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Esta pesquisa tem o objetivo de investigar os saberes e vivências culturais a partir da 

educação destinada às moças no colégio Nossa Senhora das Vitórias-Assu/RN, entre os anos 

de 1922 a 1927. O recorte histórico justifica-se por ser 1922 o ano de registro da primeira 

reunião sobre a necessidade de fundação de uma escola de ensino religioso e 1927, o ano em 

que a instituição é fundada. Nesse momento, líderes da igreja católica, autoridades locais e 

homens representantes das camadas mais abastadas da sociedade se reuniram para pensar nas 

possibilidades de arrecadação de verbas para construção do prédio que abrigaria a escola.  

 

O interesse da Igreja no campo da educação e o apoio do governo tornaram 
possível às congregações estabelecerem seus colégios. Elas conquistaram 
espaços sociais cada vez maiores, seus efetivos se multiplicaram e, enfim, a 
vida religiosa feminina solidificou suas raízes em nosso país. Na Segunda 
metade do século XIX, religiosas e religiosos detinham praticamente o 
monopólio da educação no Brasil: das 4600 escolas secundárias existentes, 
60% pertenciam à Igreja e gozavam de enorme prestígio. (BASSANEZI) 

 

O corpus documental que oferece subsídios para o estudo compõe-seda Ata da 

Primeira Reunião para construção do prédio (1922), Ata de Fundação do Colégio Nossa 

Senhora das Vitórias (1927) e a Mensagem do Governador lida perante à Assembleia 

Legislativa(1927). Estas fontes são analisadas em diálogo com autores como Almeida (2009), 

Scott (1990), Elias (1994) e Le Goff (2012) que nos auxiliam na compreensão das questões 

sócio-educacionais e de gênero, bem como no trabalho com documentos históricos. 

Ao observarmos as informações contidas nos documentos, constatamos que a proposta 

inicial da criação do Colégio nossa senhora das Vitórias, seria atender a demanda do sexo 

feminino, porém é importante salientar que o colégio foi idealizado por um grupo de homens 

influentes na sociedade assuense, dentre estes, religiosos, políticos e intelectuais. Segundo a 

Ata de Fundação o grupo destacava o desejo de uma instituição que formasse “donas de casa 

honestas e laboriosas, desprendidas das futilidades do mundanismo” (Ata de Fundação, 1922, 
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p.9). Desse modo, fica evidenciado que os interesses dos idealizadores que norteavam o 

projeto no referido contexto histórico, proporcionando para as moças da época uma educação 

voltada para os fazeres domésticos, formando assim donas de casa exemplares. 

 

A escola, como um espaço social que foi se tornando, historicamente, nas 
sociedades urbanas ocidentais, um lócus privilegiado para a formação de 
meninos e meninas, homens e mulheres é, ela própria, um espaço 
generificado, isto é, um espaço atravessado pelas representações de gênero. 
Em nosso país, como em vários outros, esse espaço foi, à princípio, 
marcadamente masculino (LOURO, 1997, p. 77). 

 

O documento intitulado de “Ata da primeira sessão preparatória para a construção de 

um colégio nesta cidade do Assú”.  Que foi realizada aos três dias do mês de junho do ano 

1922, na Igreja Matriz de são João Batista, reuniu um grupo de 20 homens influentes, que 

fomentavam a ideia de construir um colégio para as moças. Durante a reunião foi criada uma 

diretoria para a condução de ações voltadas para este feito. Tendo como Presidente 

Monsenhor Joaquim Honório da Silveira, 1º Vice Presidente: Dr. Pedro Soares de Araújo 

Amorim, 2º Vice Presidente: Dr. Ernesto Emilio da Fonseca, 3º Vice Presidente: Dr. José 

Correia de Araújo Furtado, 1º Secretário: Luiz Paulino Cabral, 2º Secretario: José Soares 

Filgueira Sobrinho, Tesoureiro: Ezequiel Epaminondas da Fonseca. 

Para elucidar com precisão as informações contidas na Ata da primeira reunião 

assinada pelos intelectuais, religiosos e políticos, apresentamos as fotografias do referido 

documento a fim de proporcionar ao leitor o conhecimento sobre as questões da 

materialidade, bem como organizamos um quadro com as informações sobre os sujeitos que 

se fizeram presentes na referida sessão.  
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Figura 1 -  Ata da primeira sessão preparatória para a construção do Colégio Nossa Senhora das Vitórias – 
03/07/1922 

Acervo: Educandário Nossa Senhora das Vitórias 
Logo a baixo estão listados os nomes dos sujeitos que estavam presentes na reunião 

preparatória para a construção do Prédio onde seria construído o Colégio Nossa Senhora das 

Vitórias. 

