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Resumo 

Este artigo apresenta alguns aspectos da educação ministrada pelo Colégio Santíssimo 
Sacramento (C.SS.S.), localizado em Alagoinhas-BA, no período de 1940 a 1960. Para isso, 
procurou-se abordar alguns aspectos históricos da implantação do C.SS.S. bem como a 
análise da sua proposta pedagógica. Destaca, especialmente, como a educação ministrada por 
este estabelecimento de ensino formatava a identidade de gênero nas suas alunas e como estas 
absorviam os papéis sociais historicamente destinados ao sexo feminino: dona-de-casa, 
esposa e mãe.  

Palavras-chaves: Educação - Identidade - Gênero  Memória. 

 

Abstract 

This paper presents some aspects of the Educatuon applud by Santíssimo Sacramento school, 
located in alagoinhas-Ba, in the period of 1940 to 1960. For this, wanted to approach some 
historical aspects of the introduction do SS.S.S. as well the analysis of its proposal education. 
It points, especially as the education applied by this establishment formed the identity of kind 
in its students and as this absorve the social role historicaly for femele sex: housewife, wife 
and mother. 
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Fundação do colégio: um breve histórico 

O Colégio Santíssimo Sacramento (C.SS.S.) foi fundado no dia 12 de maio de 1940, 
na cidade de Alagoinhas-BA. A abertura do Colégio foi uma solicitação do então prefeito da 
cidade, o Sr. Antonio Martins de Carvalho Jr., que, na época, buscava uma Congregação 
religiosa que se interessasse em abrir, na cidade, um estabelecimento educacional voltado 
para a formação da juventude feminina. Esta solenidade contou com a presença de 
autoridades locais, famílias respeitadas na cidade, pais e alunas do colégio. A importância 
social dos convidados nos faz inferir o quanto o estabelecimento vinha responder aos ideais e 
necessidades dessa parte da população, que via no Colégio um meio de dar às suas filhas uma 
formação religiosa. Se para a comunidade alagoinhense o Colégio vinha  preencher um 
‘vazio’, para a comunidade religiosa a fundação do Colégio e a  implantação da Capela para 
adoração ao SS.  Sacramento e demais atividades religiosas, respondiam aos objetivos da 
Congregação da qual participavam.1 

Ministrando inicialmente o Curso infantil e o Primário, o Colégio vai ganhando o 
reconhecimento da comunidade local. O número de educandas aumentava dia-a-dia, oriundas 
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de famílias importantes da cidade e também de cidades vizinhas. Eram meninas que os pais 
confiavam às religiosas a fim de serem educadas conforme os princípios cristãos e as boas 
maneiras. O corpo docente do Colégio no ano de 1940 estava assim constituído: Profa. Zélia 
Carvalho (1º ano primário); Madre Maria Emília B. Melgosa (2º ano primário); Profª. Áurea 
Dias Faroni (3º e 4º anos primários); a Diretora era a Professora Otília Carvalho, uma vez que 
nenhuma das Irmãs detinha autorização legal para ocupar tal cargo e a Superiora da Casa em 
Alagoinhas-BA, a Madre Maria E. Menino Jesus. Esse era o corpo docente do C.SS.S. no ano 
em que iniciou suas atividades na cidade. 

Funcionava paralelamente ao curso primário pago, que era ministrado no turno 
matutino, turmas gratuitas para alunas pobres no turno vespertino, que recebiam assistência da 
Prefeitura local e auxílios de senhoras da sociedade e das próprias freiras; no noturno, 
também gratuito, as turmas eram destinadas às operárias e às empregadas domésticas. Esse 
curso seria o germe da Escola Doméstica Madre Amada Arderiu, fundada em 07 de setembro 
de 1955, cuja finalidade propícia era amparar a mocidade feminina fornecendo-lhe profissão 
adequada para que honestamente pudessem ganhar a vida.   

O contexto sócio-econômico de Alagoinhas-BA, no período da chegada das Irmãs e 
nos anos posteriores, contribuiu para a consolidação e desenvolvimento do Colégio SS. 
Sacramento. Cidade fundada em meados do século XIX, na década de 40 do século XX, 
contava com uma população de fato de 37.827 habitantes2. Destes 17.851 eram homens e 
19.976 eram mulheres. Das pessoas de 05 anos e mais que declararam saber ler e escrever, 
9.977 no total, 5.364 eram homens e 4.613 eram mulheres; 22.345 declararam não saber ler 
nem escrever, destes, 9.714 eram homens e 12.631 eram mulheres; 167 pessoas não 
declararam sua instrução. Notamos que as mulheres eram maioria entre aqueles que se 
declararam analfabetos.  

Alagoinhas-BA, na década de 1940, era considerada a principal cidade da zona do 
Recôncavo. A abundância de água potável de excelente qualidade, o comércio variado e 
desenvolvido, o clima saudável, entre outros fatores, fizeram de Alagoinhas uma cidade 
concorrida e procurada pelos habitantes da região. A cidade era dotada de iluminação pública; 
de linha férrea, que a ligava à capital e a outras cidades e cuja implantação concorreu para o 
seu desenvolvimento, gerando empregos e dinamizando a vida do lugar. Possuía, ainda, 
agências de correios e diversas agências bancárias3.  

No aspecto educacional, contava com alguns poucos estabelecimentos de ensino, 
como o Ginásio de Alagoinhas, fundado em 1930; o Grupo Escolar Brazilino Viegas, em 
1927; a Escola Profissional Ferroviária de Alagoinhas (escola para os trabalhadores da Rede 
Ferroviária), criada em 1941.  

