumentos de aprender e de avaliação 
do uso deles. Em química a gente trabalhava com um livro que eu 
amava, mas agora não lembro o nome.  Em física a gente fez o teste 
da maçã para aprender sobre gravidade. Tudo isso era avaliativo.  
Nas aulas de biologia e de química, às vezes a gente ia para o 
laboratório e usava o microscópio. A aula de religião íamos para a 
Capela – sentava lá, líamos, cantava os hinos. Na educação 
física íamos para o pátio, participávamos das festas tradicionais, 
como por exemplo, quadrilhas e éramos avaliadas pela 
participação. Também tinha o hasteamento da bandeira, era algo 
obrigatório. Era toda segunda-feira. Os alunos tinham que chegar 
06h30, para 07h00, todo mundo, cada professor com sua turma, 
formadinhos, lindinhos na fila, com a farda impecável, 
posicionados em frente ao Colégio para cantarem o Hino 
Nacional e às vezes, até o Hino da Cidade. [...]. (LARRÚBIA 
CALDAS DE ABREU, ex-funcionária/ex-aluna. Entrevista em 08 de 
junho de 2017 – grifos meus). 
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Ao analisar sobre o processo das avaliações, nas lembranças da ex-

aluna/ex-funcionária, Larrúbia Caldas de Abreu, fica evidente que além da 

prova e de trabalhos, instrumentos avaliativos, indicados nos Regimentos 

internos do CNSL, outros instrumentos eram usados na prática docente de 

acordo com a metodologia avaliativa de cada docente, como por exemplo, 

comportamento, participação, realização de trabalhos, participação nas 

festividades e atos cívicos. 

Não é de se estranhar que as práticas de atividades cívicas fossem 

utilizadas como instrumento avaliativo, no CSNL. Haja vista, no período em que 

o Brasil esteve sob o domínio dos militares, a escola foi usada como ambiente 

para propagar e ensinar valores morais, religiosos, cívicos e disciplinadores 

aos educandos.   

Nesse sentindo, encontrei o fardamento como um dos elementos que 

simbolizavam a característica disciplinar do CNSL, inclusive, em algumas 

situações, como componente de distinção entre os discentes no ambiente 

escolar e entre os discentes e os demais membros da sociedade. Nesse caso, 

recorro a algumas lembranças dos colaboradores. 

Maria Joaquina Vieira, que estudou no CNSL, no período 

compreendido entre 1954 a 1956, lembrou 

 

[...] o fardamento era saia azul marinho, blusa branca, manga 
longa, mas quando havia uma festa que a gente saía, então 
era com a farda toda branca e aquela gravata branca com uma 
listinha. Se você estivesse no segundo ano, era duas listinhas. 
Era obrigatório e fazia parte da ordem. E sabe o que é que 
eu fazia?  Quando eu chegava aqui no Uiraúna, na festa da 
padroeira, eu vestia minha farda para ir à procissão, porque 
eu achava bonita, porque as pessoas ficavam me olhando e 
sabendo que eu estudava no colégio das Doroteias em 
Cajazeiras. Pois é, eu gostava muito de minha farda. E era 
bonita, mesmo! (MARIA JOAQUINA VIEIRA, ex-aluna. 
Entrevista em 25 de julho de 2017- grifos meus). 
 

Como se percebe pela narrativa da ex-aluna, a farda simbolizava 

ordem e também uma representação de destaque social.  Na década de 50 do 

século XX, ainda quando o Colégio era destinado apenas à educação feminina, 

havia duas fardas distintas, uma para o uso diário e outra para ocasiões 

especiais, denominada de ―farda de gala‖.  
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Foto 10
21

 – ―Farda de gala‖ – Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
Fonte: Arquivo pessoal do ex-docente Professor Reudesman Lopes Ferreira 

 

 

Foto 11
22

 – ―Farda da diária‖ – Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
Fonte: Arquivo pessoal do ex-docente Professor Reudesman Lopes Ferreira 

                                                 
21

 Não identifiquei o ano preciso da foto, apenas, que era dos anos 50 do século XX. 
22

 Idem 
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Quando entrecruzei as fontes, pude comprovar que a descrição do 

fardamento narrado pela ex-aluna Maria Joaquina Vieira, estava representando 

na foto 10 e na foto 11.  

