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Introdução 

 

A educação religiosa destinada ao público feminino proposta pelo Colégio Lourdinas 

entre os anos de 1940 a 1999 é alvo de interesse do presente artigo, pois revela o que 

priorizava o ensino destinado a elite feminina pessoense católica. 

A análise dos documentos da instituição e de ex-alunas a partir da utilização da 

categoria analítica gênero permitirá que conheçamos o lugar da mulher da elite na sociedade 

nesta época e o tipo de educação a ela destinada. 

Para tanto, agendas escolares, depoimentos, relato de fundação e apontamentos 

históricos são exemplos de fontes a serem investigados que garantirão a compreensão 

profunda deste contexto sociocultural.  Assim, traremos uma análise dos documentos 

institucionais com noções estruturais deste recorte temporal, bem como os depoimentos das 

ex-alunas que permitirão uma profícua observação de como elas receberam o tipo de 

educação a elas destinado.  

 

Uma instituição de elite:  primeiras diretoras sob o olhar das discentes (anos 40 a 

60) 

 

O Relato de fundação da Instituição (1943) evidencia o apoio de uma elite local para a 

chegada das Irmãs em solo paraibano, sob a liderança de Madre Evangelina. Todas as 

necessidades estruturais foram supridas pelo apoio dos familiares das religiosas, que também 

compunham este grupo privilegiado da sociedade. 

                                                           
1 Professora Substituta do Departamento de Ciências das Religiões- UFPB. Doutora em Ciências da Religião( 
PUC-GO), Mestre em Ciências das Religiões e Graduada em História pela UFPB. Doutoranda em Educação pelo 
PPGE-UFPB. E-mail: daniellyventura@hotmail.com 
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Noticiada em jornais2, a chegada das Irmãs satisfez uma demanda relevante dos 

grupos privilegiados que matricularam suas filhas em uma instituição religiosa. 

Administrativamente, as freiras, no início, faziam desde atividades domésticas a matrículas 

dos primeiros alunos na instituição, que estava localizada em um local menor, ou seja, na Av. 

Monsenhor Walfredo Leal; local este doado por Júlia Freire3.  

 Um grupo de pais que apoiavam a instituição, mediante a sua demanda de alunas, se 

mobilizou e cobrou do então prefeito e governador um prédio maior para abrigá-la. Eles 

queriam que a instituição fosse para um prédio na Av. Epitácio Pessoa, local de destaque, que 

garantiria maior espaço e acesso a transporte. Essa mobilização revela que a gestão escolar 

tinha o apoio da elite local e que isso foi fundamental para o seu estabelecimento.  Ela revela 

ainda uma articulação com o poder público, pois mesmo sendo uma instituição de cunho 

privado, tinha respaldo para este tipo de cobrança, de acordo com a Constituição de 1937. 

As Irmãs tinham ainda o respaldo de Dom Moisés Coelho, então arcebispo, e o suporte 

do Capelão Carlos Coelho, por quem demonstravam total submissão, deixando transparecer 

uma hierarquia presente na relação entre freiras e padres. 

[...] as categorias diferenciais de sexo não implicam no reconhecimento de 
uma essência masculina ou feminina, de caráter abstrato e universal, mas, 
diferentemente, apontam para a ordem cultural como modeladora de 
mulheres e homens. Em outras palavras, o que chamamos de homem e 
mulher não é o produto da sexualidade biológica, mas sim de relações 
sociais baseadas em distintas estruturas de poder (MORAES, 1998, p. 100). 

  

A primeira diretora, Irmã Ana Maria, recebeu muitos elogios em todo Relato de 

Fundação (1943), mas um dos seus trechos indica o temor que sua presença revelava, pois se 

afirma que “quando percebiam a sua presença, reinava o silêncio” (LOURDES, 1943, p.31). 