QUADRO 1 – PESSOAS PRESENTES NA REUNIÃO PREPARATÓRIA 

01 Vigário da Fonseca 
02 Monsenhor Joaquim Honório da Silveira 
03 Dr. Ernesto Fonseca 
04 Pedro Amorim 
05 Luiz de Oliveira 
06 Ezequiel Epaminondas da Fonseca 
07 José Soares Filgueira Sobrinho 
08 Antonio Saboya de Sá Leitão 
09 Francisco Martins Fernandes 
10 Pedro Cabral da Fonseca 
11 José Pinheiro Filho 
12 Manoel Soares Filgueira Segundo 
13 João de Macêdo 
14 Mineirino Wanderley 
15 Palmerio Filho 
16 Manoel Soares Filho 
17 Antônio Freire 
18 Pedro Gustavo de Souza e Silva 
19 Manoel Teabra 
20 Luiz Paulino Cabral 

 
A idealização do colégio que teve a primeira reunião preparatória para a sua 

construção na primeira metade do ano de 1922, teve como pauta principal a promoção de 

promover os meios para a construção de um prédio destinado a criação de um colégio para a 

educação de meninas da cidade. No dia 7 de setembro 1922, durante uma cerimônia realizada 

no local onde seria construído o colégio foi colocada a primeira pedra fundamental para a 

consolidação deste projeto, que 5 anos após  a primeira reunião, seria denominado de Colégio 

Nossa Senhora das Vitórias, teria como objetivo principal educar  moças  para serem esposas 

exemplares, mulheres capazes de administrar o lar , educar os filhos com amor e dedicação a 

família: 

Ela precisava ser, em primeiro lugar, a mãe virtuosa, o pilar de sustentação 
do lar, a educadora de gerações do futuro. A educação da mulher seria feita, 
portanto para além dela, já que sua justificativa não se encontrava em seu 
próprio anseio ou necessidade, mas em função social de educadora dos filhos 
e na função dos futuros cidadãos (LOURO, 1997, p. 446-447). 
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  A relação entre escola, igreja e educação feminina, esteve sempre diante das crenças 

ilusórias que impulsionavam durante o século XX, destinada para educar desde a infância 

através de atributos dos quais seriam responsabilidades da mulher, como moralizar os 

costumes da sociedade, contribuindo para o progresso econômico e social do Brasil 

(ALMEIDA, 2006). A Ata de Fundação, destaca a vinda do Bispo de Natal, D. José Pereira 

Alves, no qual foi muito bem recebido, na oportunidade foi celebrada  uma missa solene na 

capela “semi-pública”. 

 
Figura 2 -  Ata da sessão de inauguração solene do Colégio Nossa Senhora das Vitórias- 1927 

Acervo: Educandário Nossa Senhora das Vitórias 
 

Podemos destacar que nos registros a fala dos sujeitos que desejavam a criação desta 

instituição localizava seus lugares na sociedade; encontramos uma forte ligação entre os 

poderes das classes mais abastadas da população presentes na inauguração, no qual prestigiam 

a elite afirmando que a solenidade “foi abrilhantada pela elite da sociedade assuense” (ATA 

DE FUNDAÇÃO, 1927, p.1). 

O excelente educandário entrou triunfante na florida senda do progresso, 
evidenciado nos constantes melhoramentos materiais das instalações, no 
copioso caudal de conhecimento das alunas, e no aperfeiçoamento espiritual 
das mesmas, resultante da primorosa educação moral em que era processada 
a formação do seu caráter, plasmando-lhes uma definida personalidade com 
o cultivo da piedade e das virtudes essenciais para torna-las capazes de, no 
futuro, cumprir a sua natural e sagrada missão de mães piedosas e dirigentes 
de um lar exemplarmente cristão, base de toda sociedade organizada (A 
DIOCESE DE MOSSORÓ, 1927, p. 119). 
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O corpo docente do Colégio Nossa Senhora das vitórias foi composto por irmã Digna 

