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Introdução 

 

O primeiro Curso Normal em escola pública em Olinda (Pernambuco) foi iniciado no 

Colégio Estadual de Olinda (CEO) em 1966, período no qual os padrões culturais ocidentais 

passavam por questionamentos e mudanças profundas. Até então a formação de professoras 

primárias no município era oferecida exclusivamente pela Academia Santa Gertrudes, 

instituição privada confessional católica, de exclusiva frequência feminina, fundada pela 

Congregação das Beneditinas Missionárias, voltada a educar “a mulher-esposa-mãe-cristã” 

(LIRA, 2009a; SILVA, 2012). 

A partir desse cenário da educação olindense, colocamos algumas questões que 

nortearam esse trabalho: A criação do curso normal em escola laica e pública significou 

rupturas no modo como a formação da mulher-professora era pensada no município? Quais 

práticas percorriam o cotidiano do curso no período estudado (anos 1960-1980)?   

Tais questionamentos surgiram ao nos depararmos com dados que revelavam que 

diversas componentes do corpo docente e da equipe de gestão do CEO foram formadas na 

Academia Santa Gertrudes e algumas delas até mesmo atuaram como professoras da citada 

escola confessional. Inclusive, a própria diretora do CEO (que foi também a idealizadora do 

curso normal) havia sido noviça da Academia após concluir seus estudos no internato da 

instituição educacional beneditina.  

O objetivo desse trabalho é analisar as representações e práticas presentes no primeiro 

Curso Normal na rede pública em Olinda nos anos 1960 a 1980, com o intuito de verificar 

rupturas e/ou permanências na formação para o magistério primário no município a partir do 

início da oferta do curso normal em escola pública. Assim buscamos contribuir para os 

estudos sobre escolarização e profissionalização femininas.  

O trabalho se inscreve nos Estudos de Gênero e nos pressupostos teórico-

metodológicos da Nova História Cultural. A metodologia adotada foi a história oral, com 

realização de entrevistas semi-estruturadas com dez sujeitos (cinco ex-alunas, dois ex-

professores e três ex-professoras do curso supracitado). Para preservar o anonimato, os 

sujeitos são identificados, respectivamente, pelos códigos “A”, “PROF”, “PROFA”, 
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acompanhados por um numeral que indica a ordem em que suas falas são inicialmente 

apresentadas no trabalho. Além disso, como a metodologia da história oral não excluiu a 

utilização de outras técnicas de pesquisa, como a consulta documental, também foram 

analisados cadernos e boletins de alunas, documentação do arquivo escolar etc.. 

 

Educação beneditina em Olinda e a moldagem da corporeidade feminina  

 

De acordo com Lira (2009a), entre a segunda metade do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX diversas congregações religiosas femininas se estabeleceram no país 

com o intuito de ofertar educação formal para mulheres de acordo com os preceitos católicos. 

Em Pernambuco a Ordem Beneditina foi uma das que mais se destacou na fundação de 

instituições de ensino. 

As Beneditinas Missionárias de Tutzing chegaram ao Brasil em 1903, atendendo ao 

convite do abade do Mosteiro de São Bento, Dom Gerardo Van Caloen, então líder religioso 

da ordem em Olinda. As oito irmãs pioneiras (todas alemãs, da região da Bavária) vieram com 

o objetivo de introduzir uma missão religiosa na Amazônia, mas acabaram por se estabelecer 

em Olinda para o desenvolvimento de atividades de filantropia na Casa de Misericórdia. 

