
O COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO E A EDUCACÃO FEMININA 

CATÓLICA EM CAMPINA GRANDE (1931-1970) 

  

Patrícia Isabella Guimarães Azevedo Silva 1 

Ramsés Nunes e Silva 2  

PPGH/UFCG  

 

A tessitura de novas relações educacionais, cimentadas pela secularização da instrução 

na contemporaneidade onde o ensino das congregações religiosas era parte sensível de uma 

trama complexa de sociabilidades, foi atingida por mudanças e resistências sensíveis 

(CAMBI, 2002, p.45). O mundo educacional do ensino religioso, certamente se ressentiria de 

um modelo liberal de educação, que abalava uma parte da estrutura de ensino, posto que 

aquela educação não era, tão só, de fundo religiosa. A dinâmica que se apresentava 

certamente era outra. Muito do monopólio clerical sobre a instrução foi inclusive combatido 

(SCHWARTZMAN 1986 p.5-127), (SILVA, 2015, p.34).  

As Damas da Instrução Cristã, ordem religiosa voltada para a instrução de meninas, 

fundada em Liége (Bélgica) no início do século XIX, representava uma dessas instituições 

que atenderia ao chamado da Sé romana (MENOZZI, 1999).   

A capital do papado produziria ao longo do século XIX, e ao longo de vários 

pontificados, uma série de cartas encíclicas que exortavam as instituições religiosas a criarem 

missões fora da Europa. Missões que tinham por objetivo combaterem da melhor forma 

possível o ensino laico. Especialmente o de lastro protestante, ou que exortasse símbolos do 

positivismo, racionalismo e secularismo. Modelos sócio culturais considerados pela Igreja 

inimigos ferrenhos da instrução feminina católica (AZZI, 1999). 

Portanto, cabia às ordens religiosas transferirem-se aos diversos palcos de embate nos 

quais o catolicismo se via ameaçado. A América do Sul, e particularmente o Brasil, acabavam 

fornecendo um front de tamanho considerável e no qual a tradição católica poderia representar 

alguma vantagem. 
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Outrossim, os dispositivos laicizantes da República brasileira, a partir da Constituição 

de 1891, que, por exemplo, instituíam o ensino laico e separavam a Igreja do Estado, 

certamente eram observados como avanços do positivismo. Plenamente combatíveis entre os 

muros de colégios a serem fundados, no uso das prerrogativas de liberdade religiosa que a 

carta também elencava (AZZI, 1999). 

Segundo Azzi (1999) fenômeno atrelado a uma tentativa efetiva de re-cristianização da 

sociedade brasileira, no qual o papel dos colégios católicos era seminal para a retomada do 

protagonismo clerical junto a instrução. 

A Damas da instrução Cristã, vindas da Europa, assim como uma série de ordens, entre 

elas as Dorotéias, Franciscanas, Carmelitas, e demais ordens oriundas do modelo instrucional 

do Sacre Couer  francês, entre outras, passariam a desenvolver tarefas particulares, em cada 

região ou Cúria Acerbispal, na qual desembarcariam a partir do fim do século XIX. 

O colégio das Damas, fundado inicialmente em Olinda, e transferido, ainda em 1896, 

para o bairro de Ponte de Uchoa nas cercanias do Recife, passaria a funcionar tendo como 

base a propagação dos ideias de disciplina, devoção e decoro, com os quais se imaginava, 

segundo o regimento da ordem, ser imprescindível educar jovens dentro de uma esfera cristã 

de obediência e recato.  

O fenômeno de fixação das ordens religiosas no Brasil do qual nos fala (AZZI, 1990), 

ao qual está vinculada as Damas da instrução Cristã, dedicadas a educação feminina no 

Nordeste em finais do século XIX, coincidiu com a sedimentação na chamada República 

Velha das oligarquias locais.  (CAMINHA, 1999). Essas ultimas, às voltas com suas redes de 

compadrios, alianças familiares e uma rede de sociabilidades nas quais estavam vínculos e 

laços estreitos entre os antigos signos culturais católicos, e os colégios nos quais as filhas das 

elites estudariam. 

