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RESUMO 

 

Como a Igreja Católica se empenhou em educar o corpo feminino nas escolas 
confessionais do início do século XX? Quais práticas corporais perpassavam nesse 
ambiente? Essas são as questões norteadoras desta dissertação. Pesquisamos sobre 
algumas iniciativas da Igreja em ofertar uma educação formal para as mulheres, as 
características das escolas e as práticas corporais que existiam nesse arcabouço. A 
Congregação das Beneditinas Missionárias vindas da Alemanha e fundadoras de 
algumas escolas no estado Pernambuco foi a base para nossa narrativa que estendeu 
uma análise até o final dos anos de 1930, pois, na Academia Santa Gertrudes, primeira 
escola fundada por esse grupo de Irmãs no Brasil, em 1912, foi possível encontrar nosso 
material empírico. As fontes dispostas na escola, como, por exemplo, as Crônicas 
escritas pelas Irmãs, o Histórico da Associação das Instrutoras Missionárias, o 
Regimento Interno das Alunas e Fotografias das Alunas e Irmãs nos ajudaram na análise 
proposta, levando em consideração as perspectivas da Nova História. O texto está 
dividido em quatro capítulos, onde ressaltamos uma contextualização histórica de 
algumas iniciativas da Igreja Católica que apontaram para a estruturação de instituições 
de ensino para as mulheres. Destacamos a memória das Beneditinas Missionárias, 
enquanto uma das congregações vindas da Europa para conduzir caminhos da educação 
brasileira. Outra questão enfatizada foi a relação entre educação, corpo e religião tendo 
como referencial alguns autores como Michel Foucault, Ervin Goffman e Norbert Elias. 
Por fim, realizamos uma análise iconográfica do material presente na instituição, 
dialogando com outras fontes. Diante disso, percebemos que as Beneditinas realizaram 
um trabalho educacional coerente ao proposto pela Igreja nas primeiras décadas do 
século XX, que direcionava uma educação voltada para as Santas Virtudes das mulheres 
católicas. As práticas corporais presentes nessa instituição revelaram uma possível 
atitude vanguardista das Beneditinas, que se empenharam desde a construção da escola 
em ofertar experiências que ressaltavam exercícios físicos, como, por exemplo, a 
ginástica, os esportes, os jogos e as danças. Porém, todas essas vivências eram 
reforçadas por uma idéia de ordem, disciplina, moral e decoro mostrando que a 
educação do corpo feminino pelas Beneditinas Missionárias era uma das Virtudes 
presentes na escola das Missionárias Alemãs. 
 
Palavras-Chave: Educação, Corpo, feminino, Igreja Católica e Academia Santa 
Gertrudes      
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ABSTRACT 

 

How the Catholic Church was pawned in educating the feminine body in the 
confessional schools of the beginning of the century XX? Which physical practices 
were going by in this environment? These are the questions advisors dissertation. We 
investigate on some initiatives of the Church in offering a formal education for the 
women, the characteristics of the schools and the physical practices that were existing in 
this outline. The Congregation of the Benedictine arrived Missionárias of Germany and 
founding of some schools in the state Pernambuco it was to base for our narrative that it 
spread an analysis out up to the end of the years of 1930, so, in the Academia Santa 
Gertrudes,  by this group of Sisters on Brazil, on 1912, it was possible to find our 
empirical material. The fountains arranged in the school, like, for example, the Chronic 
writings by the Sisters, the Historical of the Association of the Instructors Missionárias, 
the Company rules of the Pupils and Photographies of the Pupils and Sisters helped us 
in the proposed analysis, taking into account the perspectives of Nova História. The text 
is divided in four chapters, where we emphasize a historical contextualização of some 
initiatives of the Catholic Church that pointed to the structuring of institutions of 
teaching to the women. We detach the memory of the Benedictine Missionárias, while 
one of the arrived congregations of Europe to drive ways of the Brazilian education. 
Another emphasized question went to relation between education, body and religion 
taking as a referential system some authors as Michel Foucault, Ervin Goffman and 
Norbert Elias. Finally, we carry out an analysis iconográfica of the present material in 
the institution, talking to other fountains. Before that, we realize that the Benedictine 
ones carried out an education coherent work to the proposed one for the Church in the 
first decades of the century XX, that direcionava an education turned to the Holy 
Virtues of the catholic women. The physical present practices in this institution revealed 
a possible attitude vanguardista of the Benedictine ones, which were pawned from the 
construction of the school in offering experiences that were emphasizing physical 
exercises, like, for example, the gymnastics, the sports, the plays and the dances. 
However, all these existences were reinforced by an idea of order, discipline, moral and 
decency showing that the education of the feminine body for the Benedictine 
Missionárias was one of the present Virtues in the school of the Missionárias Alemãs. 
 
Key words: Education, Body, Feminine, Catholic Church and Academia Santa 
Gertrudes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em um ambiente religioso, a atenção com o corpo é inevitável. O cuidado se 

revela desde a busca por uma expressão corporal que fala por si, até a contenção de sua 

forma e gestos para torná-lo mais discreto em algumas situações. Na Religião Católica, 

por exemplo, o corpo, através de suas expressões, vestimentas, gestos apropriados, 

demonstra-se cercado por uma atenção que busca enquadrá-lo em um comportamento 

adequado para essa doutrina religiosa.  

Para entendermos a perspectiva de corpo defendida pela igreja, é válido 

destacarmos como o dualismo corpo/alma está fortemente inserido nessa conjuntura 

religiosa. Diante das idéias católicas, o corpo poderia ser um obstáculo para a salvação 

da alma, pois prende o homem a sua existência terrena e o desliga de sua essência 

espiritual, o que poderia ser um perigo para a “salvação”. Sendo assim, o corpo fica 

atrelado a um símbolo de pecado e perdições para o cristão; já a alma ganharia uma 

importância mais destacada na essência humana. Santo Agostinho e São Tomás de 

Aquino, incorporados às idéias de Platão e Aristóteles, auxiliaram na elaboração dessa 

perspectiva cristã do dualismo corpo/alma.1 

A discussão que enfatiza o corpo acompanhou os debates desde os pré-

socráticos, que apontavam reflexões sobre o mutável (realidade sensível, o corpo) e o 

imutável (a razão). Mas o imutável recebia um valor maior nas discussões e conceitos. 

“Pois, havia o desejo pelo universal, pela busca da essência, por aquilo que 

permanecesse mesmo tendo ocorrido mudanças na realidade física” (NÓBREGA, 2005, 

p. 21). 

                                                 
1 Podemos encontrar em Nóbrega (2005), uma reflexão acerca do dualismo enfatizado pelo corpo no 
pensamento ocidental, levando em consideração uma trajetória filosófica que gira em torno dessa 
percepção.   
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O dualismo se caracteriza por essa separação e oposição entre a realidade 

sensível e inteligível, entre o corpo e a alma destacada pela Metafísica ocidental de 

Platão a Hegel. 2 

Ao corpo é atribuída uma referência de instrumento para o aperfeiçoamento da 

alma no que concerne à possibilidade de aquisição de conhecimentos, o que poderia 

tornar o corpo um obstáculo. É essa ideia de cisão entre o sensível e o inteligível que vai 

se perpetuar na tradição da filosofia ocidental e também na perspectiva do corpo cristão 

constituída pela Igreja Católica, principalmente a partir das influências de Santo 

Agostinho e São Tomás de Aquino. 

Os cuidados direcionados ao corpo, a elaboração de um comportamento 

adequado com roupas apropriadas e gestos específicos realizados pelo catolicismo, 

foram expressivamente influenciados por esse pensamento dual que gira em torno do 

corpo cristão. 

Em um contexto educacional, em nível de instituição formal, tal atenção 

atribuída ao corpo também ganha suas evidências, principalmente se for conduzido 

dentro de um caráter religioso, como acontecia nas escolas confessionais. Portanto, 

continuando com o exemplo da Igreja Católica, as características referentes ao corpo, 

eleitas enquanto adequadas por esse grupo, possivelmente eram transmitidas e 

reforçadas nas escolas confessionalmente católicas.   

 As escolas confessionais demonstraram uma substancial participação da Igreja 

Católica na educação do Brasil ao longo da história. Um bom exemplo seria 

observarmos a quantidade de Instituições Educacionais Católicas que surgiram nesse 

país.  Através da prática educacional, a Igreja, muitas vezes, aproveitou o ambiente para 

                                                 
2 NÓBREGA, Terezinha Petrúcia da. Corporeidade e Educação Física: do corpo-objeto ao corpo-
sujeito. 2 ed. – Natal, RN :EDUFRN, 2005. 
 



 13 

formar seus fiéis, através da transmissão dos valores cristãos, da evangelização do corpo 

e da mente. (ROMANELLI, 2006).   

 Dentro de uma gama de instituições religiosas que abraçaram a educação formal 

enquanto carisma, chamamos a atenção para as Beneditinas Missionárias, fundadoras de 

algumas escolas no estado de Pernambuco com a ajuda dos Monges Beneditinos. A 

primeira escola fundada pelas Missionárias foi a Academia Santa Gertrudes em 1912, 

reconhecida oficialmente pelo então Governador, Rosa e Silva.  

No momento em que a escola foi registrada houve um equívoco no que concerne 

ao nome da instituição, pois o governador entendeu e notificou a escola pelo nome: 

ACADEMIA DAS SANTAS VIRTUDES, mas a correção logo foi realizada.3 

 No entanto, as SANTAS VIRTUDES da mulher cristã perpassavam dentre as 

características que as Beneditinas se empenhavam em zelar. De acordo com nossas 

fontes, que serão analisadas no decorrer da dissertação, as mulheres da Academia Santa 

Gertrudes, ou seja, as Irmãs e as Alunas deveriam assumir um comportamento virtuoso 

diante da doutrina católica, seguindo os ensinamentos litúrgicos, revestindo-se das 

regras de boas maneiras e conduzindo seus corpos sobre o decoro4 e a ordem religiosa. 

Portanto, o Governador não foi tão infeliz ao errar o registro do nome, pois seria dentro 

da Academia Santa Gertrudes que suas alunas iriam apreender as Santas Virtudes para 

uma mulher católica.  

 Alguns estabelecimentos de ensino, fundados pelas Alemãs em Pernambuco, 

ainda se encontram em funcionamento. Em ordem de fundação, são estes: Academia 

Santa Gertrudes (1912), localizada no Sítio Histórico da cidade de Olinda; Sagrado 

Coração de Jesus (1920), na cidade de Caruaru; Colégio Nossa Senhora do Carmo 

                                                 
3 DINIZ, Ir. Maria de Lourdes Flourentino. Facho: Patrimônio Cultural de Olinda. Olinda Patrimônio 
Culturam da Humanidade. Facho, Olinda-PE, 1983. 
4 O sentido da palavra decoro utilizado nesta dissertação foi concebido a partir da perspectiva apresentada 
por Santos & Aguieiros (1999), na qual ressalta a idéia de respeito às normas sociais que servem para 
delimitar e regular a interação entre as pessoas.   
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(1943), no Recife; e o Colégio Imaculado Coração de Maria (1955), também em 

Olinda.5   

 A Congregação das Beneditinas Missionárias foi fundada na Alemanha, pelo Pe. 