 Poucos anos depois, em 1912, foi criada no mesmo local a primeira escola fundada 

pelas Irmãs Beneditinas Missionárias no Brasil, a Academia Santa Gertrudes (inicialmente 

com Jardim da Infância e curso Primário e em 1922 o Curso Normal). A instituição por 

muitas décadas foi de exclusiva frequência feminina. Em prédio anexo à Academia foi 

instalado também um convento. Assim, o espaço se tornou o centro da vida da Congregação 

na Região, com Priorado, Noviciado e o maior grupo de Irmãs, dentre todas as casas 

espalhadas pela Região (SILVA, 2012) 

De acordo com Lira (2009b), as chamadas “santas virtudes” da mulher cristã 

perpassavam dentre as características que as Beneditinas se empenhavam em zelar. As 

mulheres da Academia Santa Gertrudes (as Irmãs e as alunas) “deveriam assumir um 

comportamento virtuoso diante da doutrina católica, seguindo os ensinamentos litúrgicos, 

revestindo-se das regras de boas maneiras e conduzindo seus corpos sobre o decoro
 
e a ordem 

religiosa” (LIRA 2009b, p.3).  

Segundo Silva (2012, p. 372), no cotidiano da Academia 
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[...] somavam-se as sutilezas que deviam fazer parte do repertório da “boa 
menina”, e da “moça direita”: a polidez, traduzida pelo respeito aos mais 
velhos e a cortesia em todos os aspectos da convivência, cumprimentar, 
agradecer, despedir-se, desculpar-se, ceder o lugar, abrir a porta para outrem 
etc. pelos modos comedidos: não andar arrastando os pés, nem fazer barulho 
com os sapatos, sentar e levantar sem fazer barulho desnecessário com a 
cadeira, ou mesa, abrir e fechar portas sem batê-las e ainda, a atenção às 
normas gerais de educação doméstica. [...] Tais valores, de tão introjetados, 
eram praticados, mesmo sem a vigilância das Irmãs e não eram bem vistas, 
pelas colegas, as alunas recalcitrantes [...] (SILVA, 2012, p. 372).  
 

Lira (2009b) destaca que a atuação da escola das Missionárias alemãs buscou ser 

coerente ao discurso que a Igreja projetava, visando atender também a algumas expectativas da 

sociedade em formar mulheres educadas e instruídas, prontas para assumirem seu papel social e 

aos poucos irem conquistando os espaços públicos. Foi assim que o internato da Academia 

sobreviveu até aproximadamente os anos de 1970 e seu curso de magistério até o início dos anos 

1980. 

Ainda segundo a autora, a religião é uma forma de institucionalizar, de organizar 

determinadas características e, a partir delas, gerar um ambiente propício para propagar 

valores, normas, regras e culturas específicas. O mundo da religiosidade seria então um 

ambiente em que, constantemente, utiliza-se da corporeidade
 
para transmitir seus ideais e sua 

singularidade. 

 
[...] O corpo fala através de seus gestos, tornando-se a expressão máxima de 
uma crença e de um discurso historicamente datado. [...] Em um contexto 
educacional, em nível de instituição formal, tal atenção atribuída ao corpo 
também ganha suas evidências, principalmente se for conduzido dentro de 
um caráter religioso, como acontecia nas escolas confessionalmente católicas 
do início do século XX, que ressaltavam as normatizações referentes ao 
corpo eleitas como adequadas por esse grupo (LIRA, 2009b, p.2). 

 
As alunas da Academia eram formadas para serem missionárias não apenas na família 

e no lar, mas também em sua atuação no espaço público. Através disso, como afirma Lira 

(2009b, p. 2), 

[...] Os padrões estabelecidos para os gestos, vestimentas, comportamentos 
dentro dessa estrutura religiosa, que proporcionam destaque ao corpo, geram 
grandes influências no âmbito mais geral da sociedade, indo além dos 
conventos, clausuras, seminários e chegando dentro das famílias, das escolas 
e de outras instituições.  
 

Assim, reflexos dessa formação puderam ser percebidos ao estudarmos a constituição 

do curso normal do CEO, pois diversos membros do seu corpo docente e equipes de gestão 

foram formados na Academia e sua atuação revela apropriações do modelo pedagógico e do 
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ideário da escola beneditina. Além disso, duas irmãs beneditinas, professoras da Academia, 

atuavam também no CEO. 

