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1. Introdução 

Os fundamentos da nova história cultural expressam uma mudança de concepção 

frente à ótica clássica tradicional, propondo, entre outros aspectos, o estudo referente à 

diversidade de experiências socioculturais em suas especificidades. Esta nova dimensão, 

conforme Sharpe (1992, p. 59): “proporciona também um meio para reintegrar sua 

história aos grupos sociais que podem ter pensado em tê-la perdido [...]” Dessa forma, 

na atualidade, têm-se enfocado um estudo social e cultural que parte do micro para o 

macro, ou seja, valoriza e investiga a experiência de vida de pessoas comuns que 

verdadeiramente se constituem enquanto sujeitos reais da história por participarem 

ativamente da construção das relações sociais coletivas em seus contextos sócio-

históricos. Segundo Pollak: 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das 
minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias 
subterrâneas que, como parte integrante de culturas minoritárias e 
dominadas, se opõem à “Memória Oficial”, no caso a memória 
nacional. (1989, p.02) 
 

A partir deste entendimento e das discussões estabelecidas na disciplina “Tópico 

Especial em História Política: sociedade e culturas políticas no Brasil oitocentista”, na 

qual tomou-se como referência o debate acerca da história cultural, culturas políticas, 

redes de sociabilidade, trajetórias, culturas educacionais, dentre outros pontos, o 

presente texto traz ao foco de análise a história de vida de uma educadora e religiosa do 
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sertão paraibano: Maria Fernandes de Queiroga (Irmã Ana3), por entender que suas 

memórias podem fornecer indícios, quando não facetas da complexidade sócio-

histórico-cultural, educacional e política de um passado recente. 

 Considerando que na atualidade, sob influência das disciplinas que estudam o 

homem em sociedade, como a Sociologia e a Antropologia, há um destacado interesse 

por abordagens e metodologias que enfocam histórias de vidas, história oral, identidade 

e memória, nas quais a (auto) biografia aponta não somente a capacidade de apresentar 

a trajetória de uma vida singular, mas de possibilitar uma percepção mais acurada dos 

processos coletivos, o presente texto  estabelece uma relação de análise com a pesquisa, 

em andamento, intitulada “MARIA FERNANDES DE QUEIROGA (IRMÃ ANA OSF): 

um retrato histórico e (auto)biográfico da educadora e religiosa do sertão paraibano”. 

Tal estudo assenta-se nos fundamentos teórico-metodológicos da nova história cultural, 

convergindo para um trabalho historiográfico pautado na micro-história e que considera 

a relevância das práticas educativas e da profissão docente. Fixa-se, assim, nas 

especificidades e particularidades da vida de atores individuais, especificamente, uma 

educadora atuante dede o início da década de 1950 do século XX e que ainda, na 

atualidade, aos 81 anos de idade, continua se dedicando ativamente à ação educativa em 

seu lugar institucional e em sua localidade, respectivamente, o Colégio Normal 

Francisca Mendes (CNFM) e o município de Catolé do Rocha, situado no alto sertão 

paraibano. O recorte temporal da pesquisa compreende o período entre 1949, quando 

inicia seus estudos no Curso Normal Regional na então Escola Normal Francisca 

Mendes, até a atualidade, em que, além da administração geral do referido colégio, se 

ocupa ainda de outras atividades pedagógicas e religiosas. 

A pesquisa aqui referenciada toma por suportes metodológicos a história oral e a 

abordagem (auto) biográfica, sendo a investigação norteada, sobretudo, pelos seguintes 

questionamentos: Quais aspectos e concepções socioculturais, imbricados nas práticas e 

representações educacionais de Irmã Ana, predominavam no município de Catolé do 

Rocha-PB, no recorte temporal analisado? Quais nuances do intercâmbio cultural 

estabelecido entre as cinco irmãs alemãs fundadoras do CNFM, as franciscanas de 

Dillingen4 (Irmholda Brumm, Gonsalez Hermann, Urbana Schöberl, Engelsindis 

                                                           
3Ir. M. Ana OSF: nome designado pela congregação religiosa da qual faz parte: a Ordem de São 
Francisco (OSF). O termo Irmã Ana será utilizado no corpo do texto como referência à Maria Fernandes 
de Queiroga. 
4Cidade alemã situada no Danúbio, entre Ulm e Donauwört. In: Ir. Michaela Haas, OSF. História das 
Irmãs Franciscanas de Dillingen – Rio de Janeiro: Edição da Divina Providência no Brasil, 2000. 
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Holfelder e Siegfrieda Heinrich), e os/as catoleenses podem ser por ela destacados? 