A foto 10 representa as alunas vestidas com a farda toda branca e a 

gravata branca de listinha. Por outro lado, a foto mostra o Colégio por dentro, 

inclusive, já com o pavimento superior, que não existia nos primeiros anos de 

sua história. O modo como as alunas arrumavam seus cabelos é bem parecido. 

Pode ser moda da época, ou orientação da Instituição. Decerto, as alunas 

estavam arrumadas para participarem de alguma festividade, fora do Colégio, 

fosse social ou religiosa. Mas, ―[...] farda de gala era usada nas festas 

religiosas e também nas outras festas internas do Colégio, no salão e no dia 

das apresentações teatrais.‖ (MARIA DO SOCORRO PINTO, ex-aluna. 

Entrevista, em 12 de julho de 2017). 

A foto 11 representa a ―farda da diária‖, é tanto que registra as alunas 

numa sala de aula, acompanhadas de uma Irmã. Todas devidamente fardadas 

com meias e sapatos iguais. Para além do registro do fardamento, observo 

outros elementos como indício da cultura escolar do CSNL. No alto da parede, 

próximo ao armário, tem um quadro com a imagem de uma santa, portanto, 

representação da confessionalidade da instituição. A disposição das carteiras 

em círculo dá a idéia que a organização do espaço da sala de aula não era 

fixo. Ademais, as carteiras dispostas em círculo não possibilitam indicar o lugar 

do professor, já que todos ocupam a mesma posição. Embora, a figura da 

Madre, em pé por trás das alunas, indica que ela é a mestra.   

Segundo a narrativa, a farda poderia indicar um lugar de destaque, 

para a discente, distinguindo-a das demais pessoas, no sentido de 

engrandecimento, por identificá-la como aluna do CNSL. Mas, pelas 

lembranças das colaboradoras fiquei sabendo que houve um tempo em que o 

fardamento no CNSL serviu para separar as alunas casadas das solteiras. 

Portanto, mais uma vez, como instrumento disciplinador e, neste caso, 

segregador, também. A ex-aluna Maria do Socorro Pinto afirmou que quando 

voltou a estudar no CNSL, no ano de 1971, as Doroteias determinavam que o 

fardamento das mulheres casadas fosse diferente das mulheres solteiras.  
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Quando eu voltei em 71, tinha muitas casadas em séries diferentes. 
No pedagógico, na oitava. Aí não, as freiras eram que procuravam a 
mãe de Clizelite Assis, de Ubiratan de Assis, Joaninha, que era 
costureira. Com Joaninha escolhia o tecido e todas compravam o 
mesmo tecido, com o modelo para as casadas. E com as solteiras 
era a farda normal. A farda das casadas era blusa e saia, mas era 
diferente, tinha que ter alguma diferença, se a saia das solteiras 
tivesse prega a nossa era lisa e vice-versa. (MARIA DO 

SOCORRO PINTO, ex-aluna. Entrevista, em 12 de julho de 2017 – 
grifos meus). 

 

O fato de distinguir as alunas solteiras das casadas é, no mínimo, 

curioso! Ao entrecruzar as fontes, dentre as fotos que me dispuseram para a 

pesquisa, encontrei uma que pode corroborar a declaração da ex-aluna.  

 

 

 

Foto 12 – Farda de aluna casada – Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1973) 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Na foto 12 a aluna que se encontra ao meio era Santina Anjo Bezerra 

(in memorian), que casou em 1970. O símbolo de seu estado civil é perceptível 

pelo uso da aliança no dedo anelar da mão esquerda. Quanto à diferença no 

fardamento entre as alunas casadas e as solteiras, a aluna casada, já 

identificada, está vestida com uma saia lisa, enquanto as demais estão 

vestidas com saias plissadas. A aluna casada também se diferencia das outras 

pelo uso de um lenço na cabeça. Embora não tenha indícios  de que era usado 

para diferenciar as casadas das solteiras. O ambiente era dentro do Colégio, 

na área verde, chamada de ―fazendinha das Irmãs‖.  