As relações de proximidade que uniam as duas instituições eram evidentes a ponto de 

alguns dos entrevistados (principalmente ex-alunas e pais de ex-alunas) terem a percepção de 

que o CEO, apesar de pertencente à rede estadual, era “ajudado” por freiras beneditinas: 

 
Era um colégio estadual, ajudado pelas freiras da Academia Santa Gertrudes, 
tendo como diretora Dona Eglantine e freiras como professoras. Também era 
assistido pelo deputado Barreto. Fui indicada pelas freiras da Academia e 
minha filha mais tarde, no primeiro ano de magistério, também. (A1) 
 

Assim, embora o Curso Pedagógico em escola pública em Olinda (Pernambuco) tenha 

nascido laico, por significativa parte de seus quadros ter sido formada (e muitos também na 

ocasião ainda trabalhavam) em instituições beneditinas femininas da rede privada, como a 

Academia Santa Gertrudes, o seu cotidiano apresentava algumas semelhanças com o da 

instituição confessional, que por décadas teve por objetivo a educação do corpo e da mente 

visando a formação da mulher polida e guardiã dos valores cristãos. Tal educação 

desenvolvida na Academia, segundo Silva (2012) e Lira (2009a), teve como traços 

característicos: apurado cuidado com a aparência pessoal; disciplina; ordem; organização; 

decoro; fidelidade aos deveres rotineiros; economia (conservação dos objetos através do 

adequado uso) e valorização dos exercícios físicos (o que pode ser considerado um 

posicionamento vanguardista) que, como veremos adiante, se tornaram também características 

da educação feminina desenvolvida pelo CEO no seu Curso Normal.  

 

Conformação de corpos e mentes de mulheres-professoras na escola pública olindense  

 

Os aspectos que mais se sobressaíram no cotidiano do Curso Normal do CEO no 

período estudado (décadas de 1960 a 1980) foram a disciplina e o autoritarismo, perpassando 

as práticas na sala de aula e nos demais espaços da escola, se manifestando, inclusive nas 

exigências à aparência e à conduta das alunas do Curso de Magistério dentro e fora dos muros 

da instituição.  Esses dois aspectos eram vistos, na maioria das vezes, como algo positivo por 

professores, funcionários, pais e também alunas, pois possibilitaram à instituição um 

ordenamento (horários, comportamentos, currículo, fardamento etc.), o que contribuiu para 

que a educação que a instituição oferecia fosse reconhecida no município como de qualidade. 

Embora também fosse sentida como opressiva por alguns dos sujeitos, especialmente em 
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relação à diretora da escola. Cabe registrar que a mesma foi aluna do internato da Academia e 

também professora e noviça na instituição beneditina. 

 
[A diretora] era uma pessoa muito autoritária. Mantinha uma disciplina 
quase que militar quanto ao horário, fardamento e comportamentos dos 
alunos. Para muitos na época (pais) era ótimo, [para nós] era angustiante. 
Muita repressão. Não existiam diálogos nem defesas. As regras tinham que 
ser cumpridas e os funcionários respeitados e obedecido. (A2) 
 
Tinha pessoas que até temia a pessoa dela [a diretora]. Às vezes ela era 
temida também, porque ela era, assim, muito forte, muito decidida, muito 
enérgica. De pulso, né? Ela era de pulso. [...] E a gente tinha que fazer 
também... era... o estágio, né? A definição da farda do estágio [...]. Pronto, 
então era assim. Tudo definido: a farda do estágio, a farda do desfile, assim. 
O que fosse ter, ela sempre tava à frente, organizando. (A3) 
 
[...] E de fato ela [a diretora] era uma pessoa de uma rigidez medonha e isso 
foi muito bom para o colégio, o colégio realmente se tornou um padrão por 
causa dela. Ela foi que iniciou, padronizou o colégio dessa forma. (PROF1) 