Taudes, assistente, organista e professora de bordado, irmã Alberta Garimberta, professora de 

francês e pintura, irmã Mercedes Fonta, professora do curso primário e no ano de 1928, foi 

professora do curso secundário e responsável pelas alunas, a irmã Volkmara Stonoschek, era 

coordenadora da cozinha, cuidava das plantações e do gado que havia sido doado para o 

Colégio. Em 1929, para auxiliar o corpo docente do Colégio das Freiras, chegaram as irmãs 

Carmela Trampus e Berchna para lecionar pintura, bordado e português (AMORIM, 1977,). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Sala de costura do Colégio Nossa Senhora das Vitórias 
Acervo: Educandário Nossa Senhora das Vitórias 

 

 
As disciplinas que organizavam o programa de ensino das meninas eram português, 

francês, latim, aritmética, história, geografia, religião, piano, música, pintura, bordado e 

trabalhos domésticos. A reprodução social dos papeis feminino e masculino eram feitas 

também por meio das instituições educacionais no processo de ensino-aprendizagem. 

 
Desde o decreto de 15 de Outubro de 1827, o governo imperial havia 
estabelecido um currículo não profissionalizante para a educação feminina, 
voltado para a formação de donas-de-casa, compostas das seguintes 
disciplinas: leitura, escrita, doutrina católica e prendas domésticas. Porém, se 
o Estado instituiu um currículo para a educação feminina, e outro mais 
completo para a educação masculina, não possibilitou, ao mesmo tempo, as 
condições práticas para a execução desses currículos, ou seja, não criou as 
escolas (MANOEL, 1996, p. 23). 

 

Chamaremos a atenção para uma curiosidade que foi despertada a partir da análise das 

disciplinas que eram ministradas no Colégio Nossa Senhora das Vitórias, no ano de 1927,ano 

de sua fundação, em especial a disciplina de português. Professor Alfreto Simonetti, que na 

época era diretor do grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, recebeu um convite da 
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diretora Madre Jaromira Ondra, para ministrar a disciplina de Português, o professor Alfredo 

Simonetti aceitou de prontidão o convite e começou a trabalhar naquela instituição de ensino 

onde até então o corpo docente só era formado por freiras estrangeiras todas da Congregação 

Filhas do Amor Divino. 

 
Figura 4 – Professor Alfredo Simonetti 

Acervo: Escola Tenente  Coronel José Correia 
 

Alfredo Simonett nasceu em Natal/ RN, na Avenida Rio Branco, 577, no dia 24 de 

outubro de 1900. Foram seus pais Américo Vespúcio Simonett e Amália Genésia Coelho 

Simonett. Ficou órfão de pai ainda Jovem. Em 27 de janeiro de 1920 foi diplomado professor 

primário. Para Simonett ter se tornado professor na década de 20, no estado do Rio Grande do 

Norte, seria para ele um grande feito, tendo em vistas as mudanças no cenário educativo local 

da época. 

 

Congregação filhas do amor divino para além das fronteiras territoriais 

 
Na década de 20, já se cogitava a ideia por parte de um grupo interessado pela 

construção de um colégio onde pudesse atender as demandas existentes no município, pois os 

comerciantes, políticos e intelectuais teriam que mandar os filhos para estudarem fora do 

estado, por não haver colégio que atendesse as necessidades dos mesmos. Por este motivo 

começaram a pensar em um projeto audacioso, para a época, que anos mais tarde se tornaria 

realidade. 

Ano de 1925. O sertão do seridó potiguar recebe um grupo de freiras vindas 
do sul do Brasil, dentre elas a austríaca Theresina Werner. Do clima gelado 
da Europa ao sol quente dos sertões, a austríaca vem decidida a mudar a 
temperatura da educação regional. (BURITI 2002, p. 2) 
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 O jornal “A Cidade” publicou em umas de suas colunas com a seguinte citação: “A 

fundação de um estabelecimento de ensino para fazer jus ao desenvolvimento que se 

processava no Vale do Assu”, por tanto esta possibilidade já estava sendo idealizada pela 

comissão, qual era constituída pelas lideranças desta cidade, com o objetivo de construir uma 

escola cristã destinada à formação de mulheres. 