Essa distinção entre a farda das alunas casadas e das solteiras é uma 

curiosidade sem explicação óbvia. Recorri ao Regimento que estava em voga 

na época a que se refere a narrativa da ex-aluna, bem como o registro da foto 

e não encontrei nenhum artigo que tratasse da questão. Nesse caso, a 

vestimenta escolar, além de modelar corpos, demarcou como as alunas 

deveriam se comportar e interagir no ambiente do Colégio.  

Portanto, a farda disciplinou os corpos, ao sujeitar o indivíduo a uma 

modelagem, particularizada que atua como se fosse uma mão invisível, 

moldando cada vez mais contornos definidos do que se quer formar, forjando 

comportamentos, formando sujeitos esboçados por uma cultura própria 

(FOUCAULT, 1987). No caso específico do fardamento do CNSL, ele foi 

representativo de um processo de disciplina que moldou não só os corpos dos 

discentes, mas também incutiu distinções de divisão de categorias entre as 

alunas no mesmo espaço escolar. 

A dimensão administrativa e dimensão pedagógica, aqui destacadas, 

foram importantes para a compreensão das culturas escolares constituídas no 

CNSL, mesmo que de forma parcial no período de 1949 a 1983, no qual  

constatei que durante essa época da história do Estabelecimento a educação 

se firmou na confluência entre religião católica e normas disciplinares para 

sustentar a ordem instituída nos regimentos e ou definidas pela direção do 

Colégio, no dia a dia da comunidade escolar.  

 

 

 

 



176 

 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO 
 
 
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, meu olhar voltou-se para 

o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, localizado na cidade de Cajazeiras, 

Paraíba. Como pode ser percebido no decorrer testa tese, fui esboçando a 

história que se passou no interior do Colégio, por meio de indícios e me senti, 

como se estivesse montando um quebra-cabeça, desde 1928, com a chegada 

das Irmãs da Congregação de Santa Doroteia na cidade de Cajazeiras, em 

especial, no prédio do antigo Colégio Padre Rolim, para assumirem a então 

Escola Normal Padre Rolim e edificarem o Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes, que só passou a ter essa designação em 1949.    

Fui instigada a transitar por caminhos às vezes complicados, para 

apreender a história do Colégio Nossa Senhora de Lourdes pela análise de 

objetos, como por exemplo, o caderno, de regimentos e pela narrativa de ex-

discentes e ex-docentes, que possibilitaram montar o quebra-cabeça para 

compreender o cotidiano da Instituição.  

Sobre essa analogia, de entender esse processo como um quebra-

cabeça, penso que Sanfelice (2007) já o fez com propriedade. Segundo o 

autor, no interior das instituições existe um jogo de pequenas peças em busca 

dos seus respectivos lugares para formar um todo. O estudo desse quebra-

cabeça propicia compreender a função de cada peça individual e a sua 

conexão com o conjunto. Nesse sentido, a instituição escolar é formada por 

diversas dimensões que se confrontam e se acomodam. É relevante frisar que, 

se por um lado uma instituição é formada pela síntese de variadas 

determinações, por outro, cada dimensão reage a essas determinações de 

uma maneira particular, constituindo, portanto, sua própria identidade. 

Sob esse prisma, há diversos caminhos concebíveis para a investigação 

da história de uma instituição educacional, e este trabalho se dedicou em 

fragmentos relevantes da cultura escolar para contar a história do Colégio 
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Nossa Senhora de Lourdes, no período de 1949 a 1983, quando as Irmãs 

Doroteias entregaram23 o Colégio à Mitra Diocesana e deixaram a cidade.  

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes representou, no período inicial 

de sua história, o ato principal de investida da Ação Católica da Diocese de 

Cajazeiras, na pessoa de Dom Moises Coelho, para se ter o projeto de 

educação feminina, idealizado anteriormente por Padre Rolim, concretizado. 

Nesse sentido, foi possível também compreender a importância desta 

instituição para a cidade de Cajazeiras. Foi uma instituição que contribuiu para 

a escolarização, a princípio feminina, depois mista, e formação religiosa 

católica, na cidade, mas também na região.   