Como foram construídas suas representações político-pedagógicas referentes à educação 

e como estas influenciaram a educação na cidade de Catolé do Rocha, sobretudo a 

atuação de professoras/es formadas/os pelo Curso Pedagógico do CNFM, no referido 

período? Quais representações e relações, inclusive de gênero, Irmã Ana estabelece na 

sociedade catoleense? Quais dificuldades, conflitos, inquietações ou contradições lhe 

foram significativas em seu percurso profissional? Que análise faz de sua própria prática 

pedagógica e das mudanças educacionais advindas com o século XXI? 

Vale salientar que a intenção pretendida neste texto não é a de contemplar todos 

os questionamentos acima descritos, mas a de possibilitar algumas intersecções entre os 

conceitos debatidos na disciplina “Tópico Especial em História Política: sociedade e 

culturas políticas no Brasil oitocentista” e algumas fontes já coletadas e 

preliminarmente analisadas nesta pesquisa que se encontra em fase inicial de 

desenvolvimento. 

 

 

2. Memórias de um lugar 

Ao pensar o lugar social de Irmã Ana (CERTEAU, 2003, p. 86) é importante 

estabelecer um questionamento sobre os aspectos de sua fala enquanto detentora de uma 

memória de um dado momento histórico. Para Pollack (1989) a memória individual e 

coletiva é constituída a partir de alguns fatores, entre eles: os elementos vividos 

pessoalmente (sozinhos) e os fatos vividos por tabela, ou seja, aqueles compartilhados 

em grupo. Sendo assim, não se pode analisar as afirmações de Irmã Ana sem refletir 

sobre o seu lugar enquanto mulher, freira e profissional da educação em relação ao seu 

grupo social. 

Segundo Halbwachs (2004) as lembranças são constituídas a partir de um dado 

momento histórico e elas podem ser “reconstruídas” ou simuladas, dependendo do 

interlocutor. O autor ainda afirma que a lembrança (memória) é um conjunto de 

informações que perpassam por uma coletividade, para ele não existe recordação que 

seja fruto apenas da imaginação, uma vez que as memórias partem de uma construção 

coletiva e individual que dialogam entre o passado e o presente. Logo, entende-se a 

partir de Halbwachs e Pollack que a memória por mais que pareça um acontecimento 

individual esta intrinsecamente conectada com o grupo que o sujeito está inserido. 

Portanto, para os autores supracitados toda percepção parte do coletivo. 
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A partir da simbiose da memória coletiva e individual compreende-se também 

que as lembranças possibilitam a solidificação da identidade, do sentimento de pertença, 

neste caso do sentimento de pertença de Irmã Ana ao Colégio Normal Francisca 

Mendes. Sendo assim, ao perscrutar sobre a biografada passa-se a compreender uma 

gama de teias históricas. 

Toda memória tem um lugar e, em algum momento, reivindicará por seu espaço. 

Entender o narrador e o seu lugar, neste caso Irmã Ana e o Colégio Normal Francisca 

Mendes é compreendê-los enquanto espaço de memórias que podem dialogar e 

convergir entre si. Sendo assim, inquirir sobre Irmã Ana é perceber que a sua memória é 

um campo fértil de significados de um lugar, de um contexto, de uma época, de uma 

vida. Para Ferrarotti (1998, p.26): 

O homem é o universal singular. Pela sua práxis sintética, singulariza 
nos seus actos a universalidade de uma estrutura social. Pela sua 
atividade destotalizadora/retotalizadora, individualiza a generalidade 
de uma história social colectiva. Eis-nos no âmago do paradoxo 
epistemológico que nos propõe o método biográfico [...]. Se nós 
somos, se todo o indivíduo é a reapropriação singular do universal 
social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da 
especificidade irredutível de uma práxis.  