Essa presença que intimida revela ainda a rigorosidade da instituição, cujo silêncio era 

exigido. Concomitantemente, podem-se questionar como estas crianças se comportavam na 

sua ausência, o que já pode indicar sinais de resistência.  

Também esteve, por apenas um ano, à frente da instituição a Irmã Maria Cecília de 

Jesus. Nesta época estava sendo implantado o ginásio e as freiras receberam o Departamento 

de Educação e foi preciso atender todas às suas exigências. Não é a toa que, seguindo 

                                                           
2  A chegada das religiosas foi noticiada nos primeiros dias de julho de 1940 no Jornal “A União” (LOURDES, 
1943). 
3 Júlia Freire foi fundadora e diretora do Colégio Santa Júlia que mantinha cursos primários e secundários em 
regime de internato e semi-internato (SANTOS, 2010). Foi ela quem fez a doação do primeiro prédio da 
instituição. 
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rigidamente as instruções, foi preciso contratar professores com registro e dispor de museu, já 

que se tratava de exigências da época. Isso revela que para além de uma instituição religiosa 

cabia a cada uma delas cumprir o que estava sendo determinado pela Lei. Os fiscais foram 

observados pelas religiosas, um deles foi elogiado e demonstrou o preparo da religiosa frente 

às regras vigentes: 

 

 Monsenhor Mário Raposo – Nosso primeiro fiscal. Mário Raposo 
conquistou a simpatia geral, graças às suas boas maneiras e cortesia. Ele 
iniciou a Irmã Diretora no mistério e funcionamento do Ginásio, depois dizia 
que ela sabia mais do que ele (LOURDES, 1943, p.31).  
 
 

 Contudo, elas não demonstraram a mesma satisfação com Monsenhor Virgílio, pois na 

visão delas:  

Podia-se comparar o Monsenhor Virgílio e os alunos do Ginásio a uma 
camada de água sobre uma camada de óleo. Ele estava sempre “afastado”, 
sobre o pedestal de sua superioridade e sua honorável atitude, sem conseguir 
a estima, somente o respeito das jovens alunas. Do “alto” de seu posto, 
seguia com interesse os progressos dos alunos e oferecia a cada mês um 
prêmio ao primeiro da classe. Em geral, fazia o oferecimento de um livro, 
seco e bruscamente, exceto no primeiro dia, quando ele “improvisou” um 
pequeno discurso para Célia Montenegro Abath e para Lenira Ferreira 
Soares, antes de entregar a estas um lindo volume do “Inocência”, de Taunay 
(LOURDES, 1943, p. 31).  

 

Essa presença de fiscais na instituição revela as questões burocráticas necessárias para 

a aprovação do funcionamento do ginásio e revelam os impasses da gestão nesse contexto.  

Da mesma forma, pode-se observar uma postura autoritária por parte do próprio fiscal que não 

conseguiu estabelecer um bom relacionamento com as alunas. 

Passado este período, quem esteve à frente da instituição foi Irmã Maria das Neves 

que ficou na direção do ano de 1944 a 1957. Sobre a sua gestão supõe-se que o rigor 

permanecia, mediante o depoimento da ex-aluna Thereza Oliveira, dos anos 50 (SIC), em uma 

rede social: 

Sou uma ex-aluna dos anos 50, da época da IRMÃ MARIA ALICE, NÓS 
TINHAMOS MUITO MEDO DELA, O RIGOR ERA GRANDE. 
LEMBRANÇAS DE UNS BOLINHOS COBERTO DE CHOCOLATE, 
QUE EU ADORAVA. ANDEI MUITO DE ÔNIBUS, ONDE ÉRAMOS 
COLOCADAS DUAS SENTADAS E DUAS EM PÉ NA FRENTE, NÃO  
DÁ PARA ESQUECER ESSA ARRUMAÇÃO. LEMBRO DA 
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CAROLINA TONI. MARIA DA PENHA DELGADO, ISÍS DO ABIAY, E 
TANTAS OUTRAS. SÓ SEI DIZER QUE FORAM BONS TEMPOS. 