 

Sobre a Congregação das filhas do amor divino, origem e atuação 

 

 Durante a metade do século XIX, surge em Viena, na Austria a congregação Filhas do 

Amor Divino, motivada pela freira Francisca Lechner, inspirados pelos ideários cristãs, 

impulsinou a ideia em criar uma instituição voltada para a atender os mais pobres, na 

melhoria de condições sociais e economicas.Diante deste contexto, a congregação recebe 

apoio e muitos incentivos para que possam atuar em diversas ações missionárias pela Europa, 

no que estenderia em 1920, a implantação da vinda da Congregação uma açao missionária no 

Brasil.Após a instalação no Brasil, a congregação percebe que haveria muito a ser feito nesse 

país, a constante visão de Madre Terezina Werner, demonstra o interesse para as novas ações 

aqui presentes, onde passa então a dirigir a formação de um noviciado na região sul do país, 

logo em seguida acaba recebendo o apoio de dois convites para a implantação de um colégio 

para moças em Caicó/RN e em Caçapava/RJ, no que acabou optando pela vinda para o 

colégio do RN. 

 A partir de então no estado do Rio Grande do Norte, almeja o interesse em expandir 

estabelecimentos escolares, partindo do interesse de uma classe social economica e política, 

pelas principais cidades e povoados do estado. A igreja católica, buscava então expandir e 

consolidar todo o espaço, a partir da influência das ordens religiosas, cada vez mais presentes, 

com o fim de difundir seus ideais católicos, que de outro lado existiam os esforços 

republicanos e os protestantes, que também buscavam um lugar no espaço.  

Francisca Lechner nasceu na Alemanha. Era a quarta filha, dentre as sete filhas no lar 

dos Lechner. Desde a infância demonstrou uma personalidade firme com especial capacidade 

de liderança. Estudou com as Irmãs Escolares, formando-se professora.   Com o objetivo de 

acolher estas jovens que chegavam do interior em busca de emprego na capital, totalmente 

desamparadas e entregues à própria sorte, preocupada também com a educação de meninas e 

com o desejo de amparar idosos, fundou a Congregação das Filhas do Amor Divino, no dia 21 

de novembro de 1868. 
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Cultura escolar do Colegio das Irmãs: espaços, saberes e sujeitos 

 
No ano de 1927 esta instituição era composta por um corpo discente formado apenas 

por meninas, e no ano de 1928 foi então implantado o regime de co-educação, passando a 

oferecer educação para meninas e meninos daquela região. Funcionando através de três tipos 

de regime, sendo eles o internato, externato e o semi-externato. Neste último regime, o aluno 

passava o dia no colégio e somente a noite voltaria para as suas casas. Louro (1997) afirma 

que os trabalhos desenvolvidos pela escola, não visavam a formação de um profissional, e sim 

voltados para a educação de um lar, objetivando na mulher somente aquilo que lhe fossem 

designados.  

Pudemos consultar as fontes no acervo do Educandário Nossa Senhora das Vitórias 

assim denominado atualmente, às informações  que tivemos sobre a primeira turma, já 

formada antes de sua inauguração, composta por 32 alunas. Tivemos acesso ainda a fotografia 

da primeira turma feminina do Colégio Nossa Senhora das Vitórias. 

 
Figura 5 - Turma do ano de 1927 com a Irmã Mercêda Fontan 

Acervo: Educandário Nossa Senhora das Vitórias 
 

O trabalho com fontes em História da Educação nos possibilita o conhecimento de 

informações que permitem fomentar a discussão das questões referentes ao estudo. Dentre as 

fontes consultadas e aqui apresentadas, destacamos o livro de matrícula, imagem que segue 

abaixo: 
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Figura 6 - Livro de matrícula 
Acervo: Educandário Nossa Senhora das Vitórias 

 

De acordo com Rodriguéz (2010, p.35) “A pesquisa histórica exige que o pesquisador 

tenha domínio do conteúdo histórico e pressupõe o prévio conhecimento da metodologia do 

trabalho científico, ou seja, a capacidade de conhecer e utilizar técnicas, instrumentos de 

coleta e procedimentos para a análise das fontes coletadas, referentes a um determinado 

objeto de pesquisa”. Portanto, a produção documental não se fecha em si mesma e enquanto 

produção humana ela possui traços dos sujeitos que a produzem, informações claras ou 

mesmo silenciamentos que são percebidos pelo olhar questionador do investigador. Segundo a 

autora, os documentos “[...] são elaborados por pessoas de épocas e grupos sociais diferentes, 

e a produção destas pessoas é permeada de elementos determinantes, seja pelo cargo que 

ocupa ou pela sua própria inserção social. Em tal sentido, o historiador deve ficar muito alerta 

e não pode esquecer o contexto da produção dos textos” (RODRÍGUEZ, 2004, p. 26).  