As Damas, desde seu nascedouro em Ponte de Uchoa, se prontificaram a receber as 

filhas das elites pernambucanas assentadas nas zonas semi-rurais do entorno de Recife, bem 

como do interior de Pernambuco. O Colégio Nossa Senhora das Graças exerceria esse papel 

fielmente no nascedouro da instituição em Pernambuco. 

 Proporcionando, inclusive o confinamento de meninas em idade escolar, num modelo 

já experimentado na Europa. Modelo na qual uma casa matriz recebia com estrutura de 

dormitório, refeitório e salas de aula dispostas como núcleo construído, espécie de claustro 
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muito semelhante a um convento. Outro fenómeno que se apresentou marcante, junto à 

instituição escolar das Damas, foi sua expansão em Pernambuco e fora do estado (CATÃO, 

2001, p. 11-13). 

A partir de 1912, com a fundação do Colégio Santa Sofia em Garanhuns, a ordem das 

Damas iniciou sua expansão institucional/escolar entre o Agreste e a Zona da Mata 

pernambucana. Haja vista a fundação do Colégio Santa Cristina em Nazaré da Mata (PE), no 

ano de 1923; do Colégio Nossa Senhora das Graças, na cidade de Vitória de Santo Antão 

(PE), em 1929, e finalmente o Colégio-internato, Imaculada Conceição, na próspera cidade de 

Campina Grande já em 1931. 

A presença do Colégio Imaculada Conceição em Campina Grande  

No transcurso da década de 1910, segundo Catão (2001, p. 11-13), memorialista do 

colégio Imaculada Conceição de Campina Grande, houve uma necessidade da Instituição de 

afirmar-se em outros espaços urbanos. O processo de transferência do colégio da 

congregação, da cidade de Timbaúba – PE, para a Paraíba, obedeceu a uma espécie de 

fracasso na tentativa de desenvolvimento de um colégio naquela cidade. Em contrapartida, 

Campina Grande desejava um internato feminino (CATÃO, 2001, p.10-13). 

No âmbito do modelo de instalação de colégios, as Damas costumavam manter alguns 

critérios específicos. Para a instalação de internatos numa cidade, uma sondagem de 

viabilidade era realizada. Geralmente com o envio de uma delegação de religiosas à cidade 

proponente de um internato. Situação a se repetir, todas as vezes que se planejava fundar uma 

maison das Damas.  

Com isso, haviam certas deliberações por parte da direção da instituição. 

Especialmente as que pudessem averiguar: 1) existiriam condições para a instalação de um 

colégio-internato na cidade proponente?; 2) A elite local subvencionaria ou intermediaria a 

relação da instituição com as forcas políticas locais?. Da mesma forma a instituição ressaltava 

a exiguidade de um internato das cidades, seu perfil urbano, centralidade e dinamismo 

financeiro.  

Haja vista que a futura clientela feminina, viria de um nicho societário formado e 

sustentado por uma elite local. Elite inclusive que acabaria por dotar qualquer nova sede de 

um colégio Damas, de recursos suficientes para manutenção, ou viabilidade, na esfera de suas 

atividades educacionais.  

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



O colégio receberia os proventos oriundos de uma parceria que fazia com que as 

religiosas entrassem com a capacitação de suas educadoras/religiosas, formação, estruturação 

e administração do colégio, e as famílias abastadas com suas filhas. Clientela educacional que 

pagaria, por exemplo, pela estadia de seus parentes na modalidade de aluna interna, oferecida 

de imediato pela nova sede. 

Nos anos de 1930, Campina Grande destacava-se no Brasil, devido ao seu 

desenvolvimento acelerado, a partir da comercialização do algodão. Recebendo muitos 

investimentos com a instalação de grandes empresas, que foram importantes para a expansão 

urbana e responsáveis pelo surgimento de novos bairros (AFONSO E CARVALHO, 2015, 

p.34). 