 

 

3. Construindo um colégio, construindo uma história 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagem 1 - Construção do CNFM no ano de 1937 
Fonte: Página da Web “Catolé do Rocha – Antigamente” por Jean Vieira 

 
 

Lá pelos idos do final da década de 1930, se vislumbra em Catolé do Rocha, 

município do alto sertão paraibano, as bases para a construção de um colégio, o qual se 
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configuraria para os seus idealizadores e para a gente local um projeto redentorista, 

capaz de trazer prosperidade e civilidade para a região. Afinal, já no final do século XX, 

no Brasil, se difundia fortemente o ideal de modernização e progresso em associação à 

educação da população. Para Santos (2016, p. 68): 

As ideias de civilização e modernidade voltadas para a população 
apareciam como elementos centrais do debate sobre instrução. A 
defesa de instruir para civilizar tinha, em especial, a retomada dos 
ideais iluministas. O acesso à instrução, nessa visão, garantiria a 
libertação do povo da ignorância, reconfigurando uma moral pautada 
no desenvolvimento como forma de progresso social.   
 

Cabe enfatizar que o projeto da construção do Colégio Dona Francisca 

Henriques Mendes surge em uma época de escassos recursos voltados para a educação 

da população, marcada pelo fechamento de escolas subsidiadas pelo poder público, o 

qual, inclusive, com a Constituição de 1937 passa a incentivar diretamente a iniciativa 

privada . Oliveira (2013, p. 136) chama a atenção que o período em curso corresponde à 

“vigência do Estado Novo resultante do golpe de 1937, cuja Constituição transforma o 

dever de educar do Estado, assumido na Constituição de 1934, em suplência, isto é, para 

aquele momento, o dever do Estado com a educação se abrandava. ” 

A partir de uma rede de relações locais, envolvendo lideranças políticas, 

religiosas e econômicas são lançados os alicerces do edifício que viria a mudar e 

marcar, definitivamente, a paisagem do lugar. Cabe aqui destacar o conceito de redes de 

sociabilidade, o qual para Martins (2007a, p. 432) seria “a representação das interações 

contínuas das diferentes estratégias individuais”. Quais seriam, no entanto, os principais 

personagens dessa rede local?  

Em primeiro lugar, o capitalista bem-sucedido do ramo imobiliário da capital 

paraibana, o Coronel Antônio Mendes Ribeiro, desejoso de edificar uma obra com a 

qual pudesse honrar e imortalizar a memória de sua genitora, a catoleense Francisca 

Henriques Mendes. O vigário local, Padre Joaquim de Assis, que em sintonia com os 

ideais católicos de evangelizar através da educação e também atentando às carências 

percebidas na região, indica ao empreendedor a construção de um educandário como 

sendo a obra ideal ao seu propósito. Ainda, aquele que faz a doação de terreno público 

para a construção do prédio escolar, o então prefeito Natanael Maia Filho, este membro 

de uma família da elite catoleense e paraibana com notável histórico de perpetuação no 

poder. Neste ponto, importante se faz destacar, no que compete ao contexto do 

município de Catolé do Rocha, a presença da cultura política familista, a qual 
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compreende uma série de comportamentos específicos, incluindo estratégias e alianças 

com vistas à manutenção do status quo, à permanência familiar no poder (SEGAL,2017, 

p. 28).  

No tocante ao conceito de culturas políticas, de um modo mais abrangente, 

muitos estudiosos o veem como um fenômeno diretamente relacionado à organização 

política administrativa de dadas sociedades, num movimento não exclusivo e, ainda, 

plural. Ou seja, comportamentos e estratégias políticas percebidas em uma sociedade 

podem ser encontrados igualmente em outras, assim como é possível perceber numa 

mesma sociedade a presença da cultura política familista, da cultura política clientelista, 

bem como da cultura política nacionalista, dentre outras, com ou sem predomínio de 

uma sobre outras, o que provavelmente acontecia no município de Catolé do Rocha no 

período em destaque. Culturas políticas, de acordo com Martins (2007a, p. 432) seriam: 

[...] conjunto de valores, comportamentos e formas de conceber a 
organização político-administrativa, resultado de um longo e dinâmico 
movimento de interações e de acumulação de conhecimentos e 
práticas que se tornam predominantes em uma determinada sociedade, 
em um dado tempo histórico no qual, entretanto, nem ela é exclusiva, 
ou muito menos definitiva. 
   