 
Quanto à disciplina, o trabalho desenvolvido por Foucault contribui para o 

entendimento do cotidiano da escola. Segundo o autor, a disciplina é um tipo de poder, um 

modo de exercê-lo, que contém em si um conjunto de instrumentos, de técnicas, de 

procedimentos, de níveis de aplicação dos quais a escola se serve para alcançar um 

determinado fim: o controle de corpos e mentes dos educandos, para a modelagem de 

indivíduos dóceis, passíveis de serem educados. Ou seja, o corpo é submetido por relações de 

poder e de saber (FOUCAULT, 2006, p. 177). 

O estatuto da instituição, sintetizado no verso dos boletins dos(as) alunos(as) da 

década de 1980 (ao lado de uma oração dedicada a inspirar “bons/boas estudantes”) e 

frequentemente lembrado pelas funcionárias responsáveis pelo Serviço de Orientação 

Educacional (SOE) era uma expressão do controle sobre corpos e mentes, pautado pela 

disciplina, contendo preceitos e sanções que abarcavam a vestimenta, o asseio do corpo, a 

limpeza e manutenção do ambiente escolar e dos materiais de uso coletivo, a obediência à 

direção, docentes e funcionários etc . 

Sobre esse controle, Foucault (2006, p.120) destaca que “a disciplina é uma anatomia 

política do detalhe”, se referindo ao controle minucioso que é operado sobre o corpo, uma 

coerção sem folga visando não apenas aumentar suas habilidades ou sua sujeição, mas formar 

uma relação obediência/utilidade. Nesse sentido, o poder disciplinar fazendo uso de 

instrumentos simples, e por isso mesmo mais eficazes, como o exame, o olhar hierárquico e a 
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sanção normalizadora busca tornar os indivíduos produtivos, úteis e ao mesmo tempo 

obedientes, submissos. No processo de controle e domínio sobre o corpo a atenção aos 

detalhes, ao micro, é essencial para tornar o exercício desse poder onipresente, ajudando a 

construir uma espécie de rede invisível, que cerca o indivíduo em todas as direções.  

Um instrumento desse processo de “controle onipresente” é revelado nas memórias da 

aluna A5 e de PROFA1: a farda. Esse “detalhe” permitia à direção ter um controle sobre o 

comportamento das alunas mesmo fora da escola:  

 

Um fato interessante é que ela [a diretora]... Algumas vezes ela chegava nas 
turmas e dizia que uma aluna  do magistério (que era a “menina dos olhos” 
dela,  era o magistério), tinha feito alguma coisa que não era certa na área de 
estágio, em outros colégios. E a turma ficava, assim, sem saber como é que 
ela sabia que tinha ocorrido bagunça, tinha ocorrido, assim,  distúrbios  com 
as pessoas daquela sala. Ela acertava. Agora não acertava, assim... às vezes a 
aluna, mas acertava a turma. Passado tempos, se descobriu que havia três 
turmas: A, B e C. Cada uma  sempre a camisa  tinha a mesma cor... Cor de 
rosa, amarela e azul... Então era isso. Eram pessoas que eram conhecidas 
dela, que diziam, quando ocorria algum distúrbio com alunas do Estadual... 
“Qual era a cor da camisa? Cor de rosa? Ah, então é do primeiro ano tal”. 
Ela ia certo! Isso aí, você veja, ela usou esse artifício para poder ela, em 
casa, saber quem estava fazendo bagunça, quem não estava tão certa como 
deveria ser, e... foi-se descobrir muito depois. Você veja que cabeça ela 
tinha, pra ficar em casa e poder administrar o colégio à longa distância. 
(PROFA1) 
 