A instalação de um novo Colégio, religioso e voltado para a educação da juventude 
feminina, procurava responder aos anseios de uma parcela da população, que via com bons 
olhos a oportunidade de educar a juventude feminina sob os princípios cristãos-católicos 4. 
Não devemos esquecer o papel que o Colégio exerceria junto às demais cidades da região, 
pois para ele seriam mandadas as jovens das cidades vizinhas, cujos pais almejavam para elas 
a mesma sorte. 

O crescimento da demanda, tanto local quanto de cidades vizinhas, o que demonstra o 
reconhecimento por parte das autoridades locais e da sociedade frente aos dos serviços 
educacionais prestados pelo Colégio SS. Sacramento, fez com que este recebesse pedidos de 
ampliação de seus cursos, o que motivou a criação do Curso Ginasial em 1951. Para a 
abertura desse curso, foi necessário que o Colégio preenchesse algumas exigências legais: 
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ampliação do número de salas, novos livros para a biblioteca, aquisição de material didático, 
além de professores que preenchessem os requisitos exigidos por lei. 

O ano de 1950 foi de intenso trabalho junto ao Ministério da Educação visando à 
autorização para abertura e funcionamento do Curso Ginasial. No dia 30/03/1950, encontra-se 
registrado no livro-diário da Congregação: “Já estamos recebendo os papéis dos bons amigos 
da Casa para o registro do Ginásio. Que Deus lhes recompense sua generosidade e boa 
vontade”. Em decorrência das dificuldades encontradas na abertura do Curso Ginasial, as 
Irmãs recorreram a homens públicos e a pessoas da sociedade para que interferissem junto ao 
Ministério da Educação para uma rápida solução do caso.   

No plano local, foram convidadas pessoas que possuíam os requisitos legais para 
serem professores do estabelecimento, como por exemplo, o Dr. Darcy Carvalho, Dr. Vieira, 
Dr. Arnaldo Tavares, Profª. Dilce Maia, Dr. Pedro Dórea, no que as Irmãs foram atendidas 
prontamente. É necessário ressaltar que, apesar da disponibilidade, nem todos chegaram a ser 
professores do C.SS.S. As irmãs também recorreram a políticos, como o Deputado Federal 
Juracy Magalhães, Deputado Nelson Carneiro, Senador Valter Franco, Deputado João Borges, 
pedindo-lhes auxílios materiais e outros, para a rápida abertura do Curso Ginasial. Assim 
ocorreu um dos encontros com o Dep. Federal Juracy Magalhães:   

(...) saiu de casa a Madre Santíssimo Sacramento para falar com o Dep. Juracy 
Magalhães, de passagem a esta cidade, pedindo ao ilustre deputado federal sua 
cooperação para a abertura do Ginásio. Apesar da multidão que o acompanhava 
foram bem recebidas e atendidas, pois no mesmo momento telegrafou ao secretário 
do Ministro (da Educação) solicitando empenho para o registro dos professores do 
Ginásio.5  

O governador do Estado, de passagem por Alagoinhas-BA, em julho de 1950, também 
recebeu, pessoalmente, solicitação de ajuda para a abertura do Ginásio, o que atendeu em 
agosto quando remeteu auxílio em dinheiro para a escola. As Irmãs também pediram auxílio a 
estabelecimentos educacionais religiosos já consolidados na capital, como os Salesianos, os 
Jesuítas, as Sacramentinas e os Maristas. Os primeiros não demonstraram boa vontade em 
ajudá-las, mas os Maristas se empenharam, não só indicando professores como também 
prestando esclarecimentos legais6. A prefeitura local também prestou a sua colaboração, entre 
outras coisas, com a isenção de impostos municipais.   

Essa solidariedade nos faz inferir o quanto as atividades educacionais das religiosas 
estavam afinadas com os ideais da sociedade local (a católica), na medida em que diversos 
segmentos da sociedade, de uma forma ou de outra, estimularam e contribuíram para o 
crescimento do Colégio. 

Entretanto, mesmo contando com a colaboração de políticos importantes e de outras 
pessoas influentes a quem as Madres pediam colaboração, a autorização para abertura do 
Curso Ginasial custou a sair. Nos últimos meses do ano de 1950 era grande o número de 
pessoas que pediam a confirmação da sua abertura no ano seguinte. Também era grande a 
correspondência trocada entre as Irmãs e o Ministério da Educação, enviando-lhes papéis, 
documentos e relatórios exigidos. 

Em 1950, a Congregação que mantinha o Colégio em Alagoinhas-BA também tinha 
Casa no Rio de Janeiro, sede de Governo Federal e, logo, do Ministério da Educação. Assim, 
era grande também a correspondência trocada entra ambas visando a “solução do problema”, 
ou seja, a autorização para abertura do Curso Ginasial. Em 25/12/50 as Irmãs recebem 
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telegrama da Casa do Rio de Janeiro anunciando “que os assuntos do Ginásio estão 
resolvidos” e a notícia se espalha rapidamente pela cidade.  

Com a notícia, as Irmãs resolvem iniciar o Curso de Admissão para o Curso Ginasial, 
no dia 08 de janeiro de 1951, seguindo o programa federal. No dia 23 do mesmo mês, o 
Inspetor Verificador, Dr. Jorge Teixeira de Carvalho, designado para realizar a inspeção 
preliminar nas instalações onde funcionaria o Curso Ginasial chega a Alagoinhas-BA.  

No entanto, alegando motivos de doença, se recusa a assinar o relatório que deveria ser 
enviado para o Ministério da Educação, último documento que faltava para a autorização de 
funcionamento ser dada. As Irmãs, em pânico, passam telegrama ao Ministério da Educação 
pedindo a designação de outro inspetor ou mesmo a prorrogação do prazo ou a autorização 
para a abertura das aulas sem a inspeção preliminar7. Os preparativos para a abertura do 
Ginásio continuam e toda a comunidade alagoinhense contribui para que isso seja possível, 
doando ou emprestando livros para a Biblioteca, material para o laboratório, vitrola e outros 
materiais necessários pelo regulamento.  