 

Relatos como este tem caráter precioso nesta pesquisa, pois “atravessam e organizam 

lugares; eles os selecionam e os reúne num só conjunto; deles fazem frases e itinerários. São 

percursos de espaço” (CERTEAU, 1998, p.199). O medo de uma das Irmãs, presente na fala 

da ex-aluna, revela cenas de um cotidiano cuja direção seguia o molde tradicional de ensino e 

cuja base religiosa fundamentava os discursos.  Tal prática estava associada ao que os pais 

dessas meninas almejavam desta instituição. O ônibus revela também o transporte da época e 

a maneira que buscava atender todas as então alunas, mesmo que duas estivesse sentadas e 

outras duas na frente.  Essa sujeição a este modelo educacional nos faz refletir como: 

 

 [...] a representação androcêntrica da reprodução biológica e da reprodução 
social se vê investida da objetividade do senso comum, visto como senso 
prático, dóxico, sobre o sentido das práticas. E as próprias mulheres aplicam 
a toda realidade e, particularmente, às relações de poder em que se veem 
envolvidas esquemas de pensamento que são produtos de incorporação 
dessas relações de poder e que se expressam nas oposições fundantes de 
ordem simbólica (BOURDIEU, 2009, p. 45).  

 

 Esse compartilhamento de experiências e laços criados entre as ex-alunas que possuem 

uma identidade com a instituição revela um desejo de se aproximar das demais estudantes que 

tiveram as mesmas vivências.  

 Concomitantemente, é neste compartilhamento destas experiências que se percebe a 

rigidez desta instituição religiosa.  Sendo assim, o temor à Irmã Maria das Neves também é 

descrito pela ex-aluna Glauce Burity, que estudou na instituição entre os anos 40 a 60 e que 

foi primeira dama da Paraíba nos anos 80.  A ex-aluna faz uma interessante descrição da 

gestora que era conhecida: 

 

[...] pelo trabalho austero e zelo profissional que desenvolveu durante o 
longo período de sua vida, como diretora e como superiora. De estatura 
pequena, possuía, no entanto, uma personalidade forte e era temida por 

todos.  A sua presença impunha respeito. Foi a primeira professora do jardim 
da infância e depois diretora (em 1945). Em pouco tempo, a congregação a 
convoca para ser superiora, cargo que exerceu por muitos anos. Infelizmente 
não pôde participar das homenagens dos 60 anos. Faleceu em 01/11/1990 
(BURITY, 2000, p.80). 
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 A personalidade forte da gestora nos faz ter uma ideia do pré-requisito para assumir o 

cargo de gestora e é fruto de um modelo de educação próprio do Convento, como descreve 

Foucault (2014).  

 É válido salientar que esses anos 50 foram marcados ainda pela presença atuante do 

grêmio estudantil, composto por alunas do ensino clássico que estavam, contudo, sob o olhar 

atento do Pe. Fragoso e das religiosas da época, como se observa na Revista Flama (1953).  

Essa situação comprova a ideia de que existia uma união entre as jovens alunas que se 

articulavam em agremiações e em sala de aula e um notório controle de seu comportamento 

por parte de padres e freiras que estavam liderando direta ou indiretamente esta instituição.  

 Irmã Maria das Neves voltou ao cargo de gestora entre os anos de 1964-1968, o que 

revela a confiança das religiosas em seu trabalho. Antes disso, quem se manteve na direção 

entre os anos de 1958 a 1964 foi Irmã Maria Emerenciana de Jesus, cujo respeito da 

Comunidade para com ela é tão intenso que faz com que ela ocupe outras funções como a de 

Madre Geral das Lourdinas no ano de 1975 (VARELA, 2011).  