Joseph Georg Andréas, em 1885, após várias idealizações em formar uma comunidade 

que vivesse as regras de São Bento. Apesar de transitarem por várias cidades da 

Alemanha, as Irmãs se estabeleceram na cidade Tutzing. Após fundar uma casa nessa 

cidade, as religiosas também ficaram conhecidas como as Beneditinas Missionárias de 

Tutzing. Mas essa referência não se apresenta com tanta força, pois é fácil encontrarmos 

as Beneditinas em vários cantos do mundo. 6 

No Brasil, elas chegaram em 1903, através do convite do Abade do Mosteiro de 

Olinda, para ajudar em uma futura missão com os índios da Região Amazônica. Com a 

demora para o início dessa missão, as Irmãs direcionaram o apostolado na catequese e 

educação da juventude. Em 1912, elas abriram uma escola em Olinda, a atual Academia 

Santa Gertrudes e, em 1917, iniciou-se nessa escola, a prática do internato feminino.7 

 Estudar a educação do corpo em uma escola confessional nos remete a várias 

questões. Elegemos algumas delas para nortear nossa pesquisa: Como acontecia a 

educação do corpo feminino em escolas católicas, mais especificamente na Academia 

Santa Gertrudes, no início do século XX? Quais práticas corporais eram evidenciadas 

nesse ambiente? 

 

 

 

                                                 
5 Cf. Diniz, 1983. 
6 CAVALCANTI, Zaida Maria C. Educadoras Alemãs no Trópico: As Beneditinas da Academia Santa 
Gertrudes. Revista Ciência & Trópico, Recife, v.17, n. 1, p. 25-40, 1989. Disponível na internet: 
www.fundaj.gov.br Acesso em: 13 dez. 2006.  
 
7 Cf. Diniz, op cit. 
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QUESTÕES METODOLÓGICAS, FONTES E CAPÍTULOS 

 

Para responder a essas interrogações encontramos na Academia Santa Gertrudes 

nosso objeto empírico, tendo em vista que ela foi uma escola criada só para mulheres 

pelas Beneditinas Missionárias, que começaram suas intervenções no Brasil a partir do 

estado de Pernambuco no ano de 1903. Dentro do arquivo dessa instituição, 

defrontamo-nos com documentos que nos serviram como fontes para fundamentar esta 

narrativa.  

 Além das fontes apresentadas na escola, recorremos, e até mesmo, nos 

inspiramos, em idéias já consolidadas e construídas por pesquisadores que, de alguma 

forma, dedicaram seus estudos a História do Corpo. 

Historiadores notáveis como Marc Bloch (1886-1944) e Lúcien Febvre (1878-

1956), através do movimento da história chamado Annales, lançado em 1929, 

acentuaram uma história dos homens, uma história global que possibilitou novas 

perspectivas acerca das fontes e considerou um novo olhar sobre o corpo. A Nova 

História segue essa perspectiva, valorizando fontes e documentos que antes eram 

esquecidos ou deixados de lado nos processos de pesquisa.   

A partir da perspectiva da Nova História e das novas possibilidades em estudar 

questões referentes ao corpo, destacamos Norbert Elias (1897-1990) e sua empreitada 

na sociologia histórica. As pesquisas sobre a civilização dos costumes desempenhadas 

por Elias revelam o processo civilizador que perpassa no autocontrole da violência e na 

interiorização das emoções. Os estudos, nessa perspectiva, ressaltaram os costumes e as 

técnicas do corpo, principalmente na Idade Média e no Renascimento, mostrando que as 

funções corporais categorizadas como normais são culturais e históricas. 
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Outro autor que recebe destaque em questões relacionadas à história do corpo é 

Michel Foucault (1926-1984). Integrando o corpo em uma microfísica do poder, 

Foucault faz análises que transitam entre a História da Loucura e o cuidado de si, 

ressaltando como as relações de poder agem sobre o corpo cercando-o, marcando-o, 

educando-o, enfim, exigindo sinais. 

Le Goff e Truong (2006) destacam os pesquisadores acima citados com 

fundamental importância na elaboração de estudos históricos acerca do corpo e também 

reforçam a idéia de que o corpo tem uma história. 

 

A concepção do corpo, seu lugar na sociedade, sua presença no 
imaginário e na realidade, na vida cotidiana e nos momentos 
excepcionais sofreram modificações em todas as sociedades 
históricas. Da ginástica e do esporte na Antiguidade Greco-romana ao 
ascetismo monástico e ao espírito cavalheiresco da Idade Média [...] 
(LE GOFF & TROUNG, 2006, p.10). 

 

Atrelados à perspectiva da Nova História, os documentos utilizados, enquanto 

material empírico, destacam: Histórico da Associação Instrutora Missionária (AIM), 

uma instituição formada pelas Irmãs Beneditinas que atuavam na educação formal, em 

hospitais e centros sociais; o Regimento Interno referente às alunas, que também servirá 

enquanto referência para a pesquisa; outro documento que também será importante são 

as crônicas escritas pelas Irmãs. Esses escritos têm um caráter especial por ser uma 

memória escrita pelas Religiosas em uma forma particular de registrar os fatos. 

Contudo, não devem ser considerados enquanto um registro fiel do passado, mas sim 

uma fonte adicional que irá nos auxiliar na visualização dos fatos, através da ótica das 

Missionárias. 

 Alguns documentos e jornais da época também auxiliam na percepção do tipo 

de mulher que era exigido pela sociedade no início do século XX. A revista católica 

Maria, por exemplo, traz reflexões que nos ajudam a perceber a perspectiva da Igreja 
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sobre o universo feminino. O Boletim de Higiene Mental e o jornal O Esporte também 

oferecem perspectivas que auxiliam na identificação de práticas corporais indicadas 

para o público feminino, ressaltando um discurso Higienista/Eugenista. 

 Por fim, as fontes iconográficas encontradas na Academia Santa Gertrudes; que 

tratam, em especial, dos momentos de festas e exercícios físicos (geralmente ginástica e 

esportes). Mas também destacam os momentos de informalidade e o dia a dia das alunas 

na instituição, dando a possibilidade de analisar as vestimentas adequadas para cada 

situação, a importância dada para o que se registrava, a forma como se queria apresentar 

determinado assunto ou evento, entre outras questões.  

Para organizar as informações presentes nas fontes, a narrativa se divide nos 

seguintes capítulos: 

Primeiramente em O JEITO MARIA DE SER MULHER: IGREJA CATÓLICA E 

EDUCAÇÃO FEMININA, apontamos algumas expectativas da Igreja em direcionar um 

comportamento adequado para as mulheres, através da escolarização e também por 

outras vertentes, além da escola, que se dirigiam para esse público.  

A Revista MARIA, disponível na biblioteca da arquidiocese do Recife, é uma das 

principais fontes utilizadas nesse capítulo. Tal revista traz em seu bojo diversos 

conselhos encaminhados para as mulheres católicas. Dentre os assuntos tratados na 

revista estão: a valorização do casamento; a importância da mulher para o sucesso de 

uma família cristã; comportamentos adequados que as católicas deveriam seguir diante 

da moda e outras questões que se mostrariam enquanto uma ameaça para o jeito Maria 

de ser mulher. 

Para entendermos em quais circunstâncias surgem as escolas católicas para 

mulheres, realizamos uma breve contextualização da participação da Igreja no processo 

brasileiro de escolarização, levando em consideração as tendências romanizadas do 
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catolicismo conservador. Para isso, debruçamo-nos em textos como a dissertação de 

mestrado de Carlos Miranda (1988), Igreja Católica do Brasil: Uma trajetória 

Reformista (1872 – 1945), e a tese de doutorado de Kleber Sacramento Adão (2001), 

Devoções e Diversões em São João Del-Rei: Um estudo sobre as festas do Bom Jesus 

de Matosinhos, 1884-1924. Ambos os textos trazem contribuições para entendermos 

algumas ações da Igreja nesse período. 

Acerca das ações que ressaltam a educação feminina pela Igreja Católica 

consideramos, principalmente, a linha de pensamento de Ivan Manoel (1996), em seu 

texto: Igreja e Educação Feminina (1959-1919). Uma face do conservadorismo.  

A contextualização proporcionada por esses textos nos dá base para adentrarmos 

no universo das Beneditinas Missionárias juntamente com a fundação da Academia 

Santa Gertrudes, destacando os documentos que foram analisados no arquivo dessa 

instituição. 

Já no segundo capítulo DA MISERICÓRDIA SE FAZ UM LINDO CAMINHO 

PARA A ESCOLA: A MEMÓRIA DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS, direcionamos 

nossa análise para esse grupo de Religiosas vindas da Alemanha. Utilizamos, como 

principal documento para destacar a memória das Irmãs, as crônicas escritas por elas 

desde a chegada em terras brasileiras. As crônicas estão organizadas em capítulos e 

foram escritas em alemão as quais, até a última visita feita ao arquivo, vêm sendo 

traduzidas pela Ir. Ellingera Eberl; a mesma Irmã é responsável pelo arquivo da 

instituição. Os capítulos analisados para nossa pesquisa foram dois: Internas e Escola; 

Casa da Misericórdia: Mudanças e Reformas; verificamos as notas do ano de 1903 até 

os últimos anos de 1930.  

Vale ressaltar que não foi possível analisar as crônicas posteriores aos anos de 

1930, pois, em um determinado momento da pesquisa, a nossa entrada no arquivo da 
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instituição foi vetada. No segundo semestre de 2008, uma nova Irmã assumiu o cargo de 

Madre Superiora e não mais permitiu a nossa visita ao arquivo.  

A impossibilidade de verificar novos documentos e rever alguns já encontrados 

limitou a nossa análise até os anos de 1930, como também nos privou de conseguir mais 

detalhes não encontrados nas primeiras visitas. No entanto, o material que obtivemos 

até então se mostra relevante para nossa tentativa em responder às questões norteadoras 

desta pesquisa.  

As crônicas são as principais fontes que dão consistência à memória das 

Missionárias disposta no segundo capítulo. Atrelado a elas temos o Histórico das 

Instrutoras Missionárias e uma parte do Regimento Interno da escola referente às 

alunas, encontrado no arquivo.  

Outro documento que nos serviu para esse capítulo foi o artigo encontrado na 

revista Ciência & Trópico do ano de 1989, escrito pela pesquisadora Zaida Cavalcanti – 

atualmente aposentada – da Fundação Joaquim Nabuco intitulado por: Educadoras 

Alemães no Trópico: As beneditinas da Academia Santa Gertrudes. As Irmãs da 

instituição conhecem o texto escrito por Zaida Cavalcanti e afirmam que a autora é uma 

ex-aluna da escola, que ia visitar as Irmãs com freqüência. Infelizmente, não 

conseguimos entrar em contato com essa pesquisadora, mas o seu texto nos ofertou 

significativas contribuições.  

No terceiro capítulo DA MEMÓRIA PARA O CORPO: ANÁLISE DE UMA 

INSTITUIÇÃO CONFESSIONAL, traçamos uma discussão acerca da educação que cola 

no corpo através de uma prática discursiva eleita em instituições de ensino. Ressaltamos 

as investidas da Igreja Católica em controlar e disciplinar o corpo que não se restringem 

ao século estudado, mas se revelam enquanto heranças que foram geridas com destaque 

na Idade Média. 



 20 

Ressaltamos o sistema de internato que aconteceu na Academia Santa Gertrudes 

por mais de sessenta anos, levando em consideração o discurso de verdade que girava 

em torno desse ambiente e as representações femininas evidenciadas. 

Por fim, no quarto e último capítulo AS PRÁTICAS CORPORAIS QUE MUITO 

SE VÊ E POUCO SE LÊ NA ACADEMIA SANTA GERTRUDES, debruçamo-nos sobre 

as imagens dispostas no arquivo referentes às práticas corporais, principalmente a 

ginástica, esportes e jogos. Para realizarmos a análise iconográfica, utilizamos as idéias 

de Boris Kossoy (2001), agregando outras fontes que serviram para enaltecer a temática 

das fotografias. Algumas interpretações foram auxiliadas por fontes como, por exemplo, 

o Boletim de Higiene Mental e o Jornal O Esporte, disponíveis no arquivo público do 

Recife. Os documentos do arquivo público apresentam informações interessantes sobre 

as práticas de exercícios físicos nas primeiras décadas do século XX. 