Outrossim, a circulação de dinheiro e um comércio dinâmico potencializava suas 

relações e sociabilidades dentro de um espiral de modernidade, que também possibilitava o 

surgimento de modelos rivais de ensino, e outras matrizes culturais não alinhadas com o 

catolicismo (MARRAMAO, 1994). Aspecto que também impulsionava a afirmação de um 

colégio católico. 

De qualquer forma, segundo Gurjão (1994), Campina Grande prosperava na 

economia algodoeira. Tornando-se daí, um importante polo atrativo para a expansão da 

instituição. Isso posto, para o comando das Damas, às voltas com a recente experiência 

negativa em Pernambuco, chega-se à conclusão: a cidade teria condições de sustentar um 

colégio Damas da Instrução Cristã.  

Sob o intermédio de José Adelino de Mello, liderança política de Campina Grande, 

assim como também o estímulo intelectual do bispo Dom Adauto Aurélio de Miranda 

Henriques, foi fundado em 1º de março de 1931 em Campina Grande o Colégio Imaculada 

Conceição das Damas da Instrução Cristã. 

Na segunda-feira, 02 de março, começaram as matrículas, na terça-feira dia 03 de 

março foi o primeiro dia de aula, contando com 50 alunas. O colégio instalado em rua central 

da cidade, mas inicialmente em prédio diminuto, tinha como núcleo inicial de seu corpo 

docente, educadoras que provinham de Ponte Uchoa e das experiências obtida em Timbaúba. 

A instituição congregou meninas das famílias mais abastadas e cujos pais haviam prosperado 

com a produção do algodão, como também filhas de ricos comerciantes.  
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Dos colégios Damas da Instrução Cristã o Imaculada Conceição se tornou um dos 

mais importantes da rede de colégios, oferecendo diversos cursos. Foi uma das primeiras 

instituições de ensino confessional de Campina Grande (SILVA, 2012). 

Mesmo com a sua grande importância na história da cidade, ainda são poucos os 

registros historiográficos sobre a cultura escolar dessa instituição confessional de ensino, 

fazendo-se necessária a investigação de suas práticas culturais. Os anos 1940, 1950 e 1960 

reforçariam o processo de monopólio educacional junto as elites locais de Campina Grande. O 

Colégio imaculada Conceição se tornaria uma das mais ricas instituições de ensino na 

Paraíba.   

 

A análise das praticas educativas das Damas a partir de duas tipologias documentais. 

 

Diante disso, realizamos a análise de dois documentos, produzidos no colégio 

Imaculada Conceição, tendo por objetivo mapear o desenvolvimento das práticas 

educacionais daquela instituição. Assim como nos aponta Certeau (2007, p.38). para sua 

cotidianidade. Entre os documentos: 1) Uma caderneta individual com as regras que deveriam 

ser cumpridas pela aluna e sua família, contendo as notas das disciplinas ministradas no ano 

letivo e anotações da professora; e 2) um livro de dispensas médicas para aulas de educação 

física escolar, tendo presente em seus registros os motivos pelos quais as alunas não poderiam 

participar de tais aulas.  

Com esses dois documentos, dos anos que iam de 1953 a 1959, percebe-se parte do 

cenário escolar e de como funcionava o colégio sob as lideranças confessionais que se 

sucederam ao logo dos anos. Se pensarmos os anos 1950 como reprodutores de um 

reordenamento conservador da sociedade brasileira, sequiosa das mudanças culturais 

ocorridas mundialmente, temos uma janela para problematizamos instrumentos educacionais 

do período. 
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Figura 1 – Capa e folha de identificação da caderneta  

individual da aluna Maria Oriêta - 1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo digital dos investigadores 

Na capa da caderneta individual do ano letivo de 1953, e na primeira página temos as 

seguintes informações, pertenceu a aluna Maria Oriêta de Lucena, filha de Francisco Lucena 

de Araújo e Sergentina de Lucena Araújo, Natural de Ouro Branco – Jardim do Seridó, 

nascida em 02 de dezembro de 1935, residia no Colégio Imaculada, cursando a 2ª série 

escolar. 