De posse das informações contidas no livro, elaboramos um quadro que apresenta o 

nome das alunas matriculadas na primeira turma da referida escola, quem eram seus pais e 

suas respectivas profissões. Destes dados, observamos que uma única mulher figura como 

responsável por uma aluna que o pai havia falecido e no quesito profissão, a sua é descrita 

como viúva. 
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QUADRO 2  - ALUNAS MATRICULADAS E AS RESPECTIVAS PROFISSÕES DOS 
SEUS RESPONSÁVEIS 

N° ALUNAS  RESPONSÁVEL PROFISSÃO 
01 Martha de Sá Leitão Wanderley Juvenal Wanderley Negociante 
02 Maria Helena Carvalho Costa Costa Agricultor 
03 Deolinda de Mota Fernandes Francisco Alves 

Fernandes 
Negociante 

04 Laura de Mota Fernandes Francisco Alves 
Fernandes 

Negociante 

05 Maria Silva Mendes José Inácio Mendes Agricultor 
06 Maria Cortez de Amorim Alberto de Amorim Juiz direito 
07 Marta Cortez de Amorim Alberto de Amorim Juiz direito 
08 Maria Jacinta da Silva Manuel Jacintha da Silva Marchante 
09 Albina Jacinta da Silva Manuel Jacintha da Silva Marchante 
10 Maria Arabela de Amorim Parmério Amorim Filho Pharmaceutico 
11 Maria Zilda de Amorim Parmério Amorim Filho Pharmaceutico 
12 Francisca Fonseca Cabral de 

Moura 
José Antonio de Moura Industrial 

13 Ivone Macedo Francisco Antonio 
Macedo 

A. Comercio 

14 Maria das Dores Caldas Murilo Lins Caldas Agricultor 
15 Maria da Natividade Cabral CABRAL DE 

MACEDO 
Comercinate 

16 Raquel Raquelita Soares de 
Macedo 

Pedro Soares de Macedo PROPRIETARIO 

17 Maria Helena Soares de Macedo Pedro Soares de Macedo Empregado 
18 Noêmia da Fonseca Cabral Pedro Cabral da Fonseca Negociante 
19 Maria Cândida Pinheiro Francisco Pinheiro Negociante 
20 Iolanda Fernandes de Medeiros José Tristophanes de M. Proprietário 
21 Maria de Lourde Dantas de 

Amorim 
DEBRANDO CALDAS 
A. 

Proprietário 

22 Laurita Soares Manuel Soares Fazendeiro 
23 Maria Cândida Silva LÁRIO SILVA Comerciante 
24 Francisca Martins de Sá MARTINS DE SÁ Agricultor 
25 Lúcia Martins de Sá MARTINS DE SÁ Agricultor 
26 Rita Maria de Souza Tereza Souza Viúva 
27 Apolônia Varela Tinoco - - 
28 Estelita Bezerra de Souza - - 
29 Maria Brígida Soares Filgueira - - 
30 Francisca Soares Filgueira - - 
31 Rosália Cabral Gondim - - 
32 Maria Olimpia de Abreu - - 
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No quadro acima estão os nomes das moças, que formou a primeira turma, do colégio 

Nossa Senhora das Vitórias no ano de 1927, queremos chamar atenção para o nome de seus 

respectivos pais, confirmando assim os interesses a cerca da construção de uma instituição de 

ensino que atendesse os filhos dos intelectuais e políticos presentes nas atas de sessão 

preparatória para a construção do colégio, como também destaco as profissões que cada um 

exercia. 

Diante das questões aqui expostas, analisamos as questões referentes às relações de 

gênero mediante o planejamento do colégio religioso feminino, bem como as características 

da sociedade que o sediava. Consideramos relevante compreender a educação feminina, 

dentre as características dos saberes e vivências que caracterizavam os moldes de civilidade 

disseminados por meio das práticas educativas, bem como enxergar a rede de relações e 

interesses que se interligava para realização deste projeto educacional. Assim, visamos 

contribuir para a historiografia do Rio Grande do Norte e para os debates acerca da educação 

realizada no estado, nas primeiras décadas do período republicano. 
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