A tese de Eustáquia Salvadora de Sousa (1994), Meninos à Marcha! Meninas à 

Sombra! e as idéias de Carmen Lúcia Soares, acerca do Corpo-História, serviram para 

ampliar os horizontes perceptivos sobre a realização de atividades tão específicas para o 

corpo quanto as citadas nas fotografias. 
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CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1    
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 A influencia da mulher é maravilhosa. Virtuosa e santa ella é uma 
fonte de graças e de bençãos, um principio de felicidade. Viciada e 
impia, ella é uma fonte de tentações e de pecados [...] No começo de 
todos os caminhos que conduzem ao céu ou ao inferno, há uma 
mulher, imagem de Eva ou de Maria; Eva falando com a serpente para 
perder o mundo, Maria para salvá-lo, falando com o anjo [...] Tudo 
nella é influencia, poder, apostolado; seu coração, sua phisionomia, 
seu olhar, seus gestos, sua palavra, sua vida salvam ou perdem. Que 
responsabilidade! Que grandeza na missão da mulher christã! (As 
moças christãs. Revista Maria. Recife, ano 4, nº5, maio de 1916, p. 
62-63) 
 

O fragmento acima é referente a um texto publicado na revista Maria8, intitulado 

As moças christãs. A idéia central da narrativa é situar a mulher dentro de uma 

responsabilidade doméstica, que só será bem sucedida se a representatividade da figura 

de Maria se sobrepor a de Eva.  Abaixo segue a imagem de uma parte do texto 

encontrado na revista Maria. 

  

          
           Imagem 1. “AS MOÇAS CHRISTÃS”. Revista Maria, Recife, maio de 1916, p. 62. 
 

O jeito Maria de ser Mulher demonstra um pré-requisito essencial para conduzir o 

olhar, os gestos, a palavra e a vida da mãe, esposa, filha de uma exemplar família cristã. 

A mulher brasileira do início do século XX ainda não exercia o direito ao voto, 

não ocupava cargos públicos, transferia os bens herdados para o marido, não tinha um 

                                                 
8 Revista Católica com distribuição mensal, lançada no ano de 1912. O material está disponível na 
biblioteca da Cúria Metroplolitana de Recife e Olinda. 
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lugar legitimado no comércio, nem uma variedade de profissões para se exercer. No 

entanto, as mulheres com dificuldades financeiras trabalhavam para ajudar a família em 

ofícios como costureira, lavadeira, faxineira, operárias em fábricas, entre outros, desde 

antes do século XX. (ALMEIDA, 2005) 

 Diante de tantas privações ao espaço público, o que restava à mulher? 

  Se tentarmos responder a essa pergunta com base no texto da Revista Maria, 

podemos dizer que à mulher restava a responsabilidade de assumir a grandiosa missão 

de ser uma boa cristã. Na nossa perspectiva, a missão que a sociedade atribuiu à mulher 

que transitou no início dos anos noventa foi uma só: Formar os grandes homens! O 

ambiente doméstico era o principal cenário para a realização de tal missão, em algumas 

circunstâncias o lar deveria ser o limite para o corpo feminino. 

 Gestos mais expansivos, como balançar acentuadamente os braços ao andar e 

determinadas formas de sentar-se poderiam ser consideradas má educação. A mulher 

deveria ter um corpo “educado” e ser educadora de outros corpos.  

 Setores da sociedade como, a Igreja Católica, contribuíram na formação desse 

comportamento feminino, criando padrões “normais” de conduta que serviram enquanto 

dispositivos em um contexto educacional. 

 A prática de tais dispositivos é o que, possivelmente, contribuiu para a 

naturalização de algumas características do mundo da mulher desse período. A busca 

pela profissionalização, por exemplo, poderia ser um confronto à “natureza feminina”. 

A Igreja Católica se utilizou de dispositivos e representações para educar o corpo da 

mulher, em especial, nas escolas confessionais.  

Neste primeiro capítulo, vamos tratar de alguns aspectos apresentados pela Igreja 

Católica que contribuíram para a formação de um modelo adequado de mulher cristã, 
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levando em consideração o investimento em uma representação9 feminina conduzida 

pela doutrina católica em suas instituições de ensino. 

Para isso, vamos destacar uma breve contextualização histórica acerca da Igreja 

Católica no Brasil percorrendo um caminho que nos leva à perspectiva da Igreja em 

construir e conduzir escolas católicas femininas, considerando o processo de 

Romanização que a Igreja assumiu no Brasil, o qual foi intensificado nos primeiros anos 

do século XX.  

Portanto, debruçamo-nos sobre pesquisas que ressaltaram a história da Igreja 

Católica no Brasil como as de Kleber Adão10 e Carlos Miranda11, que nos serviram 

enquanto referencial para a construção da narrativa.  

Outra idéia também tratada nesse capítulo diz respeito às convergências entre o 

clero, a oligarquia e algumas tendências do sistema higienistas no que concerne à 

educação feminina. Para adentramos nas escolas religiosas, tomamos como base o texto 

de Ivan Manoel (1996)12, que pesquisou uma das primeiras instituições educacionais 

religiosas para mulheres no Brasil e de Jane Almeida (2007),13 que trata de uma 

coerente reflexão acerca das características que geriram a educação para mulheres em 

instituições religiosas.  
                                                 
9 O entendimento de representação nesta dissertação surgiu a partir do contato com a obra de SCOTT 
(1996), que trata a representação enquanto um conjunto de signos que instituem uma dada realidade, 
incluindo uma nova significação de um objeto ou realidade discursiva. 
 
10 A pesquisa referente a Kleber Sacramento Adão é a sua tese de doutorado, realizada em 2001 na 
Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. A pesquisa gira em torno da 
análise de aspectos culturais de uma determinada comunidade a partir das referências de festividades 
religiosas. Para isso ele se utilizou de um recorte histórico enfatizando o processo de romanização do 
catolicismo popular, o que nos ofereceu dados importantes para o entendimento de tal ação da Igreja 
Católica. A tese é intitulada por: Devoções e Diversões em São João Del-Rei: Um estudo sobre as festas 
do Bom Jesus de Matosinhos, 1884-1924. 
11 Carlos Alberto Cunha Miranda, em sua dissertação de Mestrado em História pela UFPE realizada em 
1988, também traz informações relevantes acerca da História da Igreja Católica do Brasil que nos 
ajudaram na contextualização. O título da dissertação é Igreja Católica do Brasil: Uma trajetória 
Reformista (1872 – 1945). 
12

 MANOEL, Ivan aparecido. A Igreja e Educação Feminina (1859 – 1919) uma face do 
conservadorismo. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.   
13 ALMEIDA, Jane Soares. Ler as letras. Por que educar meninas e mulheres? São Bernardo do 
Campo: Universidade Metodista de São Paulo: Campinas: Autores Associados, 2007. p. 99-107. 
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Em meio à discussão, incluímos algumas reflexões sobre textos da Revista 

Maria, que se mostram coerentes aos assuntos abordados e servem-nos enquanto um 

viés para o entendimento da representação feminina que era constituída e reforçada pela 

imprensa católica. O que facilita a visualização da forma como alguns indivíduos 

históricos concebiam determinados assuntos, auxiliando na reconstrução de uma parte 

do cenário feminino na vida urbana. Abaixo segue a imagem da capa da revista Maria 

referente a fevereiro de 1916. 

 

                    
Imagem 2. CAPA DA REVISTA MARIA, Recife, 
fevereiro de 1916. 

 
Não fazemos dos relatos da imprensa registros fiéis do passado, mas sim 

documentos que foram criados em uma individualidade, porém distante de um 

isolamento, pois, os autores que os constituíram o fizeram a partir de suas relações com 

os outros e com o mundo.14 

                                                 
14 A relação do universo feminino revelado na imprensa pode ser consultada em BARROS, Natália 
Conceição Silva. As mulheres na escrita dos homens: representações de corpo e gênero na imprensa 
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 Na revista Maria, publicada pela imprensa católica pernambucana e direcionada 

para mulheres católicas, podemos perceber como o universo feminino era concebido 

pela Igreja e quais valores eram reforçados. A partir desse documento, podemos 

exemplificar a perspectiva da Igreja acerca da constituição de uma representação 

feminina apropriada aos costumes da doutrina católica. Sendo assim, é possível 

identificar alguns valores que perpassavam na educação direcionada pela Igreja, tanto 

em seu caráter informal quanto, possivelmente, em suas instituições de ensino. 

 

1.1. DA ROMANIZAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS FEMININAS 

 

A história da Igreja Católica no Brasil se confunde com a história da 

colonização. As intervenções de Portugal são marcadas por questões religiosas, 

principalmente por conta do regime de padroado que dava à nação portuguesa mais 

autoridade e autonomia para exercer suas ações com caráter religioso, como por 

exemplo, erguer capelas e deliberar sacerdotes para administrá-las. A obediência de 

Portugal a Santa Sé levou a expansão da fé católica sobre as suas colônias como 

aconteceu com o Brasil, que desfrutou, durante várias décadas, da Religião Católica 

enquanto unidade totalizadora, desvalorizando as outras crenças religiosas e proibindo a 

realização de cultos que não fossem católicos.15 

 O processo de implantação do catolicismo no Brasil encontrou, com o passar dos 

anos, uma bifurcação que caracterizou, de um lado, um catolicismo oficial decorrente da 

religião da coroa portuguesa, que era fiel à fé católica e aos princípios determinados 

pelo papa, e, do outro lado, o caminho do catolicismo popular ou devocional.  
                                                                                                                                               
do Recife nos anos vinte. Recife, 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 
CFCH. História. Recife, 2007. 
15 Sobre a influência portuguesa acerca da constituição da Igreja Católica no Brasil, consultar: ADÃO, 
2001, p. 159-163. 

 



 27 

É claro que o catolicismo popular dependia do catolicismo oficial, mas o 

primeiro foi marcado por traços culturais adquiridos pela heterogeneidade que constituía 

o povo brasileiro. Toda essa mistura de elementos diversos que caracterizou o 

catolicismo popular fez com que os princípios católicos penetrassem nas camadas mais 

populares e, a partir daí, ganhassem novas especificidades oriundas do mundo luso-

tropical.16 

De acordo com Adão (2001), o catolicismo popular ganhou espaço no decorrer 

da história por conta da construção de capelas e da interiorização dos princípios 

católicos, que foi realizada pela iniciativa dos leigos, o que nos leva a refletir sobre a 

demarcação de fronteiras entre os leigos e o clero. Ou melhor, a frágil demarcação de 

fronteiras, que demonstrou lacunas na hierarquização no cristianismo institucionalizado 

desse período. 

A organização de Irmandades, Ordens Terceiras e Associações Religiosas 

formadas por leigos foram responsáveis pela construção de muitos locais de cultos com 

o objetivo de promover a devoção dos santos, como destaca Adão (2001, p. 163): 

 

Muitos desses locais de culto, tornaram-se, com a ampliação das 
capelas, igrejas, centro de devoção e romaria. Sua origem data do 
século XVI, mas é a partir de meados do século XVII, que surgem os 
mais importantes centros de romaria do Brasil. São exemplos, o 
Santuário de N.S. Aparecida, em Aparecida, (...) o Santuário do 
Senhor do Bonfim, na Bahia. Os centros devocionais foram em sua 
maioria, erguidos e conduzidos por leigos, sendo também que a 
promoção do culto devocional ficará sob suas mãos. Tal fato se dá até 
o início da república. 
 

Portanto, no decorrer dos séculos XVI até o XVIII, clérigos e leigos estão unidos 

nas devoções dos santos e construção da religião oficial do Brasil até então. Essa 

                                                 
16 Cf. ADÃO,2001, p. 161.   
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unidade e equilíbrio só começam a ser quebrados quando a Igreja se propõe a um 

movimento de reformas e à romanização.    