Nesse contexto histórico específico, a cultura política nacionalista é percebida 

nos comportamentos concretos de indivíduos notórios ou comuns, afinal, a construção 

de um sentimento nacionalista está em ebulição no país. Nas palavras de Pécault (1990, 

p.15): “ organizar a nação, esta é a tarefa urgente, uma tarefa que cabe às elites. [...] 

forjar um povo também é traçar uma cultura capaz de assegurar a sua unidade”. 

 No documento “Impressões sobre o projecto do Collegio D. Francisca 

Henriques Mendes”5, é possível perceber indícios desse sentimento nacional no 

depoimento do líder político, o prefeito Natanael Maia: 

O Município que tenho a honra de administrar, vai receber do casal 
Antônio Mendes Ribeiro, o maior melhoramento que poderia aspirar, 
a construção de um grande educandário, aonde as gerações presentes e 
futuras receberão a educação intellectual e moral de que tanto preciza 
a nossa querida Pátria. Que os meus conterrâneos assim tão 
beneficiados, sejam dignos do exemplo d’este grande patriota Cel. 
Antônio Mendes Ribeiro, e de sua genitora, cujo nome me é tão caro, 
são os meus votos.6 
 

                                                           
5 Documento datado de 1937, sob posse do Colégio Normal Francisca Mendes. Neste texto 
permanece a ortografia da época. 
6 Depoimento datado de 9/12/1937. Foi mantida a ortografia da época. 
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 A imprensa paraibana também destaca o feito notável e histórico, em matéria 

jornalística datada de 27 de agosto de 1939, conforme registro descritivo7 abaixo: 

Acha-se funcionando em Catolé do Rocha o Colégio “Dona Francisca 
Henriques Mendes”, cujo edifício foi mandado construir recentemente 
pelo Sr. Antônio Mendes Ribeiro, e doado à Diocese de Cajazeiras por 
esse esforçado capitalista. Foi um gesto largamente apreciado em 
todos os círculos sociais e educacionais de nossa terra, constituindo, 
de fato, um contingente de boa vontade e patriotismo do conhecido 
proprietário. [...] Catolé do Rocha como qualquer localidade do Brasil, 
está sempre a carecer de doações desse valor, sabido como é elevada a 
porcentagem de analfabetos em nosso País. É a iniciativa particular, 
ajudando a iniciativa do interventor Argemiro de Figueiredo, com uma 
compreensão nítida dos problemas mais elevados da nacionalidade. 
Desse modo, é com justiça que apreciamos o esplêndido gesto que o 
Sr. Antônio Mendes Ribeiro vem de ter para com a causa da 
desanalfabetização dos nossos irmãos sertanejos. (A UNIÃO, 1939) 

 
 

 
A história da fundação do colégio ganha um capítulo diferencial com a chegada 

das cinco irmãs franciscanas de Dilligen: Irmholda Brumm, Gonsalez Hermann, Urbana 

Schöberl, Engelsindis Holfelder e Siegfrieda Heinrich, religiosas alemãs que fugindo 

das perseguições nazistas desencadeadas na II Guerra Mundial, migram para o Brasil no 

ano de 1939, juntamente com outras irmãs de sua congregação e se instalam nas cidades 

de Cabo Frio, no Rio de Janeiro e Areia, na Paraíba. Em virtude das perseguições às 

ordens católicas na Alemanha e da necessidade de dirigentes para instituições 

confessionais no Brasil, autoridades eclesiásticas brasileiras fazem o convite, que é 

aceito pelas estrangeiras, iniciando, assim, a travessia. As cinco freiras que chegam para 

assumir o funcionamento do colégio Dona Francisca Henriques Mendes se instalam 

inicialmente em Areia-PB, e, sendo convocadas pelo Bispo de Cajazeiras -PB, Dom 

João da Mata Amaral, rumam para Catolé do Rocha, no sertão Paraibano, sendo 

recebidas com grande alegria pelo povo catoleense e autoridades locais, que inclusive as 

acomodam em suas residências, até que a construção do prédio do colégio fosse 

concluída e elas pudessem lá se instalar, o que aconteceu no início de 1940. Segundo 

Sendra (2007, p. 166):  