Apesar dos esforços despendidos, no dia 15 de fevereiro, as Madres da Congregação 
recebem telegrama da Diretoria de Ensino Secundário comunicando-lhes que só poderiam 
realizar os Exames de Admissão para o Curso Ginasial depois que tivessem remetido o 
Relatório assinado pelo Inspetor Verificador. Como o prazo para realizar esses exames estava 
terminando, as Irmãs, fazendo uso de suas relações pessoais e estratégicas com pessoas 
influentes, locais e/ou nacionais, conseguem a autorização do Ministério para que as alunas 
prestassem tal exame no Ginásio de Alagoinhas e, posteriormente, fossem transferidas para o 
Ginásio do Santíssimo Sacramento quando este começasse a funcionar. Ao todo foram 19 
alunas que prestaram o exame no único estabelecimento educacional da cidade que oferecia o 
Curso Ginasial8. 

No dia 21, recebem novamente a visita do Inspetor, o Dr. Jorge que, mais uma vez se 
recusa a assinar os documentos9. Assim relata uma Irmã sobre essa visita: 

Veio o Sr. Tonico, Inês e Dr. Jorge – este inspetor Federal – conversou umas duas 
horas, mostrou-nos três telegrama do Ministério a nosso favor, motivo porque ele 
está muito aborrecido e se obstina em não fazer a inspeção. Falamos-lhe com calma 
e bom modos, porém defendemos com todo ardor nossos sagrados direitos, mesmo 
assim não conseguimos demovê-lo do seu propósito firme de não assinar nossos 
documentos.10 

As Irmãs conseguem que outro inspetor seja designado para realizar a inspeção 
preliminar, o Dr. Valdir de Araújo Castro, que chega em Alagoinhas-BA no dia 13 de março e 
faz logo uma rápida visita ao Colégio. No dia seguinte, retorna para uma inspeção mais 
detalhada, dando seu parecer favorável ao funcionamento do Ginásio e, em seguida, assina o 
Relatório, remetendo-o, juntamente com a planta do Colégio ao Ministério da Educação. O 
livro-diário11 diz:  

Veio o inspetor - Sr. Valdir, pediu o relatório, depois de ler, percorreu o 
Estabelecimento, visitou e viu tudo, porém muito delicado e atencioso. Ficamos 
cativas de sua atitude e agradecemos imensamente. Oferecemos-lhe merenda que 
aceitou, prometendo remeter o relatório e a planta, quanto antes ao Ministério.” 

As Irmãs começam imediatamente as aulas do Curso Ginasial, no dia 19 de março, 
ainda sem a devida autorização do Ministério. O corpo docente ficou assim constituído: 
Religião e Português – Madre Santíssimo Sacramento; Francês e História – Irmã Regina; 
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Matemática, Trabalhos Manuais e Desenho – Madre Maria Custódia; Geografia e Ed. Física – 
Profª Natalice Guimarães; Canto – Profª Dilce Maia; Latim – Frei Silvério. 

No entanto, no dia 08 de abril, o Inspetor Federal orienta as Irmãs a matricularem as 
alunas no Ginásio de Alagoinhas, uma vez que ainda não tinham recebido autorização de 
funcionamento. Alguns pais se opõem a matricular suas filhas nesse estabelecimento, talvez 
por ser este um Colégio misto e de educação laica, e só cinco alunas são matriculadas, as 
demais, as famílias optam por esperar a abertura do Ginásio Santíssimo Sacramento, cujas 
aulas foram suspensas. 

No dia 10 de abril, as Irmãs enviam telegrama ao Ministério, em nome dos pais das 
alunas, assinado por todos, pedindo para apressar a autorização de funcionamento do Ginásio; 
o juiz de Direito da cidade foi quem auxiliou as Irmãs na redação do telegrama. A Câmara de 
Vereadores da cidade também presta sua solidariedade, telegrafando ao presidente da 
República e ao Ministro da Educação, solicitando uma rápida solução do caso.  

Já no dia 14 de abril recebem um “extenso telegrama de Dr. Afrânio – secretário do 
Ministro – comunicando-nos que não havia recebido o nosso relatório.”12 As Irmãs enviam 
nova cópia, por via aérea, no dia 20 do mesmo mês; no dia 04 do mês de maio, recebem novo 
telegrama do Ministério pedindo alguns documentos e mais alguns dados, no que são 
atendidos prontamente pelas Irmãs.  

Mais uma vez, as Irmãs fazem uso do poder de amizades pessoais para resolver os 
problemas da autorização e, em 22 de maio, recebem finalmente telegrama do Ministério 
autorizando o funcionamento do Ginásio Santíssimo Sacramento e designando o Dr. Valdir de 
Araújo Castro como inspetor. As aulas já haviam sido reiniciadas no dia anterior, pois as 
Irmãs já haviam recebido telefonemas de pessoas amigas comunicando-lhes o fato. 
Alagoinhas-BA, portanto, já dispunha, oficialmente de mais um estabelecimento de ensino 
que oferecia o curso ginasial e, mais especificamente, um estabelecimento de ensino feminino 
e com orientação religiosa, projeto tão almejado por uma parcela de sua população. 