Adão (2001) apresenta a romanização enquanto a busca pela reforma de práticas 

católicas através da retomada de tradições tridentinas, a sacralização dos locais de culto, 

a moralização do clero, a estruturação da hierarquia da Igreja e a diminuição do poder 

dos leigos. Enfim, a romanização foi caracterizada pelo empenho dos bispos, padres e 

congregações religiosas em moldar o catolicismo brasileiro conforme o modelo romano.  

Com a intensificação do regime de romanização, o bispo do Pará, Dom Macedo, 

elaborou um documento intitulado Pontos da Reforma na Igreja do Brasil, revelando 

algumas preocupações com a formação do clero, suas atividades e comportamentos. É 

nesse documento que o bispo reformador estimula a vinda, da Europa, de congregações 

masculinas e femininas para ajudarem na reestruturação da Igreja brasileira, inclusive na 

fundação e direção de escolas católicas.17 

As ações que assinalaram a reforma da Igreja no Brasil tinham, muitas vezes, um 

caráter político que girava em torno da luta de poder entre a Igreja e o Estado, 

assumindo também um combate ao pensamento liberal e iluminista. Essa luta política e 

ideológica levou à divisão do clero brasileiro no início do século XIX. De acordo com 

Miranda (1983), as idéias do iluminismo e liberalismo tiveram grande influência na 

divisão do clero católico caracterizando o clero pombalino, que apresentava uma 

identificação com as idéias iluministas. Outra vertente foi o clero conservador, que, 

entre outras questões, combatia os avanços da modernidade.  

O clero conservador foi denominado de ultramontano, sendo aquele que 

combatia o mundo moderno, o capitalismo, o iluminismo e o liberalismo de novas 

idéias. O ultramontanismo foi organizado pela Cúria Romana com um caráter de 

                                                 
17  Acerca das iniciativas do clero diante da Romanização, consultar MIRANDA, 1988, p. 16-33. 
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orientação política que centralizava as decisões e a instituição em Roma. O combate à 

modernidade era justificado pela opinião da Igreja acerca das influências do pensamento 

moderno sobre a salvação das almas, ou melhor, não salvação das almas devido à 

liberdade política e social de pensamentos e opiniões. 18 

Por isso, era preciso romanizar o catolicismo brasileiro fortalecendo os valores 

do cristianismo institucionalizado para que os fiéis não se deixassem levar pelas novas 

idéias do liberalismo moderno. Portanto, era preciso diminuir as intervenções dos 

leigos, levando alguns bispos a se organizarem no intuito de reconstruir as práticas 

católicas desde a realização das cerimônias religiosas, que deveriam ser demarcadas 

com mais pompa e características da Santa Sé, até a importação de congregações 

religiosas vindas da Europa para ajudar na consolidação de novos costumes para a 

população brasileira. 

Nos anos que antecederam a proclamação da república, o clero ultramontano se 

mostrava concordante a respeito da separação entre a Igreja e o Estado, sobre a 

circunstância da Igreja ter liberdade para resolver seus problemas internos sem a 

interferência do Estado, pois, durante muito tempo a Igreja serviu aos interesses do 

Império e ao regime de padroado, mas com essa suposta separação, ela iria perder tal 

submissão, o que seria positivo para a execução de algumas iniciativas. Inclusive alguns 

bispos manifestaram-se a favor do ultramontanismo, tendo em vista a defesa à liberdade 

da Igreja em resolver assuntos internos, o que tornou a posição dos padres 

ultramontanos dominante dentro da elite eclesiástica.19  

                                                 
18 Cf. MIRANDA, 1989, p. 16. 
19 Acerca da ação da igreja após a proclamação da república, principalmente ao que concerne à educação 
feminina, consultar. ALMEIDA, Jane Soares. Ler as letras. Por que educar meninas e mulheres? São 
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo: Campinas: Autores Associados, 2007. p. 99-
107. 
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Com a proclamação da república em 1889 e a suposta separação da Igreja e do 

Estado, o regime de romanização se intensificou, principalmente após o decreto n. 119 

de 7 de janeiro de 1890, que atingiu diretamente o poder da instituição católica. Tal 

decreto estabeleceu a liberdade de culto, o casamento civil, a laicização dos cemitérios, 

a negação do direito ao voto dos padres, a proibição do ensino religioso nas escolas 

públicas e a inelegibilidade de clérigos para cargos públicos.20 Porém, a Igreja 

continuou comportando-se como a única religião oficial e ideal para o povo brasileiro. 

A separação oficial da Igreja e do Estado tirou a obrigatoriedade da Igreja em 

servir aos interesses do Estado, o que foi visto, em princípio de forma positiva pelas 

autoridades eclesiais, mas a separação também significava perda de influência da Igreja 

sobre a sociedade, já que não estava mais a sua disposição a infra-estrutura do Estado.  

Diante de tantas mudanças, inicia-se o século XX; nele se consolida um novo 

estilo e uma nova prática religiosa da Igreja Católica.  Os bispos brasileiros convidam, 

ainda no final do século XIX, religiosos e religiosas estrangeiros focando a 

reestruturação da Igreja no Brasil.21 “Redentoristas e franciscanos, holandeses e alemãs 

são os primeiros mensageiros do novo catolicismo que desembarcam no Brasil.” (Adão, 

2001, p.189).  

A ordem Beneditina foi uma das que chegaram ao Brasil para reforçar os 

costumes católicos dessa nação. Juntamente com os Franciscanos, Carmelitas e Jesuítas, 

os Beneditinos davam uma grande estrutura para a Igreja nesse período. Mesmo estando 

em crise, principalmente os jesuítas, desde a expulsão pelo Marquês de Pombal em 

                                                 
20 Cf. ALMEIDA, 2007, p.102. 
21 Ressaltando que nesse período já havia congregações religiosas originárias da Europa habitando terras 
brasileiras. O que houve na mudança do século foi uma intensificação na chegada de tais Ordens e 
ocupação mais significativa dessas com a educação. 
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1759, e os Franciscanos e Beneditinos estarem passando por brigas internas, aos poucos 

essas Ordens conseguiram se estabelecer no Brasil. 22 

Outra preocupação da Igreja que motivou a vinda dos estrangeiros foi o avanço 

do protestantismo e da educação laica, fazendo com que uma das principais atividades 

exercidas pelas congregações européias fosse o trabalho educacional em escolas 

católicas, fundando internatos e externatos masculinos e femininos. Ocupando-se de 

ações educacionais, a Igreja Católica intensificou seu discurso enfatizando a 

preocupação em instruir o homem para a vida eterna. Nas suas intervenções 

educacionais não foi diferente: a educação passa a ser uma ascese, possibilitando uma 

reaproximação com Deus dentro de uma sociedade em busca da modernidade.  

A educação católica passa a ter uma responsabilidade de preparar o indivíduo 

para viver no mundo secular seguindo princípios cristãos, pois assim seria possível 

viver a vida eterna. Defende a idéia de que a pessoa preparada para a vida eterna é 

aquela que segue a integridade dos seus atos, que é um bom marido, uma boa esposa, 

um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador e um bom cidadão. Ou seja, um bom 

católico seria um bom cidadão. 

Durante algum tempo, a Igreja foi vista por uma significativa parcela da 

sociedade brasileira enquanto a mantenedora de bons costumes e tradições que formaria 

o bom cidadão, o que permitia as suas intervenções na formação de identidades e na 

normatização da vida social. As suas regras poderiam se confundir com as regrais 

sociais, logo, transgredir as regras religiosas seria como transgredir as regras sociais. 

Nesse cenário, que destacou um regime de romanização em busca do combate ao 

catolicismo popular, ao liberalismo moderno, ao avanço do protestantismo e à 

consolidação da educação laica que as congregações religiosas vão conquistando espaço 

                                                 
22 Cf. MIRANDA, 1988, p. 26. 
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na sociedade brasileira e oferecendo oportunidade de ensino da doutrina religiosa para 

homens e mulheres através da construção de escolas católicas.  

 

1.2. CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO FEMININA NO BRASIL 

 

Durante muito tempo, a educação feminina no Brasil assemelhou-se a alguns 

aspectos da educação dada às mulheres em Portugal. Segundo a tradição ibérica, as 

mulheres23 restringiam-se a cuidar da casa, dos maridos e dos filhos o que foi 

transferido para a colônia brasileira, que, até o início do império, em 1822, não se 

preocupou com a educação formal feminina. Algumas mulheres de famílias mais 

abastadas ainda tiveram a oportunidade de estudar em Portugal. (RIBEIRO, 2000) 

No entanto, a grande maioria seguia a tradição patriarcal católica presente no 

Brasil, educando suas filhas em casa com prendas domésticas, leituras de livros 

piedosos e morais e precárias práticas de escrita. Apenas o suficiente para auxiliar a 

mulher no comando da casa. Outras ainda recebiam permissão para estudar em 

conventos, que só surgiram no Brasil na segunda metade do século XVII, mas ainda não 

tinham um caráter de instituição de ensino formal, apesar de já oferecerem algumas 

atividades presentes, posteriormente, nos internatos católicos, como: aulas de leitura e 

escrita, música e trabalhos domésticos. (RIBEIRO, 2000) 

As ações que intensificaram o desenvolvimento da educação para mulheres no 

Brasil surgiram a partir da inquietação das classes mais altas ao perceberem que suas 

filhas precisariam de uma maior instrução, de uma melhor conduta no âmbito 
                                                 
23 As mulheres que faço referência nesse parágrafo são aquelas que Suely Almeida (2005), cita enquanto 
representantes de um primeiro grupo, as que ocupavam o topo da pirâmide social pertencentes as famílias 
ricas. Algumas mulheres ocupantes do segundo grupo, casadas ou viúvas de homens donos de cargos 
mais subalternos da coroa tinham um cotidiano parecido ao das mulheres do primeiro grupo. Já a base da 
pirâmide, composta de mulheres pobres ou escravas, não tinham o mesmo comportamento social e 
enclausuramento das outras, pois muitas delas se expunham em público para realizar o sustento da casa. 
ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. O sexo Devoto: Normatização e resistência feminina no império 
Português, XVI-XVIII. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2005.     
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sociocultural. Mas, era preciso dispor de escolas adequadas. O Estado ainda apontou 

algumas iniciativas estabelecendo um currículo não profissionalizante desde o decreto 

de 15 de outubro de 1827, “voltado para a formação de donas-de-casa, composto das 

seguintes disciplinas: leitura, escrita, quatro operações, moral cristã, doutrina católica e 

prendas domésticas.” (MANOEL, 1996, p.23). Porém, as condições práticas para a 

execução desse currículo não aconteceram, as escolas não foram criadas. 

(MANOEL,1996) 

A instituição que atendeu mais rapidamente as expectativas dessa parcela da 

sociedade que gostaria de instruir suas filhas e que tinha condições financeiras para isso 

foi a Igreja. Devemos considerar que a Igreja não só atendeu, mas também contribuiu na 

formação dessa expectativa social. 

Ilustrando a preocupação que girava em torno da educação das moças cristãs nos 

primeiros anos do século XX, recorremos a Revista Maria com um texto publicado em 

1916, intitulado da seguinte forma: Que havemos de fazer das nossas filhas. A revista 

destacou que foi realizada uma pergunta poucos anos antes por um jornal americano 

chamado Gazeta Americana, onde a melhor resposta seria premiada com a publicação 

nesse mesmo jornal e a revista Maria diz trazê-la na íntegra no decorrer de seu texto. 

O texto traz uma série de recomendações indicando que a mulher deveria ser, 

acima de tudo, uma boa cristã, buscando sempre instruções adequadas para uma dona de 

casa prendada e econômica.  