O quebra-cabeça construído mostrou que o Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes se constituiu, não por uma cultura escolar, mas por culturas escolares. 

Com relação ao ensino confessional católico, este foi preponderante, de tal 

maneira que não foi fácil o processo de reconhecimento do Estado de Direito 

Laico no interior do Colégio.  

 O jogo das peças permitiu enxergar os poderes da direção da 

instituição no sentido de manter-se na liderança e no controle das ações e 

práticas construídas no Colégio, de modo que toda comunidade escolar teria 

que seguir as regras, caso contrário, poderia ser punida.  Portanto, o domínio 

das Doroteias foi um tempo de atuação, fincado em normas regimentais 

internas. 

Em suma, a principal indagação que me fez seguir a investigação refere-

se a quais as culturas escolares produzidas no interior do CNSL, que tinha 

como objetivo compreender, ainda que parcialmente, as culturas escolares que 

configuraram o CNSL e nele se constituíram no período de 1949 a 1983.  Neste 

sentido, o argumento de tese que as culturas escolares desenvolvidas e 

constituídas no CNSL nem sempre foram portadoras de indicativos de 

instrução evangelizadora, inscritas, particularmente, no modus operandi da 

Congregação de Santa Dorotéia.  

Com a formação do quebra-cabeça, continuei com o mesmo argumento, 

pois a imagem que este refletiu foi que as culturas escolares nem sempre 

                                                 
23

 Segundo informações dos colaboradores deste estudo e da própria Diocese, as Doroteias deixaram o 

Colégio porque estavam ficando idosas e a Congregação não dispunha de outras Irmãs que pudessem ir 

para Cajazeiras continuarem o trabalho.   
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foram portadoras dos indicativos da missão evangelizadora da Congregação de 

Santa Doroteia, porque nem as próprias Irmãs Doroteias conseguiram se 

apropriar destes, quando, por exemplo, faziam distinção entre ricos e pobres, 

no dia a dia da educação constituída no Colégio.  

  O recorte da pesquisa permitiu a minha escrita dialogar com as 

narrativas orais dos atores sociais (ex-discentes/ex-docentes, ex-discente/ex-

funcionária, e ex-docente) para constituir a história do Colégio, quando trouxe a 

voz dos sujeitos, que em algum momento fizeram parte da história do Colégio e 

este foi parte da vida deles. Suas lembranças foram significativas para o jogo 

desse quebra-cabeça. No entanto, é importante afirmar que a nossa memória é 

seletiva, por vezes lembramos o que nos interessa, outras silenciamos, porque 

a lembrança do já vivido também impregna lembranças coletivas que, às 

vezes, quem lembra não deseja revelar. Mas, esses aspectos de seletividade, 

silêncios, esquecimento, não implicam na invalidação dessas lembranças.  

A documentação analisada permitiu compreender que a criação do 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em 1928, representou muito para a cidade 

de Cajazeiras e região circunvizinha, que à época desejava formar as filhas de 

suas famílias em uma educação baseada nos preceitos do cristianismo 

católico.  

  Em linhas gerais, é possível afirmar que o Colégio contribuiu, de 

maneira significativa, para a escolarização de meninas e meninos moradores 

do município de Cajazeiras e de cidade adjacentes, em um ambiente que 

compreendia ser de educação, religião católica e ordem. 

Por meio dos documentos apresentados e das narrativas, constatei que 

as dimensões da cultura escolar do CNSL, aqui destacadas, foram uma 

tentativa de apreender, mesmo que de maneira parcial, as práticas realizadas 

no Colégio, no período de 1949 a 1983. Com isso, percebi que durante esse 

tempo da história do Colégio a educação se constituiu na interseção entre 

religião católica e normas disciplinares para manter a ordem estabelecida nos 

regimentos e ou determinadas pela direção da Instituição, no dia a dia da 

comunidade escolar.  

Nesse sentido, o valor  da religião católica foi incutido, pelo costume de 

rezar antes de iniciar as aulas e/ou após, pela realização de atividades na 
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capela do Colégio, pela exigência de professar a fé católica para se tornar um 

docente da instituição, dentre outras práticas que constituíram um importante 

fator para que houvesse o crescimento do catolicismo nas relações 

constituídas dentro do Colégio e, por conseguinte, fora.  