A notícia da autorização do funcionamento do Ginásio Santíssimo Sacramento se 
espalhou com rapidez e foi recebida com muita alegria na cidade, motivo de comemoração e 
agradecimento  

As dificuldades encontradas e superadas para a abertura do Curso Ginasial e as 
inúmeras contribuições, monetárias ou não, recebidas pelas Irmãs, nos levam a inferir o 
quanto à sociedade alagoinhense ansiava pela consolidação do Colégio Santíssimo 
Sacramento, responsável até então pela formação da juventude feminina de Alagoinhas e de 
cidades circunvizinhas. O Governo Estadual, através do Decreto-Lei nº 45, de 28/07/1951, 
tornou o Colégio Santíssimo Sacramento de Utilidade Pública, o que demonstra que o 
trabalho desenvolvido pelas Irmãs era importante não só para Alagoinhas-BA, como também 
para o poder constituído. 

A inauguração oficial do Ginásio SS.S. ocorreu no dia 24 de maio de 1951, data em 
que no calendário religioso, comemorava Corpus Christi, patrono do Colégio.  

Com a legalização e funcionamento do Curso Ginasial, as atividades do Colégio 
prosseguem normalmente, assim como as atividades cotidianas das religiosas. A comunidade 
alagoinhense continua ajudando no que pode as Irmãs: doando quantias em dinheiro, 
organizando bingos, arrecadando donativos em cidades circunvizinhas, doando móveis, etc. 
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De 1940 a 1952 o Colégio funcionou na Praça Rui Barbosa, até ser transferido para a 
rua Marechal Deodoro, onde se localiza atualmente. A transferência foi importante no que se 
refere às condições físicas uma vez que o prédio antigo, mesmo com as adaptações feitas e 
com a aquisição de duas casas vizinhas, estava ficando pequeno em face da demanda. Para a 
construção do novo prédio, em terreno comprado do Sr. Pedro Dórea, foram, mais uma vez, 
somados esforços da comunidade local e de autoridades políticas, locais e estaduais.  

 Em julho de 1954, atendendo aos pedidos de pais de alunas, as Irmãs requerem ao 
Ministério da Educação a abertura do Curso Pedagógico, o que acontece no início de 1955. A 
sociedade recebeu  muito bem o novo Curso, o que o fez procurado e, em pouco tempo, 
numeroso.  

Daí em diante o Colégio vai se consolidando, o reconhecimento da comunidade 
alagoinhense é demonstrado pelo aumento do número de matrículas e pelo carinho e respeito 
com que as Irmãs são tratadas. Em todos os momentos significativos para as religiosas, estas 
contam sempre com a participação de autoridades políticas e religiosas e do povo em geral. 

As atividades desenvolvidas pelas religiosas do Santíssimo Sacramento na cidade de 
Alagoinhas-BA, através do Colégio Santíssimo Sacramento, estavam dirigidas para a 
formação da juventude feminina, oriundas das camadas mais privilegiadas da sociedade, 
ditando-lhes os papéis sociais que deveriam desempenhar, preparando-lhes para o casamento 
e a vida familiar e ao, mesmo tempo, dando ênfase na formação religiosa católica.   

 

A proposta educacional do C.SS.S. 

O Regimento Interno do Colégio Santíssimo Sacramento, em vigor na década de 1950, 
no seu artigo primeiro, deixa claro que a finalidade da educação por ele ministrado é “formar 
mulheres profundamente cristãs que cumpram dignamente seus deveres na família e na 
sociedade, dentro da sã moral e dos sublimes princípios da Santa Religião”13. Sendo o 
Colégio orientado por uma Instituição Religiosa Católica, a ênfase dada a uma educação 
permeada por valores religiosos não é de se estranhar. O ensino de orientação religiosa, na 
década de 1940 do século XX, ao contrário da instrução leiga, para uma parcela da sociedade 
brasileira, era o único capaz de não apenas instruir, mas, e principalmente, de dar uma 
formação completa ao indivíduo, pois esse ensino se encarregava de veicular elementos de 
formação moral. Esse era também o pensamento, acreditamos, de uma grande parcela da 
população alagoinhense na época da criação do Colégio, uma vez que a instalação do mesmo 
se deu devido ao convite recebido do então prefeito da cidade, o Sr. Antonio Martins, que 
representava os interesses dessa parte da população.  

Desta forma, a prática educativa das Irmãs teria a tarefa de modelar as alunas 
conforme os preceitos e os valores morais católicos; formar jovens cultas, sociáveis mas, 
acima de tudo, cristãs católicas convictas que difundissem, na família e na sociedade, os 
valores da Igreja Católica. A realização dessa proposta educacional se dava através dos 
ensinamentos passados pela grade de disciplinas do Colégio, através da qual as alunas 
recebiam instruções de caráter científico. Essas instruções também eram alcançadas através de 
outras atividades desenvolvidas pela instituição, como as cerimônias festivas e religiosas. A 
proposta educacional do C.SS.S perpassava todas as atividades desenvolvidas com vista a 
criar hábitos e modelos a serem seguidos, desenvolver convicções, levar as alunas a 
interiorizarem a doutrina e os valores católicos e os bons costumes, como forma de 
propagação dos mesmos, na família e na sociedade. 
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As normas disciplinares e a vigilância contínua 

O C.SS.S. seguia, no seu cotidiano, normas internas que legislavam sobre quase tudo, 
desde as condições para o ingresso e permanência das alunas no Colégio, até as atitudes e 
hábitos que deveriam ter dentro e fora do estabelecimento. Para o ingresso no Colégio, eram 
exigidos certidão de nascimento, certidão de batismo, atestados de vacina e de saúde, duas 
fotografias e um requerimento no qual os pais concordavam com as normas do Colégio. Vale 
destacar a exigência de certidão de batismo – sacramento católico – em meio à documentação 
civil, por significar a exigência de uma filiação religiosa. 