A seguir segue a imagem do texto. 
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 Imagem 3. “QUE HAVEMOS DE FAZER DAS NOSSAS 
FILHAS.” Revista Maria, novembro de 1916, p. 73-74 

 

Na perspectiva do texto, que não revela o nome do autor, a mulher deveria ter 

consciência de que ela era responsável pela salvação ou perdição de sua família, pois as 

particularidades da vida doméstica partiriam de sua organização e devoção. Observemos 

um fragmento, referente às indicações do texto, acerca do que devia ser feito a esse 

respeito: 

 

Em primeiro logar façamos d’ellas christãs. Ministremos-lhes uma 
bôa instrucção e depois ensinemo-lhes a preparar convenientemente 
uma refeição, a lavar, a passar a ferro, a concertar as meias, a fazer 
uma camisa, a cortar as suas roupas e vestidos. (Que havemos de fazer 
das nossas filhas, Revista Maria. Recife, ano 4, nº 06, novembro de 
1916, p. 73) 
 

O texto segue tratando de questões como a realização de um bom casamento, no 

qual as moças deveriam observar a dignidade do rapaz e não valorizar homens vaidosos 

e depravados, pois a felicidade de um matrimônio estaria muito mais no caráter e na 

moral do que na situação financeira. A resposta é finalizada com a indicação de que, 
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após saber tudo isso, pode-se oferecer as filhas, caso haja condições para esse luxo, 

aulas de piano e de pintura. 

Por fim, a revista coloca seu comentário acerca da resposta americana: 

 

Parece impossível que isso se leia em um jornal, porque nos nossos 
quase tudo que se escreve anda ao invés da razão e do bom senso. A 
gazeta americana oferece-nos um programa de educação feminina, 
que, ao meu ver, se resume a fazer da mulher uma boa christã e uma 
boa dona de casa. (Revista Maria, loc. Cit.) 

 

A temática abordada na revista nos leva a pensar sobre os interesses 

convergentes entre a Igreja e uma parcela da sociedade que concordava e almejava o 

estilo de educação descrito nas linhas desse artigo de revista. 

A Igreja já vinha tomando suas iniciativas para ofertar uma educação adequada 

às exigências sociais, onde também iria reforçar as suas exigências particulares para o 

público feminino. Uma dessas iniciativas foi a importação de religiosas da Europa para 

auxiliar nessa missão educacional.  Entre 1872 e 1920, cinqüenta e oito congregações 

religiosas femininas européias se estabeleceram em terras brasileiras.24 O que gerou 

destaque para a educação feminina e influências sobre as famílias na construção de 

novos costumes e hábitos socialmente aceitáveis atingindo dimensões particulares do 

universo feminino.  

As religiosas européias que se estabeleceram no Brasil realizaram, em sua 

grande maioria, trabalhos com a assistência a órfãos e idosos, fizeram trabalhos em 

santas casas e hospitais, mas o destaque maior de suas iniciativas vai para a criação e 

condução de várias escolas secundárias.  

                                                 
24

 Cf. NUNES, Maria José Rosado. Freiras no Brasil. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). Histórias das 
mulheres no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 2001. 
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 Uma dessas escolas foi estudada por Ivan Manoel (1996), que nos oferece 

informações interessantes sobre a participação da Igreja Católica na educação feminina. 

O autor traz no bojo de sua pesquisa uma reflexão referente a essa temática entre os 

anos de 1859 e 1919.  

O colégio Nossa Senhora do Patrocínio, pesquisado por Ivan Manoel, foi uma 

das primeiras escolas femininas católicas no Brasil, fundada pelo bispo de São Paulo em 

1859, e conduzida pelas Irmãs de São José de Chamberry vindas da França. Dentre as 

fontes por ele utilizadas, estavam documentos da própria instituição referentes à 

fundação e ao cotidiano da escola. 

O foco principal das análises de Ivan Manoel é a participação da oligarquia 

brasileira juntamente com a Igreja Católica na organização do sistema de ensino formal 

para as mulheres. Para o autor, no final do século XIX, dois projetos educacionais 

perpassavam na sociedade. O primeiro era o liberal, com perspectivas laicas e 

preocupado com a convivência harmoniosa dos cidadãos seguindo os princípios 

constitucionais. O segundo era o projeto católico, com os olhos voltados para a 

eternidade visando à educação de bons católicos, que consequentemente seriam bons 

cidadãos. 

Segundo Manoel (1996), era conveniente para a oligarquia juntar questões dos 

dois projetos educacionais, o que demonstrava uma série de contradições, como o 

desejo de educar suas filhas para a modernidade sem permitir que elas se envolvessem 

com as tendências negativas trazidas pela mesma modernidade, segundo o olhar da 

oligarquia.  

É válido destacar que a abordagem conceitual feita por Manoel (1996) a respeito 

de oligarquia vai além de categorias econômicas ou de mais um segmento de classe 

social, atinge também as relações interpessoais que caracterizaram intercruzamentos 
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familiares responsáveis pela manutenção do poder nesse grupo. Ou seja, casamentos, 

compadrios, acordos sociais diversos que concentraram capitais e estabeleceram o poder 

desse segmento social durante um bom tempo da história do Brasil. 

Essa mesma oligarquia considerava negativa e ameaçadora as primeiras 

manifestações do movimento feminista, por exemplo. Assim como, a liberdade de 

expressão e os direitos que as mulheres poderiam conquistar com a chegada de novos 

tempos, como o direito ao voto. Mas a mesma oligarquia desejava que suas mulheres 

soubessem ler, conversar e comportar-se da melhor forma para que, assim, elas 

acompanhassem os avanços que aconteciam com o perfil da mulher européia que ficava 

cada vez mais presente após a abertura dos portos brasileiros.  

A modernidade ressaltou contradições em torno da educação feminina, pois, a 

educação teria a função de libertar e, ao mesmo tempo, dominar, controlar. Tais 

contradições geraram exigências para as escolas e modificações dentro da estrutura da 

família, principalmente pelos novos ares da Europa que chegaram ao Brasil e geraram 

influências, principalmente na urbanização e no avanço do capitalismo, que também 

tinham particularidades para o universo feminino.  

Para a oligarquia, era bem vinda a modernidade que proporcionava 

produtividade econômica no âmbito de maquinarias, ferrovias, bancos, trabalho 

assalariado e não aquela que apontava para novas idéias de liberdade, igualdade, 

profissionalização feminina, entre outros. Sendo esses também os receios do 

catolicismo conservador, é possível entendermos o fato da oligarquia oferecer um 

significativo apoio para a construção de escolas católicas, revelando uma aliança que 

gerou considerável expansão da rede católica de ensino entre 1859 e 1959. (MANOEL, 

1996) 
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Ivan Manoel (1996) ressalta ainda que a Igreja conservadora levou tão a sério o 

combate à modernidade que tomou atitudes próprias da Idade Média. Isso se revelou 

principalmente no discurso propagado acerca do conhecimento, no qual a Igreja tentou 

ter controle sobre sua produção e distribuição, lembrando um modelo teocêntrico no 

qual Deus é o centro de onde provém a luz e a revelação do verdadeiro conhecimento. O 

saber que não fosse revelado por Deus não era verdadeiro, não merecia destaque e quem 

julgou tudo isso foi a Igreja criando uma espécie de tribunal do conhecimento.  

Diante do combate ao pensamento moderno, a Igreja se apresentou enquanto 

detentora do verdadeiro saber, considerando que o seu saber era abençoado e conduzido 

por Deus. Portanto, todo conhecimento que estava fora desse arcabouço era ameaçador 

à salvação da alma, o que lavava a Igreja a negá-lo, como nos mostra o autor: 

 

Ao controlar a Cúria Romana, o clero ultramontano estabeleceu um 
vasto programa de recristianização da sociedade composta de vários 
tópicos. No que se refere à produção do saber e à educação, o 
programa visava combater o pensamento moderno em todos os 
momentos e em todos os lugares, pretendendo recuperar para a igreja 
o controle sobre a produção do saber nos mesmos moldes da Idade 
Média (MANOEL, 1996, p. 42).  

 

O mundo moderno se revelava uma ameaça, porque não obedecia aos preceitos 

da Igreja e não valorizava o sagrado e a ideologia cristã-católica, fazendo do homem o 

centro das investigações e do conhecimento e não mais Deus, junto com os dogmas da 

Igreja. A Igreja Católica não comungava desse ideal e tentou combatê-lo de diversas 

formas, principalmente através da educação. 

As classes mais abastadas não se animavam com algumas idéias modernas, mas 

também não poderiam deixar de colocar suas filhas nas escolas pelo menos para 

alcançar um cultivo sociocultural, já que isso virou uma exigência de uma sociedade 

polida e civilizada. Manoel (1996) destaca que as escolas públicas do final do século 
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XIX eram constituídas pelas classes mais pobres; sendo assim, os filhos e as filhas da 

oligarquia ou estudavam em casa com professores particulares brasileiros e estrangeiros 

ou eram enviados para colégios internos.  

Segundo Manoel (1996), a educação feminina na perspectiva oligárquica 

enfatizou um polimento sociocultural da mulher, termo utilizado pelo próprio autor, que 

direcionou as intervenções pedagógicas no sentido de polir as mulheres para seu papel 

social de ser mãe, dona de casa, educadora e rainha do lar. Almeida (2007) destaca que 

esse polimento acrescentou um novo título à mulher: além de ser mãe, dona de casa, 

dentre outros, ela também passa a ser uma dama. 

Então, uma dama que se preze precisaria de instruções que ressaltassem as artes, 

as músicas, as poesias, os romances, conhecimentos que iriam fazê-las brilharem nos 

salões e facilitar a conquista de bons casamentos para as jovens. Tendo em vista que 

nesse período os casamentos não se restringiam às razões econômicas, como acontecia 

na época da colônia, com o passar dos anos e com a ajuda do sistema higienista o amor 

romântico foi ganhando mais espaço e a educação das jovens foi direcionada para a 

aspiração de um bom casamento com filhos. No entanto, a vida profissional da mulher 

ainda não recebia muito destaque. (ALMEIDA, 2007) 

A educação feminina resistiu vários anos para colocar uma formação 

profissionalizante nas escolas, a ressalva para essa educação era que as mulheres 

pudessem ser apenas boas mães, esposas e soubessem se comportar da melhor forma em 

eventos sociais.  

Desse modo, o mais importante para a educação feminina nas escolas religiosas 

era a purificação da alma, a construção de um bom caráter e o zelo pela moral e os bons 

costumes; sendo assim, levariam sua família a viver a fé católica. Almeida (2007, p. 

104) se refere a esse fato da seguinte forma: “As mulheres educadas segundo os 
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postulados católicos levariam o lar cristão a se tornar verdadeiramente fiel à Igreja e 

disseminariam seus dogmas.” 

As opiniões contrárias ao movimento feminista concordavam com essa 

perspectiva não profissionalizante defendendo que a profissionalização da mulher 

descaracterizaria a sua missão “natural”. A Igreja era uma das instâncias que também 

não simpatizava com as idéias feministas.  

A revista Maria traz um texto sobre o feminismo escrito por Margarida Silvestre, 

descrevendo um conceito de feminismo entendido enquanto o desejo que as mulheres 

teriam de se emancipar, de buscar uma falsa liberdade criando um mundo à parte que 

não fosse vivendo como a sombra do homem. A imagem abaixo é referente ao texto da 

revista. 

 

                  
Imagem 4. “FEMINISMO.” Revista Maria, Recife, 
novembro de 1916, p.146. 
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O texto faz referência às mulheres que não se importariam em exercer atividades 

profissionais semelhante aos homens. A autora se mostra contrária a tais atitudes e diz, 

ainda, que só concordaria se o Brasil escravizasse as mulheres como, segundo a autora, 

acontecia em países como a Turquia, a Índia ou o Egito.  