Nestas décadas merece destaque ainda o funcionamento da Faculdade de Filosofia, 

fundada em 1954 (extinta em 1968) e a Faculdade de Jornalismo, fundada em 1957 (extinta 

em 1964). Situação esta que revela o desejo das Irmãs por educar suas alunas até o ensino 

superior, mas também demonstra que tal empreitada fracassou, provavelmente porque o viés 

da gestão de tais religiosas seria mais voltado para a estrutura de Colégio, agregando o ensino 

infantil, ginasial e clássico.   

Enfim, os anos 40 a 60 são marcados pela rigidez disciplinar própria do Convento, que 

é aprovada pelos pais. Neste contexto, há, nas entrelinhas do discurso, sinais de aceitação e 

resistência por parte das discentes, que demonstram um saudosismo e um laço identitário forte 

mediante o traço em comum de terem estudado nesta instituição religiosa destinada à elite 

pessoense.  

 

 

  A família Navarro e  a sua ligação  com as freiras: depoimentos de duas ex-alunas 

 

Giselda e Glauce são da família Navarro e estudaram no Colégio Lourdinas dos anos 

iniciais até a faculdade, ou seja, entre os anos 40 a 60.  Filhas de Maria do Carmo Amorim e 

de Antônio Espínola Navarro, elas  têm como elemento comum serem sobrinhas das freiras 

Madre Emerenciana e da Irmã Maria das Neves. 
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Nos anos 90, Giselda escreveu uma homenagem ao Colégio Lourdinas. Uma década 

depois foi a vez de Glauce homenagear a instituição. 

O que se observa nestas trajetórias é que enquanto Giselda teve três filhas4, Glauce 

teve três filhos.  A primeira, portanto teve a oportunidade de colocar suas filhas no Colégio e 

a segunda não.  

Enquanto o depoimento de Giselda é mais simples e reflete suas memórias pessoais, 

Glauce, como historiadora, faz um estudo dos anos iniciais da instituição até chegar à 

atualidade. 

Destacando uma perpetuação dos valores transmitidos pelas Religiosas, tanto no seu 

tempo de aluna como no tempo de suas filhas, Giselda destaca sobre o cabeçalho: 

Anos mais tarde o cabeçalho mudou para “Tudo a Cristo por Maria”, nos 
deveres de filhas.  
São frases simples e curtas que, no entanto, tem profundo significado para as 
alunas do Colégio. Elas representam a formação religiosa que recebemos das 
Irmãs quando orientavam, carinhosamente, a oferecer o nosso dia a Jesus 
através de sua Mãe Maria. (DUTRA, 1990, p.24). 

 

A fala de Giselda aparenta satisfação pela formação religiosa oferecida pelas Irmãs e 

tranquilidade por saber que aquilo que ela aprendeu durante toda a sua vida também será 

estudado pela sua filha.  Sobre essa perpetuação de valores por gerações, ela destaca: 

 

Realmente, o Colégio é o grande responsável pela formação de gerações e 

gerações. Dele ficou a mais bela recordação, os sábios hábitos como a 

religiosidade, a moral, a organicidade, a responsabilidade, dentre outros 
(grifos nossos, DUTRA, 1990, p.24). 

 

 Os quatro itens pontuados por Giselda Navarro nos mostram o que, de fato, ela 

desejava perpetuar na educação de suas filhas; além da religiosidade e da moral, também faz 

parte de suas preocupações a questão da organicidade e da responsabilidade, fato este 

revelador de um modelo educacional tradicional.  