De um modo geral, o Colégio era reconhecidamente exigente, por ser 

confessionalmente católico e dirigido pelas Irmãs da Congregação de Santa 

Doroteia, como também por construir uma cultura escolar de cumprimento das 

normas dos regimentos internos da Instituição. e também do Estado, quando 

por exemplo, estimulava o patriotismo.  

É oportuno ressaltar que, mesmo com as dificuldades para encontrar as 

peças que formaram esse quebra-cabeça para contar a história do Colégio 

Nossa Senhora de Lourdes, na demarcação da pesquisa, foi um estudo que 

me deu prazer, por ter a oportunidade de investigar os caminhos que 

constituíram esta instituição, tão lembrada nos trabalhos que desenvolvi na 

minha prática docente, ou em pesquisas anteriores que culminaram com a 

produção de artigos.  

 Enfim, considero que construir um trabalho sobre o Colégio Nossa 

Senhora de Lourdes na proposta que determinei de apreender as culturas 

escolares, ali constituídas, resultou em um registro que poderá contribuir para a 

história da educação do município de Cajazeiras, para a história das 

instituições confessionais, bem como na compreensão do processo de 

formação da área educacional do município e região, e abrir horizontes para 

novas investigações acerca da história das instituições educacionais no sertão 

da Paraíba. 
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APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – 

Ex-docente 
 
Pesquisa Colégio Nossa Senhora de Lourdes: cultura escolar confessional 

em Cajazeiras/PB (1928-1983) 
 

Esta pesquisa faz parte da Tese de Doutorado de DÉBIA SUENIA DA SILVA 
SOUSA, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Profª Drª. 
Maria Arisnete Câmara de Morais. O objetivo geral do estudo é analisar o 
surgimento do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e sua história, pelo viés da 
cultura escolar durante o tempo em que a instituição esteve sob o domínio das 
Irmãs Doroteias – (1928-1983). Os objetivos específicos são: i) analisar a 
cultura escolar desenvolvida no Colégio dirigido por religiosas; ii) investigar 
como a cultura escolar do Colégio interveio na construção da sociedade letrada 
cajazeirense e da região no período de 1928 a 1983; construir uma 
compreensão mais profunda sobre o cotidiano e a história das instituições 
educacionais dirigidas por mulheres de congregação católica. Gostaríamos de 
contar com a sua colaboração, que consiste em responder a entrevista sobre 
seu cotidiano de estudante, no período em que esteve como docente do 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes.  
Pedimos sua autorização para revelar sua identidade, o uso de imagem, 
fotografias e outros documentos pessoais e usar as informações prestadas 
para os fins desta tese, assim como para apresentação em congressos, 
seminários e demais publicações científicas.  
Os riscos são mínimos e previsíveis, a exemplo de alguma pergunta que possa 
causar constrangimento, mas, neste caso, elucidamos que sua participação é 
voluntária e que poderá interromper ou desistir a qualquer momento ou deixar 
de responder a quaisquer das questões que lhe forem feitas. 
Em relação aos benefícios, sua participação colaborará para uma melhor 
compreensão sobre a história do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, durante 
o período em que a instituição foi dirigida pelas Irmãs Doroteias, bem como 
para a história da educação de Cajazeiras, e da Paraíba, consequentemente.  
A pesquisadora estará a sua disposição para algum esclarecimento que 
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  
Se você concorda em participar, nós agradecemos muito a sua colaboração e 
gostaríamos que assinasse este termo, indicando que está devidamente 
informado/a sobre os objetivos da pesquisa e os usos dos seus resultados.  
 