O C.SS.S., como dissemos, funcionava sob a forma de internato e externato. As alunas 
internas, no seu cotidiano escolar tinham contato com suas colegas externas, o que significava 
um elo daquelas com o mundo externo. As alunas internas, além do Regimento Interno 
referente às normas disciplinares do Colégio, deviam acatar também o Regulamento do 
Internato. Este afirmava: 

As alunas internas procurarão levar a mesma vida do lar, atentando às regras do 
decoro, elegância e bem estar. Desde a entrada deverão: 1) Obedecer ao horário 
previamente determinado, para a boa ordem e disciplina da casa; 2) Nunca falar na 
fila, bem como nas proximidades da Capela, onde devem permanecer em silêncio, 
com atitude que exige o lugar sagrado. Mesmo no recreio evitar gritos e canções que 
desdigam dos princípios cristãos recebidos no lar; 3) Nunca se apresentar no 
Parlatório sem a chamada da Irmã Porteira, e não prolongar as visitas além do tempo 
determinado: 4) Ocupar-se da correspondência nos dias e horas determinados, 
entregando-a à Madre Diretora; 5) Conservar muita ordem e limpeza, nas carteiras, 
nos armários e em toda a casa, não jogando nada no chão; 6) Não emprestar nem 
pedir emprestado coisa alguma sem licença, por isto devam estar providas do 
necessário material escolar; 7) Entregar à Madre encarregada doces, frutas, bombons 
etc, que receberem de suas famílias, podendo servir-se nas horas determinadas; 8) 
Não mandar cartas, bilhetes ou recados pelas externas, nem recebe-los; 9) Não trazer 
jóias para o colégio; 10) Não usar rouge, nem batom, nem pinturas nas unhas; 11) 
Não trazer sem licença livros, romances, jornais, revistas, partituras musicais; 12) 
Chegar pontualmente na hora e dia determinados, após as férias e demais saídas; 13) 
Não usar termos ambíguos, palavras livres e conversas ou escritos contra a fé ou 
contra a moral.14  

Essas normas deviam ser seguidas por todas as alunas internas, como forma de 
garantir a rotina estabelecida. Essas alunas tinham um contato mais direto com as Irmãs e 
eram obrigadas a participarem das orações diárias com as Irmãs e de outras atividades 
religiosas. Uma das ex-alunas entrevistadas, assim nos disse: 

Não havia muita diferença entre as alunas externas e as alunas internas, Nós, 
internas, era aquela vida que a gente não saia, não é? Ficava ali, no Colégio, só 
saíamos com as freiras (ênfase), ou por ordem dos pais, mas caso contrário não, 
ninguém saia do Colégio. As externas iam da sua casa para o Colégio, mas não 
podiam passar no comércio com a farda, porque seriam suspensas. Interna ou 
externa, tínhamos que seguir as regras. (AI8 – 50/58).15 

No que se refere às saídas do estabelecimento, o regulamento deixava claro que as 
alunas internas só poderiam sair com os pais ou com pessoas por eles autorizadas. Essas 
saídas só poderiam ocorrer: “a) No primeiro domingo do mês de 9 h em diante; b) No terceiro 
domingo, se obtiverem notas ótimas ou boas no procedimento e na aplicação; c) Nos 
aniversários ou nas visitas eventuais da família” .16  
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As visitas às alunas internas eram permitidas desde que obedecessem aos seguintes 
horários: domingo e dias Santos, de 10:30 às 11:30 e das 14:00 às 15:30. Era proibida a visita 
de rapazes, amigas, sem a devida autorização dos pais das alunas. As condições de admissão 
ao internato eram as mesmas para o ingresso no Colégio, citadas anteriormente. A aluna 
interna deveria levar para o colégio um enxoval que era composto de: 

1 cama patente de 1,70x76 cm; 1 travesseiro 75x50; 4 fronhas brancas; 4 lençóis 
brancos; 2 colchas brancas; 1 cobertor de lã; 4 toalhas de rosto, brancas; 3 toalhas de 
banho, brancas; 4 camisas de dormir (com mangas); 6 camisas de dia, brancas; 12 
calças; 3 vestidos (modelo do Colégio); 12 lenços brancos; 2 véus de filó, brancos 
(modelo do Colégio); 1 saco de roupa servida de 70x60 cm; 1 par de chinelos; 1 par 
de alpercatas (modelo do Colégio); 4 guardanapos brancos; 1 saia de tricoline 
(modelo do Colégio); 6 blusas de tricoline (modelo do Colégio); 1 blusa de lingerie 
(modelo do Colégio); 1 calção para Educação Física (modelo do Colégio); 1 par de 
luvas brancas, lisas; 1 chapéu de feltro (modelo do Colégio); agasalho para inverno, 
azul marinho; 1 par de sapatos preto colegial; 1 par de sapatos tênis; pasta para 
livros; escova de roupa e de sapatos; talheres, xícara, pratos brancos, com friso azul 
marinho; tesoura, dedal, agulhas, linhas, bloco, envelope, selos,etc.; copo para 
dentes, escovas, pasta, sabonete e demais artigos de toucador; 1 copo para mesa; 1 
missal e 1 terço. 17  

No período pesquisado, o internato era freqüentado por alunas oriundas de famílias 
abastadas, que residiam em outras cidades e que não possuíam nenhum parente ou amigo na 
cidade, onde pudessem hospedar suas filhas. Algumas ex-alunas entrevistadas afirmaram que 
não haviam ficado internas devido ao alto custo das mensalidades do Colégio, e que os pais 
optaram por mantê-las em casa de algum familiar. O internato era uma opção para as famílias 
de posse, que querendo dar uma educação às suas filhas, não encontravam alternativas onde 
residiam. 