Enquanto o Colégio estava ainda sendo construído, o Curso Primário 
funcionou numa das casas cedidas pelo Coronel Sérgio Maia. E o 
Curso Normal Livre ficou instalado na parte concluída do Colégio. 
Este foi doado à Mitra Diocesana em 29 de maio de 1943, pelo 
Coronel Antônio Mendes e sua esposa. E em 14 de julho de 1961, a 

                                                           
7 Registros retirados da Dissertação de Mestrado: Colégio Normal Francisca mendes: caminhos da escola 
normal em Catolé do Rocha/PB – 1939 a 1959/ Maria Cleide Soares de Sousa - João Pessoa, 2012. 
UFPB/CE/PPGE. 
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Mitra de Cajazeiras-PB, através de D. Zacarias Rolim de Moura, fez a 
doação desse Patrimônio à Sociedade Franciscana Nossa Senhora 
Medianeira das Graças, enquanto as irmãs se fizerem presença atuante 
no Colégio isto é, em forma de comodato. 

 

 Assim se inicia a história de muitas professoras formadas no Colégio Normal 

Francisca Mendes, que puderam desenvolver a prática docente a partir dos 

ensinamentos dessas cinco irmãs fundadoras — protagonistas de um verdadeiro 

intercâmbio cultural na cidade de Catolé do Rocha — ou das co-irmãs brasileiras que a 

elas se seguiram e também abraçaram esse mister, a formação de professoras como 

“tarefa principal e mais eficaz para influir na região” (Irmã Pia Koch, 1959, apud 

SENDRA, 2007, p. 166) 

 

 

4. “Nossas mestras nos transmitiam valores que jamais se apagarão da vida de 

cada uma” 

 

 

 

Fazer o Curso Normal naquela época, em 
Catolé do Rocha, era o máximo que uma 
jovem poderia conseguir para a sua formação 
intelectual, religiosa, humana. Nossas mestras 
nos transmitiam valores que jamais se 
apagarão da vida de cada uma. A formação 
recebida nos despertou para o gosto pelo 
magistério. (Ir. MAFQ. Escritos (auto) 
biográficos, 2016) 

 

 

 

Imagem 2 -  Irmã Ana na Formatura Curso Normal Regional. 
Catolé do Rocha-PB, 1952. 

Fonte: Acervo particular de Irmã Ana 
 

 Em 21 de novembro de 1952, Maria Fernandes de Queiroga (Irmã Ana), então 

com 16 anos de idade, era uma das vinte e cinco jovens a receberem o certificado de 

regente do ensino primário da Escola Dona Francisca Mendes, de Catolé do Rocha. Era 

a décima primeira turma de professoras formadas pela instituição, representando para as 

moças um momento diferencial em suas vidas, como se pode perceber no trecho (auto) 
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biográfico acima destacado. Também para a pequena sociedade local, o momento era de 

festa. Em fragmento retirado de documento sob a guarda do colégio, é possível 

depreender o grau de importância dada ao evento de diplomação das regentes de ensino 

formadas por uma instituição escolar que também passa a assumir lugar de destaque na 

região: 

[...] ao som de uma marcha de Mozart entraram as concluintes, 
acompanhadas dos seus paraninfos, tomam do lugar em duas alas 
na parte fronteira do recinto enfeitado. O presidente da mesa Con. 
Américo Sérgio Maia abriu a sessão e como primeiro número as 
alunas da Escola Normal executaram o hino orfeônico “Luz, 
cândida Luz” letra de Guerra Junqueiro. As diplomandas foram 
chamadas a prestarem o juramento de fidelidade aos deveres 
inerentes ao seu estado. A primeira da turma pronunciou o 
juramento e em voz alta e entusiasta as jovens atenderam. 
Levantou-se em seguida o presidente para lhes entregar os 
documentos de sua habilitação como regentes do ensino primário, 
os quais elas receberam junto com o anel de professora, entregue 
pelo Paraninfo Revmo. Pe. José Cartaxo Rolim [...]8  
 

 

Pela grandeza do seu significado, o momento era celebrado com pompa pelas 

famílias ilustres da localidade, assim como por seus representantes políticos e 

eclesiásticos, os quais não poupavam a oratória e honrarias ao mérito da missão das 

jovens concluintes, conforme é possível perceber nas linhas e entrelinhas do documento 

referenciado:  

 