É, ela era rígida, como eu já disse. Chegou sem farda, voltava! Era a ordem 
da escola e tinha que ser cumprida. Se viesse de saia curta também voltava... 
Era saia pregueada, a blusa com o emblema [...]... Tinha que ter no bolso, se 
não fosse... podia ir até de blusa branca, mas se não fosse com o bolso 
voltava, porque aquela era a identificação da escola. (A5) 
 

Nos depoimentos é possível perceber o cuidado para que a aluna não “maculasse” o 

nome da instituição quando estivesse fora do colégio, manifestando um comportamento não 

condizente com os valores, práticas, normas, condutas que deveriam pautar o pensar e o agir 

de seus membros. Sobretudo quando esse membro portava a farda que, como destaca Werle 

(2004) é uma representação da instituição, contribuindo para presentificá-la.  

Mas voltando às memórias de PROFA1, elas colocam em foco um estratagema 

desenvolvido pela direção para vigiar as professorandas durante o estágio (as alunas sabiam 

que estavam sendo vigiadas, mas não sabiam como).  Sobre o controle contínuo que existia na 

escola através de um jogo do olhar, as memórias de alguns sujeitos desvelam outros 
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funcionários que auxiliavam a direção no controle e vigilância dos discentes, pois na 

disciplina há um poder difuso.  

 
Também uma coisa boa que sempre foi muito...  é... [a] Irmã, que muitas 
alunas achavam muito chata, que ela era muito rigorosa. Mas era uma pessoa 
que tava formando gente para o futuro, né verdade?! E muita gente levou 
aquilo para as escolas. [...] Ali tinha é... orientação educacional, tinha todo 
esse aparato. Isso foi muito... Eu acho que foi um avanço no Colégio. 
(PROF2) 
 
[...] Mas [a] Irmã: “Não brinque não, preste atenção!”; “Olhe para frente!”; 
“Uma normalista tem que se comportar!”. Ela chamava a gente para escrever 
no quadro, tinha que ter uma boa caligrafia e tudo  e veja que quando eu 
entrei lá 1980, 81, 82! Imagine antes como não era! [...] Mas [a] Irmã não 
largava do pé da gente: olhava os botões [da farda], tinha que está bem 
colocadinhos. Todo mundo com o mesmo sapato! Agora eu não alcancei saia 
de prega não, já era calça comprida, graças a Deus. [...] O sapato era aquela 
Fortflex... Franciscana. Mas tinha que ser Franciscana da Fortflex, meu pai 
do céu! Mas de certa forma eu gostava, porque me dava a impressão que eu 
estava em um lugar seguro, sério. (A5) 
 

Sobre as inspeções (ou revista) das alunas, Rocha (2003, p.49) aponta esse 

instrumento disciplinar como o mais poderoso para incutir hábitos de asseio pessoal, 

especialmente quando realizado em dias indeterminados, “o que ampliaria a sua eficácia, pela 

possibilidade de surpreender os renitentes”. Tais revistas também foram vivenciadas pelos 

membros das equipes docentes e pedagógicas do CEO quando integrantes da Academia, pois 

era uma prática corriqueira na instituição (SILVA, 2012). 

Além disso, as memórias dos sujeitos desvelam que o controle sobre os corpos se dava 

principalmente na direção das alunas, ou seja, do corpo feminino como, por exemplo, no 

controle do comprimento da saia ou da blusa, como já citado; e também nos adornos 

femininos (maquiagem, pintura das unhas etc.).  

 
[...] Que ela [a diretora] era muito, muito exigente. Não entrava com a unha 
pintada de vermelho...  Era.  As meninas não usavam maquiagem, não podia 
entrar com maquiagem... A farda tinha que ser muito impecável. (PROFA3) 
 

Esse controle também está registrado em apontamentos de aula da disciplina Didática 