O texto continua mencionando o fato de as mulheres serem humilhadas e 

desvalorizadas como algo presente apenas na antiguidade, porque, depois da mensagem 

cristã, a mulher ganhou novas particularidades, principalmente por conta do tratamento 

dado por Jesus Cristo a mulheres como Maria Madalena, a samaritana, a mulher 

adúltera. Para a autora, a forma como Jesus Cristo valorizou a mulher nas passagens 

descritas nos evangelhos fez surgir uma nova fase referente à posição da mulher perante 

a sociedade. 

Tal posição é descrita, pela autora, enquanto aquela que deve ocupar-se de 

atividades próprias para o mundo feminino, pois tentar realizar atividades próprias dos 

homens tornaria as mulheres masculinas. A narrativa presente na revista deixa clara 

qual deve ser a posição da mulher: 

 

A missão da mulher é santa. Ella é um anjo tutelar que estende a 
níveas asas sobre o lar doméstico; a mensageira da paz que deve guiar 
a família. E se o homem impera na sociedade, a mulher também tem o 
seu scepctro, ela reina no lar (SILVESTRE, Margarida. Feminismo. 
Revista Maria, Recife, ano 4, n. 11, novembro de 1916.) 

 

Sendo assim, o público feminino deveria comportar-se de acordo com esses 

ideais cristãos respeitando as referências que giravam em torno da mulher. A autora diz 

ainda, que o fato da mulher não precisar assumir tarefas além do lar não quer dizer que 

elas deveriam assumir um mundo ausente de instruções educacionais. Pelo contrário, 

seria importante que o homem tivesse uma esposa instruída que lhe servisse bons 

conselhos e produzisse a felicidade dele e de seus filhos. Ou seja, segundo as 



 42 

perspectivas do texto, a família só teria a ganhar com a permanência das mulheres 

dentro de casa, porém com uma instrução adequada para cuidar de suas tarefas. 

Instruções que poderiam ser obtidas nas escolas confessionais. 

O artigo descrito na revista católica demonstra um pouco da representação 

feminina que a Igreja apresentava em seu discurso e nas suas práticas educacionais, no 

qual o mais importante seria a mulher se manter enquanto responsável em transmitir 

valores cristãos para a família ocupando-se de atividades domésticas. 

Dentro das escolas, as mulheres viriam a assumir um modelo de conduta 

apropriado para vivenciar as idéias modernas sem perder a devoção e a moral do 

discurso católico. Outro discurso que também contribuiu para a formação desses 

modelos de conduta e que também teve forças no ambiente escolar foi o discurso 

médico higienista. Através de sua relação entre o orgânico e o moral, ele pôde 

influenciar áreas jurídicas e pedagógicas. 

 

1.3. A PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA HIGIENTISTA 

 

Não podemos deixar de citar a participação do sistema higienista nesse contexto 

da valorização da educação feminina, pois o discurso médico higienista também foi 

responsável pela formação de novos costumes para as mulheres e para a família 

brasileira, o que influenciou diretamente na realidade educacional. 

 Costa (2004) trata da participação da ordem médica na elaboração da norma 

familiar e descreve que a urbanização foi acompanhada pela ordem higienista através da 

participação dos médicos no seio familiar e nas decisões do Estado. Era comum dispor 

de um médico da família que além de receitar medicamentos, também servia enquanto 

conselheiro e orientador de bons costumes para diversas vivências familiares. 
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A higiene passa a ser um dispositivo normalizador no qual trazia objetivos 

correspondentes aos interesses do Estado, que, por sua vez, preocupava-se em formar 

cidadãos com zelo à pátria e desejo de constituir uma sociedade forte e produtiva. Para 

isso, a ordem higienista valorizou a infância e os cuidados das mães para com seus 

filhos, tentando acabar de uma vez com os costumes herdados pela família do período 

colonial. 

Até o início do século XIX, muitas mulheres eram alvo de isolamento social e 

apresentavam um papel passivo na economia e nas relações sociais. Mas, com o 

desenvolvimento urbano e a presença do discurso médico, as mulheres vão, aos poucos, 

ganhando um novo perfil, como nos descreve a citação abaixo acerca das características 

das mulheres do final do século XIX: 

 

Da habilidade feminina dependia o sucesso de um salão ou de uma 
recepção. Da maneira como as mulheres se comportavam, recebiam, 
hospedavam ou se insinuavam junto a personagens prestigiados, 
dependia, às vezes, o bom encaminhamento da carreira política e 
econômica do homem. Em troca desse gênero de exposição e 
mercadejo de seus corpos as mulheres começaram a reivindicar um 
cuidado e uma atenção que nunca haviam tido antes (COSTA, 2004, 
p. 108). 

 

O autor destaca que, no final do século XIX, algumas mulheres já apresentavam 

um novo perfil que correspondia aos avanços urbanos e sociais. O corpo da mulher 

abandonou antigos hábitos e se utilizou de novas vestimentas com influências 

européias, e os artigos femininos passam a ter uma presença marcante no comércio.  

A mulher deveria saber receber as visitas de seus maridos, comportar-se 

exemplarmente não só à mesa, mas também em outras situações. As mulheres eram um 

dos principais alvos da ordem médica, pois elas eram as mediadoras entre os filhos e as 

exigências do Estado, com isso seu papel social cresceu e ganhou uma maior 
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responsabilidade na produção dos bens dos maridos e nas riquezas nacionais (COSTA, 

2004). 

Mas nem todas as influências européias eram bem vistas pelos médicos 

higienistas. O exagero diante da moda, por exemplo, era extremamente criticado por 

esse grupo.   Para alguns, a moda era considerada um foco de infecção moral dentro da 

sociedade, pois tornava a mulher sonhadora, relapsa e irresponsável para com seu dever 

fundamental que seria conservar sua saúde e de seus filhos.  

A condenação à moda era veemente nas teses médico-higiênistas que advertiam 

os pais acerca do perigo dessa sobre seus filhos, justificando, inclusive, que o bom 

desenvolvimento físico e moral era influenciado pelo que se vestia. Nessa perspectiva, a 

moda era anti-higiênica e uma imitação insensata dos hábitos europeus, ou seja, não 

passava de um item material de segunda importância.25 

A revista Maria traz um gênero ilustrativo intitulado Modas e Modo, onde na 

edição de março de 1916, consta o texto A moda e o Pudor, referente a uma carta escrita 

por um Arcebispo sobre o vestido curto. O texto destaca que a moda que desagradava a 

Igreja era aquela que esquecia o pudor, pois esse deveria ser o principal e mais nobre 

ornamento do corpo feminino. Observemos uma parte do texto que se refere ao combate 

da Igreja acerca do que, para ela, seria falta de pudor: 

 

Ora a igreja que dignificou e exaltou a mulher arrancando-a ao 
barathro do paganismo e convertendo-a de escrava em rainha, não 
póde de nenhuma forma tolerar que á mulher roubem o que mais a 
dignifica.” (A moda e o pudor. Revista Maria, Recife, ano 4, nº 3, 
março de 1916)  

 

O autor culpa a moda e a tolerância social por roubarem o pudor das mulheres, 

diz que as pessoas aceitam tudo e não utilizam princípios cristãos para comportar-se. 

                                                 
25 Cf. COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2004.  
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Logo, a moda caracterizaria o que merece a sua sociedade. Para o artigo em pauta, a 

falta de pudor é uma característica social que se reflete no que as pessoas vestem. 

Outros textos da revista ressaltam esse mesmo sentido, que a moda é algo perigoso e 

ameaçador para o bom exemplo da mulher cristã.  

Se o corpo envolvido com a moda era perseguido, o corpo adepto às práticas de 

exercícios físicos eram valorizados pelo discurso médico. Os higienistas defendiam 

fortemente as atividades que destacavam a prática regular de exercícios físicos, 

principalmente dentro das escolas. No início as justificativas giravam em torno da 

ginástica e de outros exercícios específicos que ressaltavam o desenvolvimento de 

alguns órgãos dos sentidos como a visão e a audição. (COSTA, 2004) 

A ginástica era definida enquanto uma série de exercícios simples e combinados, 

dispostos em uma ordem própria para desenvolver gradualmente o organismo. Tal 

ordem era definida pelos médicos higienistas, que, como já foi dito, defendiam 

fortemente a prática de exercícios físicos em prol do bom desenvolvimento corporal. As 

intervenções desse grupo determinaram uma grande quantidade de exercícios levando 

em consideração as particularidades da idade e do sexo. 

Em suma, a ginástica era bem recomendada pelos médicos por perceberem nela 

objetivos propícios para um enquadramento disciplinador sobre o corpo, com o objetivo 

principal de beneficiar a prática de virtudes sociais através de exercícios, que 

resultariam na obtenção de uma boa saúde, no prolongamento da vida e, principalmente, 

no melhoramento da espécie humana.26 Vamos tratar mais detalhadamente dessas 

questões que envolvem os exercícios físicos no quarto capítulo.  

Diante dessa preocupação com o corpo que se revelava em atitudes que ora o 

renunciava e ora o colocava em destaque, havia também o cuidado e o controle com a 

                                                 
26 Cf. COSTA, 2004.  
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sexualidade, que se justificava por um discurso de proteção ao corpo. A masturbação, 

por exemplo, era vista como um problema higiênico. Costa se refere a esse fato da 

seguinte forma (2004, p.192): 

  

A criança masturbadora gerava o adulto débil, sujeito a abortos e 
esterilidade. O masturbador era antes de tudo um irresponsável, 
incapaz de avaliar a incidência social de sua mesquinha prática de 
prazer. Auxiliado pela omissão familiar, conduzia-se egoisticamente, 
sem compromissos com a perpetuação de seu grupo social nem com o 
futuro do país. 

  

Para amenizar essa situação foi recomendado pelos médicos que as escolas 

aumentassem os números de recreios com utilização de exercícios físicos, 

principalmente a ginástica, para que assim as crianças pudessem se distrair da prática de 

masturbação e extravasassem suas energias em atividades vistas como benéficas e 

produtivas. (COSTA, 2004) 

De uma forma geral, a medicina higiênica era responsável pela produção de 

indivíduos preocupados com seus corpos e suas emoções, o que levou a adesão de 

valores e normas sociais as quais, através de uma técnica de criação de hábitos, 

influenciou várias práticas corporais. Segundo Costa (2004), a educação física, moral e 

intelectual das crianças dentro e fora das escolas eram umas das principais preocupações 

dos higienistas.  

 Para conquistar o espaço idealizado pelo discurso médico foi preciso que a 

classe social influente, na qual Manoel (1994) descreve enquanto oligárquia, realizasse 

articulações com outros segmentos e instituições sociais, como aconteceu com a Igreja 

Católica. A Igreja, por sua vez, também tinha interesses em comum com a oligarquia e 

com o sistema higienista, como descreve Almeida (2007, p.81-82): 
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O discurso médico sanitarista do século 19, que impôs a ideologia do 
amor materno, foi plenamente apoiado pela Igreja Católica, ao 
representar as mulheres como as guardiãs do lar cristão, depositárias 
da esperança da raça e responsáveis por formar o corpo e a alma dos 
futuros cidadãos. 

 

Toda essa expectativa sobre a conduta feminina enfatizada pela doutrina católica 

e pelo sistema higienista que levava ao controle da sexualidade, as normatizações 

sociais, ao casamento religioso, entre outras questões, demonstrava uma exacerbada 

vigilância do corpo das mulheres. Vigilância essa que foi acentuada pela Igreja com o 

advento da modernidade e a maior procura da sociedade por escolas religiosas para suas 

filhas, em especial pelos internatos. 