___________________________________________ 
PESQUISADORA/ENTEVISTADORA 
DÉBIA SUENIA DA SILVA SOUSA 
 
____________________________________________ 
ENTREVISTADO/A 
Contatos:Pesquisadora:  
Débia Suenia da Silva Sousa – PPGEd/UFRNTelefone: (83) 9 9616-0315  E-mail: 
debiasousa@hotmail.com 
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APÊNDICE 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – 

Ex-discente 
 
Pesquisa Colégio Nossa Senhora de Lourdes: cultura escolar confessional 

em Cajazeiras/PB (1928-1983) 
 

Esta pesquisa faz parte da Tese de Doutorado de DÉBIA SUENIA DA SILVA 
SOUSA, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Profª Drª. 
Maria Arisnete Câmara de Morais. O objetivo geral do estudo é analisar o 
surgimento do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e sua história, pelo viés da 
cultura escolar durante o tempo em que a instituição esteve sob o domínio das 
Irmãs Doroteias – (1928-1983). Os objetivos específicos são: i) analisar a 
cultura escolar desenvolvida no Colégio dirigido por religiosas; ii) investigar 
como a cultura escolar do Colégio interveio na construção da sociedade letrada 
cajazeirense e da região no período de 1928 a 1983; construir uma 
compreensão mais profunda sobre o cotidiano e a história das instituições 
educacionais dirigidas por mulheres de congregação católica. Gostaríamos de 
contar com a sua colaboração, que consiste em responder a entrevista sobre 
seu cotidiano de estudante, no período em que esteve como aluno/a do 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes.  
Pedimos sua autorização para revelar sua identidade, o uso de imagem, 
fotografias e outros documentos pessoais e usar as informações prestadas 
para os fins desta tese, assim como para apresentação em congressos, 
seminários e demais publicações científicas.  
Os riscos são mínimos e previsíveis, a exemplo de alguma pergunta que possa 
causar constrangimento, mas, neste caso, elucidamos que sua participação é 
voluntária e que poderá interromper ou desistir a qualquer momento ou deixar 
de responder a quaisquer das questões que lhe forem feitas. 
Em relação aos benefícios, sua participação colaborará para uma melhor 
compreensão sobre a história do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, durante 
o período em que a instituição foi dirigida pelas Irmãs Doroteias, bem como 
para a história da educação de Cajazeiras, e da Paraíba, consequentemente.  
A pesquisadora estará a sua disposição para algum esclarecimento que 
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  
Se você concorda em participar, nós agradecemos muito a sua colaboração e 
gostaríamos que assinasse este termo, indicando que está devidamente 
informado/a sobre os objetivos da pesquisa e os usos dos seus resultados.  
 
___________________________________________ 
PESQUISADORA/ENTEVISTADORA 
DÉBIA SUENIA DA SILVA SOUSA 
 
____________________________________________ 
ENTREVISTADO/A 
 
Contatos: 
Pesquisadora: Débia Suenia da Silva Sousa – PPGEd/UFRN 
Telefone: (83) 9 9616-0315  E-mail: debiasousa@hotmail.com 
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APÊNDICE 3 - Roteiro de entrevista 

 

Público: ex-docentes 
Objetivos 
Identificar a percepção dos ex-docentes do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
da cidade de Cajazeiras – PB em relação à vivência de normas utilizadas no 
tocante a relação professor/gestão, relação professor/aluno, planejamento, 
cadernos, livros, avaliações, notas, fardamento, ambiente escolar e sua 
identidade docente.  
Identificar a influência da cultura escolar do Colégio em seus costumes, hábitos 
e valores, bem como na construção da sociedade letrada cajazeirense e da 
região.  
 

1. Qual o nome do Colégio na época em que você lecionou lá? 

2. Quanto tempo você lecionou no Colégio? 

3. Quais disciplinas você ministrou? 

4. Como você planejava suas aulas?  

5. Como eram as aulas? Aconteciam em quais espaços?  

6. Quais os materiais utilizados nas aulas? 

7. Quais temas eram tratados? 

8. Como eram as avaliações? 

9. O processo das notas estava relacionado a classificações e/ou formas de 

recompensa e sanções? 

10. Que livros eram adotados? Eram obrigatórios? Você guardou algum? 

11. Qual a importância dos cadernos para a aprendizagem e a avaliação, por 

exemplo? 

12. Como era a sua roupa de trabalho?  

13. Como era o fardamento dos alunos? Era obrigatório? 

14. Quais eram as normas do Colégio, conhecidas por todos que a 

frequentavam? Como eram divulgadas? 