Geral, contidos em cadernos de ex-alunas do Magistério dos anos 1980, que prescreviam 

como deveria ser a aparência de uma professora (roupas limpas, bem passadas e com cores 

sóbrias; sapatos limpos e confortáveis; acessórios e bijuterias discretas; rosto limpo e sem 

excesso de pintura; cabelos bem cuidados e penteados; postura ereta e natural; porte revelador 

de equilíbrio e confiança etc.).  
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Além disso, a educação do corpo também se dava pelo destaque e incentivo dado às 

práticas esportivas e educação física: 

 
Eu fui tricampeã olindense de handebol pelo Estadual de Olinda, fui campeã 
pernambucana infanto-juvenil de handebol pelo Estadual de Olinda. O 
Estadual de Olinda conseguiu mandar atletas para a seleção pernambucana 
de handebol, o Estadual também foi muito assim... Não sei os títulos, mas sei 
que ele foi campeão de [...] Tinha atletismo... Eu sei que minha irmã fez 
salto de vara pelo Estadual, mas não foi no meu tempo, no meu tempo o 
atletismo já estava em baixa. Eu lembro também que outro grande... um 
grupo bom que tinha era um grupo de ginástica rítmica. Eu não lembro o 
nome da professora de educação física... [...] que dava as aulas de ginástica 
rítmica. [Os atletas eram conhecidos] no Estado. Inclusive Anunciada foi 
goleira da seleção pernambucana de handebol. Paula jogou como meia da 
seleção de handebol, Tetis era centroavante da seleção pernambucana de 
handebol. Então tinha um grupo bom mesmo que chegava na seleção... de 
viajar e muita coisa... Representando Pernambuco. De passar realmente a 
treinar com a seleção pernambucana.(A5) 
 

Esse incentivo à prática de educação física no CEO, especialmente os jogos, também 

era uma das características que aproximavam a cultura escolar do Estadual de Olinda às 

características da Academia. De acordo com Lira (2009a), tal incentivo entre as beneditinas 

buscava a moldagem, o controle e adestramento dos corpos das alunas, que deveriam ser 

preparados para as exigências da maternidade, bem como para o controle da sexualidade, 

através do extravasamento da energia por meio dos exercícios físicos e jogos. Embora no 

CEO tais práticas parecessem ter como objetivo maior elevar o status da instituição perante a 

comunidade olindense, pelo destaque que o colégio alcançava nos campeonatos municipais e 

estaduais. 

Além disso, no CEO havia aulas de canto coral e flauta doce e também aulas de 

etiqueta que eram ministradas regularmente na escola por freiras beneditinas, uma delas era 

também responsável pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE). A ideia da criação 

dessas aulas foi uma iniciativa dessas religiosas com apoio da direção, com o intuito de dar 

algum “refinamento” às alunas do CEO, muitas provenientes das camadas populares, como 

revelado pelas memórias dos sujeitos entrevistados:  

 
Havia aula de etiqueta. Porque a postura, saber sentar, saber se alimentar, 
aquilo era importante. E as aulas de música, que tinha o coral, e tinha... 
Parece-me que a Irmã Fortunata dava aula de Flauta... Também flauta doce. 
É... coisas assim, raras nos outros colégios. Não existia isso nos outros 
colégios. Não tinha isso. Era... [ininteligível] o Estadual se equiparava ao da 
Academia Santa Gertrudes. Eu acho que estava no mesmo nível.  Irmã 
Letícia e Irmã Fortunata eram de lá, da Academia. Eram professoras de lá e 
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traziam todo seu conteúdo pra cá. Então não havia diferenciação, assim... só 
que um era pago e o outro... Um tinha um caráter mais religioso (a 
Academia), e cá havia a religiosidade. Tinha a Páscoa... Nós tínhamos a 
Páscoa, nós tínhamos o Natal, a festa do Natal, a Páscoa, a festa dos 
professores, tudo isso havia no Estadual. [...]Então eu acho isso muito 
importante e é isso que está faltando hoje, educação doméstica. (PROFA1) 
 