Através dessas atividades que envolviam o corpo de forma direta, as escolas 

católicas femininas, de forma especial os internatos, mostravam-se enquanto um espaço 

ideal para disciplinar o corpo da mulher estipulando a ordem, o bom comportamento e a 

polidez como elementos essenciais e obrigatórios para o alcance dos objetivos de 

instrução. 

 

1.4. O MODELO DE ESCOLA FEMININA PROPOSTO PELA IGREJA 

 

A partir do surgimento de uma maior demanda de alunas para as escolas 

católicas, alguns bispos intensificaram suas ações utilizando a política ultramontana 

para atingir as reformas do catolicismo brasileiro através da educação. O projeto 

educacional ultramontano visava atingir duas esferas: a religiosa e a familiar. A 

religiosa, na perspectiva da educação masculina com a formação de sacerdotes e a 

consolidação de um clero tradicional e atuante com condições de intervir na 

religiosidade da sociedade. Na esfera familiar, a Igreja ultramontana atingia as mulheres 

através da educação de meninas e jovens para que, posteriormente, elas fossem 
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educadoras de seus filhos, de sua família e da sociedade, ressaltando a perspectiva do 

catolicismo conservador. (MANOEL, 1996) 

A congregação estudada por Ivan Manoel, as Irmãs de São José de Chamberry, 

utilizou as perspectivas do catolicismo ultramontano nas suas intervenções 

educacionais. Tais religiosas construíram colégios internos, mas também externatos e 

orfanatos, sendo que os internatos são os que melhor caracterizaram o modelo 

tradicional do sistema educacional católico trazido por esse grupo de Irmãs. 

 

As grossas paredes e os altos muros do colégio interno 
desempenhavam uma dupla função: não permitiam nem a saída de 
alunas nem a entrada do mundo exterior, seja na forma de pessoas não 
autorizadas, seja na de leituras proibidas, ou de correspondência, toda 
ela censurada. (MANOEL, 1996, p.51) 

 

 As meninas eram retiradas do convívio social para aprenderem novas regras de 

conduta com valores vindos do catolicismo tradicional para formarem a base de uma 

nova sociedade com princípios conservadores, hierárquicos, antimodernos e 

antifeministas. Era nos internatos das Irmãs de Chamberry que se oferecia o maior 

número de matérias, havia um maior número de professores e a qualidade do ensino era 

vista com mais preocupação. Os externatos tinham um caráter mais assistencialista e 

doutrinário, e os orfanatos se utilizavam de práticas educacionais que pouco 

evidenciavam o cultivo intelectual, mas sim habituava as órfãs ao trabalho de faxineira, 

passadeira e cozinheira.(MANOEL, 1996) 

 Os internatos passaram a ser vistos como recursos pedagógicos alicerçados em 

dois tópicos fundamentais. Primeiro ressaltando que a criança precisaria se isolar para 

vencer as suas tendências naturais ao pecado. Era preciso que ela ficasse em um lugar 

seguro e isolado para apreender os conhecimentos necessários que fortaleceriam sua 

alma. O segundo tópico destacava que o mundo moderno estaria em permanente crise e 
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ameaçado pelo mal, juntamente com sua ciência materialista e liberal. Sendo assim, 

para que houvesse sucesso na educação, seria preciso tirar as crianças desse mundo mau 

e corruptor. (MANOEL, 1996) 

 Portanto, a valorização dos internatos não foi um fato exclusivo das Irmãs de 

São José de Chamberry estudadas por Ivan Manoel, mas sim de todas as escolas 

católicas que se preocupavam com a propagação dos princípios ultramontanos, já que 

nos internatos era possível executar os objetivos mais coniventes ao catolicismo 

tradicional.  

Tais objetivos ressaltavam a apropriação da doutrina católica, das primeiras 

letras e das prendas domésticas e executavam-se através do ato de instruir e educar. Para 

instruir, era preciso promover conquistas e descobertas do saber e da ciência, limitando-

se a apresentar para as alunas os saberes relacionados às ciências naturais, matemática, 

geometria, etc. As ações educacionais teriam o intuito de modelar o caráter das alunas 

de acordo com os preceitos e valores católicos, por meio da prática de virtudes, dos 

conhecimentos das verdades religiosas. (MANOEL, 1996) 

As escolas católicas apresentavam um modelo educacional que revelou uma 

constante preocupação com as novidades que a modernidade depositava na vida social. 

Por isso, muitas das intervenções pedagógicas perpassavam a doutrina católica. Havia 

as aulas de catecismo, história sagrada e profana, instrução religiosa27 demonstrando a 

necessidade de se apropriar das idéias católicas para, assim, combater as novidades 

consideradas nocivas trazidas pelo mundo secular. 

Na revista Maria, encontramos uma história narrada possivelmente por um das 

leitoras, pois assina como Filha de Maria da Matriz de São José. O conteúdo dessa 

história mostra a preocupação da revista em não aceitar que a vivência da doutrina 

                                                 
27 Manoel (1996), ressalta tais matérias nas escolas católica e se refere a prospectos encontrados na escola 
por ele estudada aonde a presença desse tipo de aula era bastante comum. 
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católica fosse secundária diante das novidades da modernidade, como o cinema, a moda 

e as novas danças.  O texto revela a indignação da autora diante da opinião de outras 

mulheres acerca de seus ideais, que não estavam relacionados à Igreja. Abaixo segue a 

imagem do texto em pauta. 

 

              
 Imagem 5. “MEU IDEAL”. Revista Maria, Recife, fevereiro de 1916, 
p.25. 

 
 

A autora descreve que, ao esperar um bonde em uma das ruas mais 

movimentadas pela elite social do Recife, percebe um grupo de senhoritas conversando 

alegremente. Sem conter sua curiosidade, a Filha de Maria aproximou-se do grupo para 

saber sobre o que se tratava tal animadora conversa. Percebeu que falavam sobre o ideal 

e cada uma que descrevesse qual era o seu. A primeira dizia que seu ideal era o cinema, 

a segunda que era trajar no rigor da moda, a terceira dizia que seu ideal era a regata, a 

quarta enfatizou que era louca pela dança e ainda havia uma quinta senhorita que opinou 

não haver nada melhor do que um pic-nic.  
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A ouvinte de tal conversa se mostrou chateada por nenhuma ter tido a coragem 

de dizer: 

 

Meu ideal é Jesus[...]No dia em que não commungo, não me sinto 
bem; quando perco a missa aos domingos e vejo que offendi a Deus, 
que horror![...]Ah! Jovens que viveis na obscuridade do século, olhai 
para a immensidade do mar, contemplae as bellezas da natureza e 
meditai um pouco[...] Pensae na morte que cedo ou tarde baterá em 
vosso lar e pedi perdão a Deus por vossas leviandades. (Meu ideal. 
Revista Maria, ano 04, nº 02, fevereiro de 1916)    
 

Não vamos entrar no mérito de tentar analisar se esse texto foi realmente escrito 

por essa Filha de Maria, como se apresenta a autora, ou se foi uma história criada pelo 

corpo editorial da revista. Queremos chamar a atenção para o fato da publicação desse 

texto em uma revista católica, demonstrar a investida da Igreja em combater algumas 

práticas ou fazer delas menos importantes que as suas. Demonstrando que o combate a 

algumas situações próprias da modernidade atingiam várias esferas sujeitas à 

intervenção do catolicismo institucionalizado. 

Sendo assim, consideramos o quanto esse combate deveria ser fervoroso nas 

escolas que tinham objetivos bastante definidos nas suas aulas de catequese, histórias 

sagradas e profanas e como toda essa pressão se revelava no corpo.   

 A recusa ao próprio corpo é algo que podemos destacar dentro dessa esfera 

institucional da educação católica. Tal recusa se revelava de várias formas, inclusive 

pela valorização da humildade e pela ausência de vaidade. Os uniformes são um bom 

exemplo para ilustrar essa recusa ao corpo, as roupas eram sempre muito bem 

engomadas e limpas, mas sem abrir mão das cores mais discretas como o preto, o 

branco ou o azul marinho que formavam vestuários compridos deixando o corpo 

encoberto. 



 52 

 Essa recusa ao corpo era usada como instrumento de purificação da alma. 

Através de castigos e mortificações o corpo era sacrificado para reforçar um discurso de 

salvação, já que as alunas não estavam sendo preparadas para a vida religiosa. A recusa 

ao corpo era justificada pela obtenção da polidez social, ou seja: 

 

[...] era necessário adestrá-lo para executar os movimentos e os gestos 
conforme um conjunto de etiquetas que abrangiam desde o sentar-se 
corretamente e comer maçãs com garfo e faca, até a maneira correta 
de abrir o lenço e assoar-se (MANOEL, 1996, p.80). 

 

Em algumas questões, o corpo era renegado, mas, em outras, ele era de alguma 

forma reverenciado, como acontecia nas práticas de exercícios físicos. Mas nem todas 

as escolas confessionais abriam espaço para a prática de exercícios como a ginástica ou 

esportes. Ivan Manoel não evidencia essa prática em suas análises, talvez por não ter 

encontrado registros a esse respeito, inclusive a lista de 17 matérias ensinadas na escola 

não incluíam ginástica nem algo parecido, a não ser o que nós podemos chamar  

ginástica com as agulhas, possivelmente realizada nas aulas de trabalhos manuais.  

As práticas corporais mais intensas poderiam ser confundidas com o cultivo ao 

corpo e atividades sensíveis e tendenciosas ao pecado. Mas isso não quer dizer que 

todas as congregações fecharam suas portas para esse tipo de prática. As Beneditinas 

Missionárias, que serão evidenciadas a partir do próximo capítulo, revelaram uma 

preocupação acerca da realização de ginástica, esportes e outras atividades corporais, 

como dança e teatro, desde a construção de suas escolas. O que mostra que as práticas 

corporais, apesar de terem sido recomendadas dentro das escolas pelo sistema 

hisgienista, tinham as suas particularidades nas escolas confessionais.  

Entretanto, não é de se espantar que isso acontecesse por ser o corpo esse 

constante foco de tensões entre valores, discursos e práticas. Tensões que possivelmente 

se intensificam em uma esfera religiosa e educacional. 
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No próximo capítulo vamos apresentar a Congregação das Beneditinas 

Missionárias que chegaram a Pernambuco no início do século XX escrevendo páginas 

importantes para a educação feminina desse estado. Através da memória conservada 

pelas Irmãs Beneditinas, foi possível levantar informações referentes à consolidação de 

tal Congregação Religiosa nesse estado, e seu empenho na educação de garotas segundo 

os princípios do catolicismo tradicional. A memória das Missionárias nos levou a 

corpos disciplinados e instruídos para vivenciar um mundo que, aos poucos, abria 

espaço para as mulheres.  

A contextualização acerca do catolicismo no Brasil e seu empenho na educação 

feminina que foi tratada nesse capítulo, através de perspectivas de autores que já 

pesquisaram sobre esse assunto como Ivan Manoel, Jane Almeida e Carlos Miranda, 

possibilitaram uma impressão geral acerca das iniciativas da Igreja para a educação da 

mulher. As Beneditinas Missionárias recebem destaque no próximo capítulo, através 

das fontes encontradas na Academia Santa Gertrudes, onde vamos ressaltar a memória 

dessas religiosas diante dos primeiros anos, desse grupo, em terras pernambucanas. 
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CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2    

DA MISERICÓRDIA SE FAZ DA MISERICÓRDIA SE FAZ DA MISERICÓRDIA SE FAZ DA MISERICÓRDIA SE FAZ 
UM LINDO CAMINHO PARA A UM LINDO CAMINHO PARA A UM LINDO CAMINHO PARA A UM LINDO CAMINHO PARA A 
ESCOLA: ESCOLA: ESCOLA: ESCOLA: A MEMÓRIA DAS A MEMÓRIA DAS A MEMÓRIA DAS A MEMÓRIA DAS 

BENEDITINASBENEDITINASBENEDITINASBENEDITINAS    MISSIONÁRIAS.MISSIONÁRIAS.MISSIONÁRIAS.MISSIONÁRIAS.    
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[...] as palavras ou os vestígios que nos chegam do passado são como 
conchas de clamores antigos. As palavras e os vestígios são signos que 
possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas 
significâncias remontadas. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p.91) 

 

Iniciamos este capítulo, que irá tratar da memória das Beneditinas Missionárias 

no estado de Pernambuco, destacando nossa concordância com Albuquerque Jr. (2007), 

que ressalta as memórias individuais e coletivas como fontes que cada vez mais têm 

assumido uma importância significativa para os trabalhos de gestação histórica. 