Reservou a última palavra a si o Revmo. Con. Américo Sérgio Maia, 
congratulando primeiro às felizardas pela vitória conquistada. Em 
seguida interpretou o lema da turma: “A luz brilha nas trevas”, e a 
cena dramática: “Nas asas da luz”, admiravelmente: Estas festas são 
festas da ciência e arte, das inteligências e dos corações. Luz brilha 
hoje nas frontes, nos corações, no nosso recinto. Os admiradores da 
obra educacional reuniram-se a uma festa, na qual a luz seja o tema 
central[...] Esta festa é uma glorificação, mas uma glorificação não só 
para as diplomandas, não só para os pais, não só esperança para o 
futuro, — a festa é glorificação, alegria e satisfação, mistos de 
saudades para aquelas acendedoras de lâmpadas, esta missão sublime 
que não vem dos homens e sim da luz do mundo, de Jesus Cristo.9 
 
 

                                                           
8 Livro de Atas das Sessões Magnas de Formatura de Regentes de Ensino Primário da Escola Normal 
Regional D. Francisca Mendes, pg. 27, referente ao ano de 1952. Documento sob a guarda do Colégio 
Normal Francisca Mendes – Catolé do Rocha/PB; constituído de cinquenta páginas numeradas, datado de 
1942 e contendo os registros das sessões de 1942 a 1959. 
9 Livro de Atas das Sessões Magnas de Formatura de Regentes de Ensino Primário da Escola Normal 
Regional D. Francisca Mendes, pg. 28, referente ao ano de 1952. 
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Contudo, a conquista desse diploma tão almejado por muitas não era tarefa fácil. 

Primeiramente, a escola era particular, concebida para favorecer “as filhas de 

fazendeiros e de Senhores de Engenho de Catolé e meninas de cidades vizinhas da 

região do sertão, onde não havia Colégio” (SENDRA, 2007, p. 166). É certo que 

“acolhia também gratuitamente, ou com abatimento na mensalidade, as meninas pobres” 

(IDEM, op. cit.: 166), contudo, há de se considerar que muitos não podiam arcar com os 

custos adicionais inerentes ao processo escolar, tampouco se afastarem das atividades 

laborativas que compunham o sustento das famílias não abastadas da localidade. Além 

disso, na cidade havia apenas uma escola de nível primário, o Grupo Escolar Antônio 

Gomes, este mantido pelo Estado, mas onde estudavam poucos alunos. Concluir os 

estudos neste educandário, ser mulher, católica e ainda passar no exame de admissão 

eram condições indispensáveis para ingressar no Curso Normal oferecido na escola 

Dona Francisca Mendes, como se constata em excertos da entrevista realizada com Irmã 

Maria Ana Fernandes de Queiroga10, em que discorre sobre o Grupo Escolar Antônio 

Gomes:  

Entrevistadora: E esse Colégio Antônio Gomes era um colégio 
público? 
Entrevistada: Não era colégio não, era um grupo escolar. 
Entrevistadora: Ah, era um grupo escolar, e era público? Era mantido 
pelo Estado? 
Entrevistada: Público, era estadual. 
Entrevistadora: [...] esse grupo, ele era misto? Estudavam meninos e 
meninas? 
Entrevistada: Misto. Era. 
Entrevistadora: E aí no caso, ia até o quinto ano? 
Entrevistada: Até o quinto ano. No quinto ano nós éramos seis 
mulheres e um homem:  Hermano Santiago.  
Entrevistadora: Eram poucos alunos assim? 
Entrevistada: Era. 
 
 

 Quanto ao término do curso primário e preparação para o exame de admissão, 
rememora: 

Entrevistada: E Aldina foi minha professora, era diretora naquele 
tempo, e professora... ela disse, na minha turma, se eu bem me 
lembro: “vou dizer à Madre Superiora que nenhum tem condições de 
fazer o exame de admissão nas férias”, porque a gente tinha que fazer 
o exame de admissão pra passar pra o normal. 
Entrevistadora: Que era pra o Francisca Mendes? 

                                                           
10 Entrevista realizada em junho de 2016, entre a pesquisadora Iolanda de Sousa Barreto e a educadora e 
religiosa: Ir. Maria Ana Fernandes de Queiroga — objeto de estudo da pesquisa já referenciada neste 
texto. 
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Entrevistada: E eu teimei e estudei sozinha. [...] Gervázio11 ainda 
estudou um pouco comigo, eu não tive, assim [...] só me lembro de 
Gervázio que pouco estudou comigo [...]eu vim e passei, passei em 
segundo lugar. 