Na página seguinte estão presentes 

as observações e regras, voltada 

para os pais, e alunas no que diz 

respeito às anotações. A 

frequência diária era registrada 

nessa caderneta individual, onde 

se observa claramente que as faltas 

contando 25% (ou mais) tanto nas 

disciplinas da série ou nas sessões 

de Educação Física impediriam a 

realização pelo aluno da prova 

final. 

Página da  caderneta individual da aluna Maria Oriêta – Ano letivo 1953. Páginas 

de observações. FONTE: Acervo digital dos investigadores 
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A caderneta contém as 

regras que disciplinavam dentro e 

fora do ambiente escolar. 

Demonstrando assim o poder da 

instituição a partir das regras 

impostas, lembrando Michel 

Foucault (2012, p. 176): “a norma 

é um poder que se estabelece 

como princípio de coerção no 

ensino, com a instauração de uma 

educação estandardizada”. O 

internato pretendia padronizar os corpos das alunas através do vestuário; dos penteados; da 

maquiagem, de forma que a modernização não estivesse tão presente. Daí a proibição de 

qualquer instrumento que estimulasse a criatividade e a imaginação, como levar para escola 

revistas, livros, músicas, poemas, retratos, postais, etc. Como também era proibida a conversa 

entre internas e externas do colégio. Tudo isso era feito para que as alunas se mantivessem 

afastadas e “protegidas” de práticas e relações seculares. Aquela que burlasse a norma seria 

punida e serviria de exemplo para prevenir outros em casos de desobediência. Nada poderia 

fugir àquela norma. 

Outro documento é uma fonte 

primária escrita, trata-se de uma 

página do Livro de Dispensas 

Médicas, onde encontram-se 

registradas informações relevantes 

para o estudo das práticas educativas 

daquele ano letivo. O documento 

contém o ano letivo, no caso 1959, o 

nome das alunas, a série respectiva 

que cursava cada uma, a turma, a 

data de concessão, o prazo da 

dispensa, o motivo da concessão, assinatura da médica e o visto do inspetor. Assim como o 

nome da gráfica que produziu a guia para preenchimento.   

 

Página da  caderneta individual da aluna Maria Oriêta – Ano letivo 1953. Páginas 

contendo regras disciplinares, FONTE:Acervo digital dos investigadores. 

 

Página do Livro De Dispensas Médicas ano letivo de 1959 
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Diante da análise desses dois documentos, percebemos que ainda existe um amplo 

caminho a historicizar, pois como nos diz Manoel (1996), a implantação dos colégios 

confessionais representava um projeto bem elaborado e em escala mundial, que buscava a 

arrecadação de recursos financeiros, como também afastar os educandos das ideias modernas 

e do ensino leigo. O que, de certa forma, nos permite perceber a importância dos estudos 

voltados para instituições escolares e em especial, quando se trata da história da educação. 

 Com isso, temos um vasto campo do saber a ser explorado, em sua cultura escolar, 

lembrando que essa expressão, cultura escolar, tem sido usada como uma categoria extensa, 

nos oferecendo um leque de possibilidades. Dominique Juliá define cultura escolar: 

A cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das relações 

conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, 

com o conjunto das culturas que lhes são contemporâneas: cultura religiosa, 

cultura política ou cultura popular. Para ser breve, poder-se-ia descrever a 

cultura escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos a 

ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos. 

(Julia, 2001, p.10-11). 

 

O estudo da história da educação, em especial a educação confessional, nos leva à 

reflexão sobre o complexo processo instrucional, introduzido pelas ordens religiosas, 

responsáveis por diversas construções de Instituições de ensino. Entre elas: As Damas da 

Instrução Cristã.  

Se pensarmos as convergências de interesses entre os setores sociais e as regras 

implementadas pela instituição das Damas em Campina Grande, a partir das práticas 

educacionais manifestadas na documentação que estamos analisando, temos uma gama 

indiciária documental importante. Suficiente para construir um mapeamento minimamente 

coeso para refletirmos sobre instituições confessionais católicas no Brasil dos Anos 1950.  
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