15. Existiam regras dentro da sala de aula? Quais? 

16. Como eram dispostas as cadeiras na sala de aula? 

17. Caso alguma norma da escola e/ou da sala de aula fosse descumprida, o 

que acontecia? 

18. Que conhecimentos, valores, atitudes você aprendeu no colégio e foi/é útil 

para sua formação pessoal? 

19. Existia relação entre os preceitos da religião católica no ensino propagado 

no Colégio? Quais eram? 

20. Você considera que ter ensinado no Colégio dirigido por mulheres de 

congregação católica influenciou ou definiu sua identidade docentel? Por 

quê? 

21. Como era sua vida fora do Colégio? 
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22. De que modo às relações estabelecidas no Colégio se consolidavam fora 

da escola? 

23. Como a escola era vista pela população local?  

24. Você considera que a cultura escolar do Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes interveio na construção da sociedade letrada cajazeirense e da 
região? De que forma?  Em quais aspectos?  

25. Como a era a relação entre a direção do Colégio e os docentes? 

26. A direção do Colégio intervia na prática docente? De que forma?  

27. Você guarda alguma fotografia daquela época, que tenha relação com 
atividades realizadas no Colégio? Você guarda algum material escolar 
(livro, cadernos, farda, bolsa, caneta, correspondência, comunicados aos 
pais, convite para atividades, folhas contendo exercícios etc.) que possa 
disponibilizar para fotografar, tirar cópia...? 

28. Você gostaria de falar algo que não foi mencionado em nossa conversa? 
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APÊNDICE 4 - Roteiro de entrevista 

 
Público: ex-discentes 
Objetivos 
Identificar a percepção dos ex-discentes do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
da cidade de Cajazeiras – PB em relação à vivência de normas utilizadas no 
tocante a cadernos, livros, avaliações, notas e fardamento.  
Identificar a influência da cultura escolar do Colégio em seus costumes, hábitos 
e valores, bem como na construção da sociedade letrada cajazeirense e da 
região.  
 

1. Qual o nome do Colégio Nossa Senhora de Lourdes na época em que 

você estudou lá? 

2. Como eram as aulas? Aconteciam em quais espaços?  

3. Quais os materiais utilizados nas aulas? 

4. Como eram as avaliações? 

5. O processo das notas estava relacionado a classificações e/ou formas de 

recompensa e sanções? 

6. Que livros eram adotados? Como adquiriam? Eram obrigatórios? Você 

guardou algum? 

7. Qual a importância dos cadernos para a aprendizagem e a avaliação, por 

exemplo? 

8. Como era o fardamento? O uso era obrigatório? 

9. Quais eram as normas do Colégio, conhecidas por todos que a 

frequentavam? Como eram divulgadas? 

10. Existiam regras dentro da sala de aula? Quais? 

11. Caso alguma norma da escola e/ou da sala de aula fosse descumprida, o 

que acontecia? 

12. Que conhecimentos, valores, atitudes você aprendeu no colégio e foi/é útil 

para sua formação pessoal? 

13. Existia relação entre os preceitos da religião católica no ensino propagado 

no Colégio? Quais eram? 

14. Você considera que ter estudado no Colégio dirigido por mulheres de 

congregação católica influenciou ou definiu seu percurso profissional? Por 

quê? 

15. Como era sua vida fora do Colégio? 

16. De que modo às relações estabelecidas no Colégio se consolidavam fora 

da escola? 

17. Como a escola era vista pela população local?  

18. Você considera que a cultura escolar do Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes interveio na construção da sociedade letrada cajazeirense e da 
região? De que forma?  Em quais aspectos?  

19.  Você gostaria de falar algo que não foi mencionado em nossa conversa?  
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20. Você guarda alguma fotografia daquela época, que tenha relação com 
atividades realizadas no Colégio?  

21. Você guarda algum material escolar (livro, cadernos, farda, bolsa, caneta, 
correspondência, comunicados aos pais, convite para atividades, folhas 
contendo exercícios etc.) que possa disponibilizar para fotografar, tirar 
cópia... 
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ANEXO 1 –  
Ofício da UFCG- Solicitação de acesso ao CNSL para 

fins da pesquisa 
 

 
 