 
Ainda sobre as proibições e preconceitos da época, complementa: 

 
Entrevistadora: Irmã, a senhora falou que uma não pôde vir porque era 
protestante, então no caso, naquela época... 
Entrevistada: As irmãs não aceitavam... 
Entrevistadora: As irmãs não aceitavam? Sendo de outra religião... 
mas era por que havia uma proibição da própria igreja? 
Entrevistada: Não, preconceito daquele tempo mesmo né... 

 

Pode-se inferir que a entrevistada tinha uma condição privilegiada. Apesar da 

simplicidade da condição familiar a que se refere, o seu pai detinha um cargo público, o 

que certamente o colocava em situação econômica diferenciada, possibilitando custear 

os estudos dos filhos. Também se percebe a valorização que a família concedia à 

formação educativa, haja vista que Ir. Ana iniciou seus estudos primários já aos seis 

anos de idade, tão logo a família se estabeleceu na cidade de catolé do Rocha. Em seus 

depoimentos se evidencia, ainda, o próprio desejo de evoluir em sua trajetória escolar, 

não apenas conseguindo a aprovação no exame de admissão do Colégio, mas ainda 

concluindo o Curso Normal muito jovem, aos dezesseis anos de idade. 

Sobre o intercâmbio cultural possibilitado com a convivência com as madres 

franciscanas, Irmã Ana destaca que elas vinham com a cultura de um país já 

desenvolvido e transmitiram essa bagagem nas próprias aulas que ministravam, 

introduzindo o teatro, a dança artística, a música, o ensino de violino, de piano, de 

acordeão, transformando o colégio num ponto cultural da região. Reforça, ainda, que os 

eventos de formatura transformavam a cidade num campo de festa. 

A convivência direta com as Irmãs Franciscanas de Dilligen certamente marcou 

a trajetória profissional de Irmã Ana, tendo despertado nela não somente o gosto pela 

atuação docente, mas também a intenção de ingressar na vida religiosa, desejo que 

confessa ter sentido desde cedo, apesar da inicial objeção materna. 

Estabelecer-se em uma terra estranha e longínqua, enfrentando uma série de 

adversidades geográficas, econômicas e socioculturais e, ainda, com a tarefa de 

fortalecer e promover a continuidade da atuação de sua ordem religiosa provavelmente 

tenha demandado às religiosas a formação de uma rede própria de sociabilidade, assim 

                                                           
11 Referência ao irmão da entrevistada. 
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como a participação em outras já existentes na cidade de Catolé do Rocha. O certo, 

porém, é que a passagem delas pelo município deixou marcas que ainda hoje 

sobrevivem na memória individual e coletiva dos habitantes locais e até dos que 

migraram para outras localidades geográficas, perpetuando-se, assim, no tecido da 

história catoleense. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Neste sentido, numa associação entre a pesquisa em fase inicial de 

desenvolvimento, intitulada:  “MARIA FERNANDES DE QUEIROGA (IRMÃ ANA 

OSF): um retrato histórico e (auto)biográfico da educadora e religiosa do sertão 

paraibano” e os conceitos discutidos no âmbito da disciplina “Tópico Especial em 

História Política: sociedade e culturas políticas no Brasil oitocentista”, o presente 

texto procurou mostrar que uma trajetória de vida individual pode ser útil à 

historiografia, revelando nuances de estruturas socioculturais, políticas e educacionais 

de determinados espaços-tempo. Afinal, “indivíduo e sociedade são esferas 

indissociáveis da compreensão histórica” (LEITE,1984, p.12). 

Outrossim, é essencial que no presente sejam registradas e valorizadas as 

trajetórias, o pensamento, as práticas e as contribuições educacionais de professoras e 

professores que se dedicam à ação docente em seus espaços-tempo, para que não se 

corra o risco de que as marcas valiosas de sua atuação se apaguem ao longo do tempo e 

as gerações futuras as desconheçam por falta de registros históricos. Segundo Marc 

Bloch (2001, p. 65): “A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do 

passado”. 
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