 [...] Eu só ouvia falar das aulas de etiqueta (risos). Eu ouvia falar, mas... 
Mas era aquelas regras de boas maneiras que ela dizia, nera?! Etiqueta, por 
exemplo, se era... se vai entrar numa sala tem que pedir licença, se vai sair 
pede licença, aquela coisa de... de Academia e de freira e de padre. Porque 
padre e freira tem essas coisinhas. Pra se levantar pede licença, não é?! É... 
pra ir ao banheiro, pede licença.... [...] Eu achava que era o correto. Por 
exemplo, essas pernas... Botar as pernas em cima da cadeira da frente, da 
banca da frente... Se ela passasse e visse uma aluna assim... Agora, ela 
chamava o professor e o aluno! Era. Reclamava: “Professor, não é desse 
jeito que a gente educa, não!”. Mesmo assim. Ela dizia mesmo. E, e... pra 
aluna, era capaz de mandar pra casa. Era. Era exigente demais. Mas, tudo 
tem sua época, né?! Naquela época, era assim. Hoje não é mais [...]. 
(PROF2) 

 
Em pesquisa sobre a Academia Santa Gertrudes na qual a freira coordenadora do SOE 

se formou e também atuou, Lira (2009a, p.69) destaca em seu cotidiano elementos de uma 

cultura escolar que percebemos como refletida nas memórias dos entrevistados sobre as 

chamadas “aulas de etiqueta” no colégio olindense objeto deste trabalho:  

 
Era preciso que os gestos fossem agraciados por inúmeras delicadezas sem 
abrir mão de despedir-se, agradecer, ceder o lugar, abrir a porta para outra 
pessoa, não andar arrastando os pés nem fazendo barulho com os sapatos, 
sentar-se e levantar-se sem fazer barulho com a cadeira, entre tantas outras 
normas de etiqueta e respeito à educação doméstica.  

 
O PROF 2, por sua vez, relaciona as “aulas de etiqueta” a uma cultura ou pensamento 

religioso católico. Nesse sentido, a permanência das aulas de canto e as “aulas de etiqueta” 

parecem desvelar no CEO a permanência de uma valorização e de uma vivência de elementos 

de um currículo humanista clássico, apesar das reformas do ensino nos anos 1960 e 1970. 

Sobre os currículos prescritos e os que de fato se consolidam no cotidiano das instituições 

escolares, Viñao Frago (1995) nos lembra que teorias, legislação e realidade escolar nem 

sempre coincidem. 

Segundo Souza (2009), nos debates culturais e educacionais acerca do humanismo nos 

anos 1940-50, “[...] o pensamento católico se via como herdeiro natural e direto do 

humanismo e seu mais dileto defensor” (SOUZA, 2009, p. 83), ao lado de alguns intelectuais 

de tendência liberal (que defendiam o alargamento da compreensão de humanismo). O 
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humanismo para o pensamento católico era entendido como aperfeiçoamento do ser humano, 

traduzindo o ideal do homem educado, cultivado e civilizado, ou seja, o humanismo clássico. 

A autora destaca que “[...] o humanismo católico reagia contra o avanço incontrolável do 

secularismo, da Ciência, da Técnica e da especialização [...]” (p.84).  

Embora com o processo de expansão/democratização do ensino secundário esse 

currículo tenha perdido seu valor (ainda mais diante das mudanças ocorridas na sociedade 

urbano-industrial-tecnológica), a cultura escolar do CEO se revelou alicerçada sobre antigas 

tradições, dentre elas as citadas aulas de canto, de flauta doce e de etiqueta, esta última 

também ligada à disciplina dos corpos para a conformação a uma cultura escolar. Esse rigor 

disciplinar do CEO se situava também no momento político do país, marcado pela ditadura 

militar, revelando as relações entre a cultura escolar e o contexto macro, ou seja, as ligações 

do particular com o geral.  

Em documentos do arquivo escolar também localizamos indícios de outros cuidados 

com o corpo: a exigência de atestado de saúde e vacinação para a realização da matrícula. 