Como ser aluna interna não significava uma ruptura total com o mundo externo e uma 
vez que o número de alunas internas nunca foi superior ao número de alunas externas, na 
análise que fizemos da prática educativa do C.SS.S., não distinguimos os dois grupos, até 
porque, através de diferentes mecanismos, as Irmãs procuravam controlar as alunas externas, 
mesmo fora dos seus muros. Acreditamos também que, tanto as alunas externas como as 
internas, ao serem submetidas à prática pedagógica do C.SS.S. acabavam por introjetar os 
modelos femininos que essa prática educativa formatava.    

O Regimento Interno do Colégio Santíssimo Sacramento, o qual deveria ser acatado 
por todas as alunas, além de exigir ordem e aplicação nos trabalhos, acatamento à autoridade, 
respeito mútuo entre colegas e moderação em todos os atos da vida ginasial, afirmava nos 
seus Artigos 12º e 15º que: 

Art. 12º: Todo o aluno regularmente matriculado deve: a) conformar-se com o 
regimento interno; b) apresentar-se em sala de aula com livros, cadernos e demais 
objetos de estudo; c) usar a farda completa; d) respeitar a autoridade sob qualquer 
denominação que seja; e) fazer com aplicação, ordem e limpeza as tarefas impostas 
pela professora; f) evitar os gritos e tudo quanto destoa da boa educação; g) está 
atenta durante as aulas e conservar-se numa posição digna; h) observar rigoroso 
silêncio durante as aulas até o  momento em que for dado o sinal para falar.  

Art. 15º: Além dos deveres concernentes à polidez é à aplicação nos estudos, desde 
o dia da entrada deverão as alunas: a) usar o uniforme para as aulas, de gala para os 
dias de festa; b) não usar o uniforme para saídas alheias ao Estabelecimento, 
incorrendo em pena disciplinar; c) não sair antes da hora marcada, sem pedido 
prévio, por escrita dos pais ou correspondentes, e não será permitida entrada nas 
aulas quando não se apresentarem devidamente  uniformizadas; d) não usar batom 
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nem rouge, nem pintura nas unhas; e) não trazer para o Estabelecimento, sem 
licença dos mestres, jornais, livros, revistas, romances; f) proceder corretamente 
dentro e fora do estabelecimento, consoantes às normas da boa educação moral e 
cristã; g) não usar termos ambíguos, palavras livres e conversas contra a fé ou a 
moral.18 

O artigo 11º do Regimento deixa clara a participação da família na educação das 
alunas: “A Diretora envidará todos os esforços para manter entre as alunas perfeita disciplina 
sem a qual não pode haver ordem, verdadeira moral, nem progresso nos estudos. Para tal fim 
o Ginásio espera a valiosa coadjuvação dos pais ou responsáveis”.   

Segundo as ex-alunas entrevistadas, elas não tinham dificuldades em obedecer a essas 
normas disciplinares, pois, em casa, deviam obedecer aos pais e, na Escola, às orientações dos 
professores e das religiosas. A obediência era uma das atitudes esperada das mulheres pela 
sociedade. Em sua maioria, as alunas não contestavam as normas disciplinares, acomodavam-
se diante do que lhes era imposto, concordando em seguir à risca o que esperavam delas. 
Como afirma uma ex-aluna: 

Íamos para o Colégio já preparadas, este era a continuação da educação doméstica, 
que, naquele tempo era muito rigorosa e no Colégio continuava (...). Nós seguíamos 
as regras, não tinha indisciplina, se batia o sino, todo mundo ia para a sala, não tinha 
problema de indisciplina não. (AE2 – 54/60). 

E ainda uma outra aluna afirma que:  

Eu sempre fui uma pessoa muito obediente às regras, eu já era uma pessoa 
disciplinada de casa, sempre obedeci meus pais. Então na Escola continuava [...] eu 
já estava acostumada. (AE4 – 53/60).  

Notamos nessas falas como as alunas iam se moldando ao que socialmente era 
representado como uma característica tipicamente feminina: a obediência. Para elas, como 
podemos depreender dos depoimentos, esta era algo “natural”. Nesse sentido, Passos (1999, 
p.98) afirma: “(...) aquilo que os outros dizem e esperam dele, passa a fazer parte do que ele 
acha que é a sua natureza e moldará o seu perfil, a sua forma de ser.”  

Como podemos observar nas normas disciplinares, o Colégio ensinava as alunas como 
deviam se comportar dentro e fora do estabelecimento, visando garantir um determinado tipo 
de conduta moral e social tida como conveniente a uma “moça bem educada”, a uma “moça 

de família”. Eram ensinadas a controlar a voz, a sentar corretamente, a não usar pinturas, a ser 
organizadas e disciplinadas, ou seja, recebiam orientações de boas maneiras e civilidade. 
Através da educação recebida, dos comportamentos permitidos ou negados, das atitudes que 
deveriam ter enquanto um “ser” feminino, dos valores morais transmitidos, as alunas 
interiorizavam formas de ser mulher, formatavam suas identidades de gênero baseadas na 
orientação religiosa católica. Passos (1995) num estudo sobre o Colégio Nossa Senhora das 
Mercês, em Salvador, constatou, como nós, que a prática educativa das Irmãs Ursulinas 
visava atingir a alma das educandas, criando nas mesmas, hábitos de conduta e uma forma de 
ser mulher na sociedade de então.  