 É preciso destacar também que a perpetuação desta instituição na família Navarro tem 

o cunho peculiar do vínculo com as religiosas. Logo, os laços identitários com a instituição 

são intensos. Por serem sobrinhas de religiosas, provavelmente, Giselda e Glauce precisavam 

dar exemplo às demais estudantes e isso fazia com que a conduta de ambas fosse 

constantemente vigiada.  Fato este relatado com nostalgia pela historiadora e ex-primeira-

dama: 
                                                           
4  Conforme consta no site de 100 anos de Maria do Carmo Navarro, suas filhas se chamam: Cármem, Gisélia e 
Cristiane. 
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[...] A disciplina rígida, o cuidado com o asseio nos mínimos detalhes, desde 
o uniforme impecavelmente limpo até os sapatos engraxados, a organização 
do material escolar, a exigência de uma boa caligrafia, bem como o estímulo 
ao comportamento exemplar e à polidez, tudo isso foi transmitido ao alunado 
como algo importante para a vida. De tudo guardamos a mais grata 
recordação e saudade (BURITY, 2000, p. 80). 

 

O fato das duas casarem com pessoas da elite pessoense5, ao ponto de Glauce ter sido 

primeira dama da Paraíba, revela o refinamento da educação e os contatos existentes entre as 

famílias, que tinha como traço comum a presença de suas filhas no Colégio Lourdinas.  

Há, portanto, por parte da instituição, um perfil que agrega personalidades da política 

pessoense, o que permite suas filhas construírem, desde a infância, laços identitários com 

pessoas do seu meio social. Nas próximas décadas, ao serem aqui estudadas, observaremos as 

permanências e mudanças desta instituição escolar, cuja gestão precisava se adequar a novos 

cenários sociais sem deixar de pautar seus ensinamentos no catolicismo e na rigidez que lhe é 

peculiar. 

 

Entre permanências e mudanças: gestão das freiras nas décadas de 70 e 90 

 Entre os anos de 1969 a 1975 esteve à frente da instituição escolar a Irmã Celis. No 

ano de 1970, o ensino Normal tinha 14 discentes, o ensino Científico 22, o ensino Ginasial 

224, o ensino Primário 410 e o Jardim da Infância 60 alunos, tendo, portanto, 730 alunos. A 

Escola Noturna e o ginásio noturno continha 213 alunos.  

  O rigor disciplinar deste período fazia com que a religiosa, com pulso firme, 

administrasse grande contingente de alunas que eram educadas para a sala de aula, já que se 

oferecia o ensino normal. O oferecimento do ensino normal indica que a docência é tida como 

profissão feminina e que, portanto, era incentivada pelas religiosas. A Escola Noturna é 

muitas vezes apresentada como sinal de caridade das religiosas que é narrado pelas suas ex-

alunas nos livros comemorativos (LOURDES, 1990; LOURDES, 2000). Contudo, supõe-se 

que o tipo de ensino realizado no turno da noite é diferenciado, pois é, provavelmente, 

adequado ao público carente.  

  Nos anos 70, esse público feminino também recebia educação para o lar, como se 

pode observar no caderno de Cristina Cavalcanti (1976), ou seja, durante a gestão de Irmã 

                                                           
5 Glauce Burity é viúva do ex-governador da Paraíba Tarcísio Burity e Giselda Dutra é viúva do Procurador de 
Justiça Rivaldo Dutra Nascimento.  
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Maria das Vitórias (1976-1981).  Tal situação revela a preocupação da gestão escolar por 

educar tais mulheres para o casamento, para serem donas de casa e ‘boas’ esposas, pois 

aprendiam a cozinhar, a limpar fogão, a limpar cada cômodo da casa,  enfeitá-la e a por a 

mesa de jantar. Além disso, aprendiam a prestar os primeiros socorros, os procedimentos para 

o noivado, a preparação do convite de casamento e a própria educação dos filhos.  

 

 [...] certas atividades associadas ao feminino muito mais que uma atribuição 
“natural” ligada ao sexo, era uma construção sociocultural que justificava a 
subordinação das mulheres aos homens. As desigualdades entre homens e 
mulheres eram, portanto, naturalizadas( AGUIAR, 2007, p. 83). 