Depoimentos de alguns sujeitos também apresentam recordações sobre essas exigências 

sanitárias. Os supracitados atestados de saúde e vacinação nos parecem indícios da 

permanência no interior do CEO de resquícios de dois movimentos que até as primeiras 

décadas do século XX permearam a sociedade brasileira: o higienismo e o movimento 

eugenista. Tais movimentos também repercutiram fortemente na Academia Santa Gertrudes, 

como atesta a pesquisa de Lira (2009a). 

Outro aspecto que se destaca nas entrevistas é que mesmo no início dos anos 1980, na 

sociedade olindense o Curso de Magistério ainda era considerado o mais adequado para as 

moças, por seus papéis sociais de esposa e mãe. Essa representação de mulher e de 

escolarização feminina ainda encontrava ecos em Olinda, como é possível perceber nas 

memórias de PROFA3 sobre o período em que sua filha foi aluna do CEO: 

 
[Minha filha] foi aluna daqui, em 1983. Ela concluiu o Magistério [...] Ela 
chegou aqui com primeiro ano, já, no ensino médio... E entrou já no segundo 
ano do Magistério. Fez 82 e 83, foi nesse período. [...] Ela estava fazendo no 
CEFET, que era um curso [técnico]... Foi pro CEFET e fez primeiro ano. 
Depois resolveu fazer Magistério porque ia se casar. Aí veio para cá fazer o 
Magistério. Porque quando as meninas queriam casar, que sabia que não ia 
fazer faculdade... aí fazia Magistério [riso]. E ela fez Magistério, segundo e 
terceiro ano. (PROFA3) 
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Percebe-se na fala da PROFA3 que para algumas moças a preparação para o 

magistério estava ainda atrelada à ideia de curso “espera marido”, tanto que muitas 

abandonavam a escola ao casarem-se ou encerravam sua escolarização no, então chamado, 2º 

grau.  

Os dados aqui apresentados nos levam a inferir que embora o Curso Pedagógico em 

escola pública em Olinda (Pernambuco) tenha nascido laico, a proximidade de seus quadros 

com a cultura escolar das instituições beneditinas femininas, especialmente a Academia Santa 

Gertrudes, contribuiu para que no CEO o curso normal apresentasse características 

semelhantes ao da Academia: o apurado cuidado com a aparência pessoal; disciplina; ordem; 

organização; decoro; fidelidade aos deveres rotineiros; economia (conservação dos objetos 

através do adequado uso) e valorização dos exercícios físicos (o que pode ser considerado um 

posicionamento vanguardista) (LIRA, 2009a; SILVA, 2012). 

Considerações finais 

 

Os resultados apontam que no período estudado, apesar de mudanças na sociedade, na 

legislação educacional e nos currículos prescritos, perduravam no CEO representações do 

Curso Normal como curso “espera marido” e práticas corporais e discursivas marcadas pela 

disciplina, ordem, decoro e apurado cuidado com a aparência pessoal, traços apontados na 

literatura como característicos da educação beneditina oferecida às mulheres em Olinda em 

escolas confessionais privadas. Tais práticas tinham por objetivo a moldagem de corpos 

dóceis, pudicos, higiênicos, de aparência discreta (controlando adornos, maquiagens, 

vestimentas etc). Foi possível também perceber a permanência de elementos de um currículo 

humanista clássico, baseado em um discurso educacional católico, que encontrava ecos na 

gestão da escola estudada e em parte do corpo docente e equipe pedagógica, formadas 

significativamente por integrantes e egressos de instituições beneditinas (ex-alunas/os, 

professoras/es, religiosas/os e ex-noviças). Concluímos que no período estudado, mesmo em 

escola laica e pública, o curso continuou contribuindo para inculcar, reforçar e perpetuar 

tradicionais representações de gênero, embora também tenha sido possível perceber rupturas e 

ressignificações.  
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