As alunas para o ingresso e permanência no Colégio Santíssimo Sacramento 
precisavam acatar totalmente as normas disciplinares sob pena de sofrerem punições, de 
serem expulsas ou de não serem aceitas. Os Artigos 13º e 14º do Regimento Interno são bem 
claros: 
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Art. 13º - Casos de exclusão: a) violação às leis do pudor; b) desobediência formal; 
c) aversão habitual ao estudo; d) indocilidade de caráter, precisando de meios de 
rigor. Art. 14 º - Não terão matrícula no Estabelecimento as alunas excluídas de 
outro Colégio por falta de disciplina ou moral. 

Esses artigos deixam claro que o Colégio procurava se precaver contra alunas que, por 
suas atitudes, pudessem macular a imagem da instituição e/ou servir de má exemplo para suas 
colegas. 

No parágrafo único, do Artigo 16 do Regimento Interno, estava, acreditamos, a 
exigência principal, dentre todas: “A matricula da aluna do Ginásio Santíssimo Sacramento 
importa na aceitação total de que fica exarado nos presentes Estatutos e, supõe, por parte dos 
pais ou responsáveis, leitura atenta do exposto no presente prospecto”. 

O Colégio também se reservava o direito de convidar a aluna a pedir transferência, 
caso esta não se adaptasse ao seu Regimento Interno. Em nossa pesquisa, tivemos contato 
com um relatório do ano 1960 que informa a transferência de uma aluna por 
incompatibilidade com o Regimento Interno. Esse fato nos faz inferir que as religiosas 
realmente exigiam das educandas o cumprimento das normas disciplinares. Também 
encontramos nos arquivos do Colégio uma cópia de um ofício encaminhado aos responsáveis 
de uma aluna do Colégio que não estava se comportando de acordo com as normas. Dizia o 
documento: 

Cumpro o dever de comunicar-lhe que a aluna só poderá continuar freqüentando este 
Estabelecimento de Ensino, se observar todo o Regulamento que se acha escrito na 
primeira página da Caderneta Escolar, conforme falei com V. Rva., em 14 de 
fevereiro próximo passado. Certa de que serei atendida, despeço-me com estima e 
consideração.19 

 Nas entrevistas realizadas para a realização deste trabalho e nos documentos 
pesquisados foi raro encontrar elementos que indicassem movimentos contrários à ordem 
estabelecida, reações claras de insubordinação, de conflito e transgressão que representassem 
a não-aceitação formal por parte das alunas da disciplina escolar. Não estamos afirmando que 
não existiam, no entanto, quando relatados nas entrevistas, as alunas referem-se a pequenos 
atos praticados por elas ou por colegas, fora dos muros do Colégio. 

Às vezes eu até desobedecia, eu fugia da aula e ia para o cinema, tudo isso 
escondido. Mas isso era uma distração para a gente. Se a Diretora pegasse a gente 
seria suspensa, então a gente tinha muito cuidado. (AE5 – 55/60). 

Em todos os casos de transgressão, quando descobertas, o Colégio procurava agir com 
rigor, impondo penalidades, acreditamos que, para desestimular outras transgressões. 

Das normas disciplinares, uma das mais lembrada pelas ex-alunas entrevistadas era a 
que tratava do uso do uniforme do Colégio em outros locais. Era terminantemente proibido 
que as alunas, usando a farda do Colégio, transitassem pelo comércio local ou que passeassem  
pelas ruas da cidade, acompanhadas de rapazes.  

Diz uma delas:  

Se nós saíssemos do Colégio e passássemos na rua, de farda, e se nos 
encontrássemos, levávamos observação na nossa ficha. Havia fiscais só para isso. Eu 
em uma certa ocasião quase que levei uma observação sobre isso e olhe que eu não 
entrei, eu só passei em frente a uma loja comercial. No outro dia eu ia ser observada 
na saída da escola, porque com o fardamento não podia passar pelo comércio. 
(AE13 – 50/60). 
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Outra aluna assim se referiu a essa norma: 

As freiras não queriam que a gente conversasse com rapazes na rua, fardadas. Uma 
certa vez teve uma aluna que tinha um namorado e parou na rua para conversar com 
ele, as freiras souberam e foi suspensa três dias [...] .O C.SS.S era muito rigoroso, 
parece que tinha vigilantes na rua, porque se a aluna passasse no comércio, não 
podia nem parar, era para passar direto, porque se parasse um pouquinho as freiras já 
estavam sabendo. Eu saia de casa para o colégio, do Colégio para casa, nunca fui no 
comércio  se eu tivesse necessidade de comprar alguma coisa, ia em casa trocava de 
roupa e voltava para fazer as compras, mas de farda não, era proibido. (AE3 – 
52/58). 

A educação, colocada em prática no C.SS.S., visava modelar suas alunas para que 
estas pudessem desempenhar determinados papéis na sociedade e também fazia uso do poder 
disciplinar. Nesse caso, esse poder disciplinar era colocado em prática no processo 
educacional do C. SS.S., definindo um modo de ser feminino, baseado na submissão, na 
obediência, no bom comportamento e na boa conduta moral e cristã. Isso porque, para 
Foucault (1999), o poder disciplinar não pode ser visto apenas no seu lado negativo de 
“excluir”, de “reprimir”, “recalcar”, “censurar”, “mascarar” e “esconder” mas, e 
principalmente, na sua função de produzir. Para este autor, o poder produz realidade, campos 
de objetos e rituais de verdade. 

Ainda segundo Foucault (1999, p. 161), “o indivíduo é também uma realidade 
fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama disciplina”. A disciplina 
fabrica corpos submissos e dóceis, induz comportamentos, aumenta as forças do corpo, no 
que se refere a termos econômicos de utilidade e minimizam essas mesmas forças no que se 
refere a termos políticos de obediência. 