 

 Contudo, não é apenas esse padrão conservador que impera no Colégio N. S. Lourdes, 

pois na gestão de Irmã Áurea Torres (1982-1990), período que corresponde ao processo de 

redemocratização do Brasil, observa-se a construção da quadra esportiva que contou com o 

apoio de Irmã Maria das Neves (VARELA, 2011).  Tal situação é reveladora da adequação da 

instituição para as necessidades do seu tempo e a busca incessante por atender a expectativa 

dos seus clientes, ou seja, os pais de alunos.  A dinamicidade da instituição e o prestígio da 

religiosa fez com que ela saísse no ano de 1990 da direção por ter sido eleita Provincial do 

Nordeste. 

 A rigidez deste período e a capacidade de liderança de tais gestoras são perceptíveis 

em uma agenda escolar do ano de 1987, pois esta contém as regras da instituição, solicitando 

que existisse uma contínua troca de informações sobre as alunas entre pais e professores e um 

intenso controle do quadro de notas das estudantes.  Logo, ao passo que elas se adequavam 

estruturalmente as necessidades do seu tempo, as religiosas permaneciam com rigorosidade 

em relação às estudantes. Esse cuidado é fruto de uma visão patriarcal sobre o público 

feminino cuja: “A identificação masculino-varão e feminino-mulher acarretou discriminações 

sem conta e uma compreensão das relações e da complementaridade varão-mulher num 

sentido exterior, objetivante e quase coisístico” (BOFF,1983, p. 63) 

A busca por se manter à frente do tempo também é perceptível durante a gestão da 

Irmã Maria José Chaves (1991-1994) que, além da escola de dança, trouxe informática para a 

instituição e incentivou a digitalização de todos os documentos das alunas.  Esta foi 

substituída por Irmã Maria Cândida que se manteve na liderança da instituição entre os anos 

de 1995 a fevereiro de 1997 (VARELA, 2011). 
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Por fim, entre os anos de 1997 a 2001, um grande marco da instituição foi a aceitação 

de crianças do sexo masculino no ensino ginasial e médio. Isso faz com que reflitamos como 

mesmo diante de tanta rigidez a instituição precisou ter esta abertura às necessidades do seu 

tempo ao disponibilizar vagas para os meninos. Isso tudo, provavelmente, foi fruto da própria 

necessidade dos pais de alunos que diante de outras opções institucionais poderiam optar pelo 

Colégio Lourdinas, gerando lucro para a própria instituição.  

O período que corresponde aos anos 70 a 90 revelam permanências e mudanças 

capazes de nos dar uma noção do que seria este tipo de gestão desenvolvida nesta instituição 

católica destinada ao público feminino, que traz valores morais patriarcais sedimentados nas 

posturas exigidas sem deixar de estarem atentas às mudanças da sociedade e à sua 

necessidade de adequação. 

 

 Considerações finais 

 

As falas de ex-alunas, o depoimento das freiras e as agendas  escolares revelam cenas 

do cotidiano de uma escola destinada ao público feminino da elite pessoense.  

 Adequar-se à realidade local foi um constante desafio para as freiras, que não podiam 

se limitar a manter toda a rigidez apreendida no convento, mas precisavam estar atentas  

àquilo que se precisava cumprir dentro da legislação e para qual público estavam destinadas a 

ensinar.  

 Não é à toa que mesmo com o passar dos anos a rigidez permanece no cerne de seu 

modelo educacional e isso pode ser transparecido nas falas e naquilo que está disposto nas 

entrelinhas dos documentos analisados.   

 Contudo, tais religiosas sabiam que necessitavam conhecer as necessidades do seu 

público e unir o seu conservadorismo às novas tecnologias e às práticas esportivas e, assim, 

resolveram demonstrar alguns avanços nestas áreas.  

 Enfim, a instituição destinada a este público feminino une estas duas pontes em seu 

cotidiano escolar e permite que neste espaço haja laços identitários entre famílias que são 

fortalecidos por terem como ponto comum o fato de suas filhas ali estudarem.  
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