Assim, para Foucault, os indivíduos são construídos não somente através de 
mecanismos de censura ou repressão, mas, e principalmente, através de relações e práticas 
que instituem condutas e posturas apropriadas, modos de ser, gestos, formas de falar e de agir, 
etc. No nosso caso, essas práticas e relações eram a proposta educacional que vigorava no 
C.SS.S. no período por nós analisado e que, repetimos, fabricava mulheres treinadas a agir 
dentro da sã moral e dos sublimes princípios da Santa Religião. 

Considerações finais 

A educação ministrada no C.SS.S. estava em perfeita sintonia com o ser feminino 

historicamente construído, ou seja, com o que era comumente esperado da mulher das classes 
média e alta, segundo o modelo estabelecido pela sociedade até então. Os ensinamentos ali 
transmitidos eram apropriados e voltados à formação da mulher, aos modelos e 
comportamentos que deveriam seguir, enfim, a aluna formada pelo C.SS.S. Esta personificava 
um modelo de mulher da época: cristã, instruída, resguardada, apta a desempenhar os papéis 
de esposa, dona de casa e mãe, e também o de professora primária.  

A identidade de gênero construída na instituição era, evidentemente, uma identidade 
específica, uma vez que a categoria gênero é relacional e define-se de acordo com as classes, 
etnia, religião, entre outros (SCOTT, 1990; SAFFIOTTT, 1987; 1992; LOURO, 1994; 1995; 
1996; PASSOS, 1999). Assim, ao analisarmos a prática educativa do C.SS.S. era nosso 
objetivo verificar como ocorreu, em um determinado momento e espaço, a construção da 
feminilidade de um grupo específico. Neste caso, essa construção ocorreu num ambiente de 
profunda religiosidade; a imagem da moça de família se confundia (e se fundia) com o 
modelo mariano que era trabalhado na instituição. 
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 O ser feminino formado pelo C.SS.S. era um modelo de mulher que atendia 
perfeitamente aos anseios de uma parcela da população alagoinhense, majoritariamente 
católica. Assim, podemos concluir que a prática educativa da instituição, com seu acentuado 
caráter religioso, imprimiu no substrato biológico (sexo) de suas alunas características que 
possibilitaram a formatação de suas identidades de gênero (construção social, cultural e 
histórica), fazendo com que as mesmas se reconhecessem e fossem reconhecidas como um ser 

feminino. 
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em Educação da Faculdade Santíssimo Sacramento e da Secretaria Estadual da Educação da Bahia. 
1 A Congregação das Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada foi fundada em 25 de março de 
1896, na Espanha, por Maria Emília Riquelme. A adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, a educação à 
juventude e as missões são as linhas fundamentais dessa Congregação religiosa. 
2 Censo Demográfico da Bahia, encontrado no IBGE, de 1940. 
3 Informações colhidas na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. IBGE, 1950. 
4 A maioria da população de Alagoinhas-BA, na época, declarou-se católica. IBGE, 1940. 
5 Livro-diário da Casa em Alagoinhas, nº 04 do ano de 1950 a 1951. Como o próprio nome indica,  nesses livros 
estão registradas todas as atividades diárias desenvolvidas pelas Irmãs. Esses livros, encontrados no arquivo da 
Congregação em Alagoinhas, tornaram-se importantes fontes de pesquisa para o desenvolvimento da nossa 
pesquisa. 
6 Idem.  
7  A Reforma Francisco Campos criou, entre outras coisas, a figura do inspetor federal e organizou a estrutura do 
sistema de inspeção e equiparação de escolas. Pela lei, o inspetor federal, através de um minucioso relatório, 
daria seu parecer  para o funcionamento ou não do curso secundário. Daí a preocupação das Irmãs.  
8 Como se vê, existia um Ginásio na cidade. A criação do curso Ginasial no C.SS.S. se devia não só ao desejo de 
expansão da oferta, mas, e principalmente, ao desejo de formação das moças da “elite” alagoinhense em uma 
escola privada, feminina e religiosa. 
9 Infelizmente, na nossa pesquisa, não conseguimos esclarecer o real motivo que levou o Inspetor Verificador, o 
Dr. Jorge Teixeira, a não assinar o relatório. Descartamos motivos estritamente legais, uma vez que, 
posteriormente, o novo inspetor, Dr. Valdir Araújo, nada encontrou que pudesse levar a não autorização de 
funcionamento do Curso Ginasial. Assim, acreditamos ter havido razões políticas e/ou pessoais envolvidas neste 
episódio.  
10 Livro-diário da Casa em Alagoinhas-BA, nº 04 dos anos de 1950 a 1951. 
11 Idem. 
12 Ibidem. 
13 Regimento Interno do C.SS.S., em vigor nas décadas de 1950/60. 
14 Panfleto de propaganda do Colégio/Internato, da década de 1950, encontrado no arquivo do C.SS.S. 
15 No final de cada depoimento aparecerá uma observação como esta, na qual a letra A significa Aluna, a letra E 
significa Externa, a letra I, Interna; o número logo após as letras refere-se ao número da entrevista e os últimos 
números dizem respeito ao período que a depoente estudou no C.SS.S. Assim, AI8 – 50/58, corresponde a um 
depoimento de uma aluna externa, entrevistada número 08, que estudou no C.SS.S. no período de 1950 a 1958.  
16 Panfleto de propaganda do Colégio/internato, da década de 1950, encontrado no arquivo do C.SS.S. 
17 Ibidem. 
18 Regimento do Interno do C.SS.S. Cópia encontrada nos arquivos do mesmo.  
19 Cópia encontrada nos arquivos do Colégio, s/d. Contudo, presumimos ser do ano de 1954 pois o mesmo se 
encontra numa pasta com outros documentos datadas deste ano. 