Não consideramos a memória das Beneditinas, seus escritos e a elaboração das 

crônicas presentes no arquivo da instituição como o discurso mais verdadeiro, nem 

como um reforço de argumentos ou provas acerca do que estamos apresentando. Mas 

sim, como mais um ponto de vista sobre o real, diferente de classificarmos tais 

informações como a realidade sobre a qual os fatos se estruturam. 

Segundo Albuquerque Jr (2007), não deve ser feita das memórias uma totalidade 

homogênia ou uma unidade, mas sim multiplicidades sujeitas a bastantes 

deslocamentos. No entanto, estão sempre em busca de preservar a idéia de uma essência 

que atravessa os tempos. 

A memória das Beneditinas Missionárias possibilita uma visualização de 

algumas questões que podem ter acontecido no transcorrer dos primeiros anos em que 

essas estrangeiras se ocuparam em terras brasileiras, além de trazer informações acerca 

dos costumes doutrinários que envolviam a rotina e a educação do corpo das alunas da 

Academia Santa Gertrudes. 

Primeiramente faz-se necessário entender o cenário encontrado pelas Irmãs ao 

chegarem a Pernambuco, a reação da comunidade que recebeu as estrangeiras e as 

primeiras iniciativas das Missionárias em ocuparem-se com atividades educacionais.  
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Para isso, utilizamos uma fonte documental encontrada no arquivo da Academia 

Santa Gertrudes, que são escritos realizados pelas Irmãs desde o ano em que chegaram 

ao estado de Pernambuco. O período pesquisado vai de 1903 até 1938, os escritos estão 

destacados enquanto crônicas e apresentam vários capítulos, sendo os capítulos mais 

relevantes para nossa pesquisa os que estão intitulados por: Internas e Escola; Casa da 

Misericórdia = mudanças e construções. Abaixo segue a imagem de uma das crônicas 

em alemão e do plano de tradução. 

 

        
imagem 6. CRÔNICAS. À esquerda temos a imagem das crônicas em alemão datadas em 1915; à 
direita o plano de tradução para o português, feito pela Ir. Ellingera. 

 

 As crônicas estão organizadas em duas pastas, onde uma é composta pelos 

escritos em alemão e outra com as traduzidas. Durante as visitas ao arquivo da 

instituição, as pastas eram guardadas em um armário fechado sem numeração que 

pudesse facilitar alguma identificação. O contato com as crônicas foi oportunizado a 
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partir de uma conversa com a Irmã responsável pelo arquivo, que apresentou tais 

documentos. 

 Outra fonte também presente nos arquivos das Beneditinas é o histórico da 

Associação das Instrutoras Missionárias (AIM), entidade filantrópica fundada pela 

congregação para atender as obrigações civis ao tornar-se uma instituição de utilidade 

pública. Ou seja, ao fundar a escola, as Beneditinas tiveram que se organizar através de 

uma associação, para garantir os seus direitos e deveres diante do Estado, como 

acontece com grande parte das congregações religiosas que querem adquirir o título de 

utilidade pública e realizam alguma ação filantrópica.  

 Através dessas e de outras fontes, descrevemos o que as Irmãs se preocuparam 

em registrar. Aquilo que seria interessante, para elas, enquanto documentação das ações 

das Religiosas Missionárias em Pernambuco nas primeiras décadas do século XX. Ou 

seja, a “verdade” das Beneditinas Missionárias. 

   

2.1. A VERDADE DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS 

 

A Prioresa28 geral das Beneditinas Missionárias, Irmã Madre Birgitta Korff, 

recebeu na Alemanha em 1903, um pedido do Abade e superior geral da ordem religiosa 

de São Bento no Brasil, Dom Gerardo Van Coloen, para que ela enviasse religiosas 

Beneditinas ao Brasil. O Abade justificou o seu pedido dizendo que as Irmãs iriam 

trabalhar na catequese de índios da Região Amazônica, mas o trabalho das primeiras 

Beneditinas que desembarcaram em Pernambuco foi direcionado para a construção de 

                                                 
28 Prioresa é o termo utilizado pelas irmãs referente à madre superiora. 
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escolas femininas, o que adiou por alguns anos a ação das Missionárias junto aos índios 

da Amazonas.29 

No entanto, o que se sabe é que já havia congregações religiosas femininas no 

Brasil realizando um trabalho educacional com a fundação de escolas para mulheres. 

Dentre as congregações que já estavam instaladas em Pernambuco, antes da chegada 

das Beneditinas Missionárias, havia as Irmãs Dorotéias da Itália em 1866, que fundaram 

o colégio São José e as Damas da Instrução Cristã que vieram da Bélgica em 1896, 

fundando o colégio das Damas da Instrução Cristã. 30 

Nos registros estudados, não foi encontrada uma justificativa para o fato das 

religiosas não terem logo seguido caminho para a Amazonas, mas sim permanecido na 

casa que foi deixada aos cuidados das Alemãs onde, posteriormente, fundaram sua 

primeira escola em território brasileiro. A participação das Irmãs na catequese dos 

índios aconteceu anos depois quando já havia uma maior quantidade de Missionárias no 

Brasil. Até então, as Beneditinas se empenharam no melhoramento das instalações, 

reiniciaram o orfanato que já havia existido na casa onde foram morar e iniciaram a 

construção da Academia Santa Gertrudes. 

Portanto, a resposta positiva à solicitação de envio de Religiosas Alemãs para o 

Brasil foi concretizada no dia 21 de julho de 1903 com a chegada de oito missionárias 

ao porto do Recife.  

As crônicas notificam que os primeiros anos das Irmãs no novo país foram de 

extrema penúria, desde a chegada, pois tiveram que gastar a maior parte do dinheiro que 

traziam nas despesas da alfândega. Ao chegarem à cidade de Olinda, subiram a ladeira 

                                                 
29 DINIZ, Ir. Maria de Lourdes Flourentino. Facho: Patrimônio Cultural de Olinda. Olinda Patrimônio 
Culturam da Humanidade. Facho, Olinda-PE, 1983. 
30

Cf. MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. Igreja Católica no Brasil: uma trajetória reformista (1872-
1945). 1988. Dissertação (Mestrado em História) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1988. 
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da misericórdia com a ajuda de carros de bois que levavam as quinze malas que 

compunham a mudança para a Casa da Misericórdia31. Segundo consta no histórico da 

AIM (1930), ao se depararem com a nova moradia, as Irmãs ficaram impressionadas 

com a situação precária que se encontrava a casa, “o casarão abandonado estava tão 

arruinado que dificilmente havia um lugar enxuto na época da chuva” (Histórico 

da AIM, 1930). 

Os moradores da região ficaram curiosos para saber quem iria ocupar aquele 

estabelecimento. “Depois passamos pelas ruas de Olinda. De cada casa, 

observaram-nos pessoas curiosas, porque nós subíamos o morro onde fica o nosso 

castelo, A CASA DA MISERICÓRDIA” 32.  Mas a casa não estava tão confortável 

quanto deveria ser um “castelo”. Faltavam muitos móveis, precisava de algumas 

reformas e não havia condições de cozinhar, por isso, as Beneditinas Missionárias 

passaram um bom tempo recebendo suprimentos do Padre Superior (Dom Gerardo Van 

Caloen). “O revmo. Pe. Superior mandou na hora certa a comida para as refeições, 

pois nós não tínhamos nem a mínima possibilidade para poder cozinhar, pois não 

existia nem fogão nem panela.”33  

Menos de um ano depois da chegada das Estrangeiras, as mudanças e 

construções começam a aparecer nas crônicas de 1904: 

 

                                                 
31 Em 1630, no extremo sul da Rua Nova, em Olinda, funcionavam o Hospital da Misericórdia e a sua 
igreja. Mas, com o grande incêndio de 1631, provocado pelos holandeses, os prédios ficaram em ruínas 
(...) Em 1655, o templo foi reconstruído no mesmo lugar que ocupara no passado, mas em dimensões 
menores (...) No ano de 1896, entretanto, o hospital e a igreja foram cedidos à Ordem dos Beneditinos do 
Mosteiro de Olinda e, no local, fundava-se um colégio de artes e ofícios para crianças órfãs. Os monges, 
por outro lado, continuavam pagando à Santa Casa uma determinada quantia, como uma espécie de 
aluguel.  VAINSENCHER, Semira Adler.  Igreja e Hospital da Misericórdia Olinda, PE. Pesquisadora 
do Instituto de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco. Disponível em: WWW.fundaj.gov. 
acesso em set. 2007 
 
32 Crônicas. Casa da Misericórdia= Mudanças e Construção, 21 de julho de 1903. 
33

 Ibid., 22 de julho de 1903. 
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Quem viu a nossa casa no ano passado e vê agora, perceberá a 
diferença. A frente ficou mesmo bonita, graças ao Revmo. Pai 
Abade Gerardo que nos doou a soma necessária (...) Infelizmente, 
a beleza se encontra só por fora, na frente. Mas, confiamos que 
São José cuidará também dos lados e do interior, que se 
encontram em estado ruim (Crônicas. Casa da Misericórdia= 
Mudanças e Construção, 03 de março de 1904) 

 

Várias notificações presentes nas crônicas demonstram o investimento da 

congregação na estrutura da casa, através de verbas que eram doadas pela comunidade e 

pelo Mosteiro de São Bento. As Irmãs também criaram um meio de subsistência com a 

confecção de paramentos. No histórico da AIM consta que essa foi a principal fonte de 

renda até 1912. 

Além da reforma da Casa da Misericórdia, as Beneditinas também tiveram uma 

ocupação que, constantemente, aparece nas crônicas datadas nos primeiros anos, que foi 

o cuidado com as órfãs que chegavam a casa para serem assistidas pelas Irmãs. As 

crianças começam a aparecer nos escritos a partir do ano de chegada das Religiosas, o 

próprio Pe. Superior do mosteiro de São Bento levou para as Irmãs a primeira garota 

órfã. “O Pe. Superior trouxe a primeira criança órfã: Maria Carolina, com 1 ano e 

bem educada. Esperamos que isso seja o início de um trabalho com êxito para a 

honra de Deus e o bem desse povo.”34  

Geralmente, as crianças aparecem nas crônicas atreladas à realização de alguma 

atividade, seja ela de cunho doméstico: “as crianças trabalham na cortina cinzenta 

para as portas” 35, ou mesmo no sentido da organização de atividades sistemáticas que 

envolviam diretamente a rotina das órfãs: “Hoje, começou o horário regular para as 

crianças, que têm também 2 horas de aula diariamente” 36. Ainda há notas que 

fazem referência à utilização de costumes doutrinários e é normal encontrarmos textos 

                                                 
34 Crônicas. Interna e Escola, 03 agosto de 1903. 
 
35 Ibid., 5 de novembro de 1903. 
36 Ibid., 22 de setembro de 1903. 



 61 

que falem sobre a realização mensal de dois sacramentos bem presentes na rotina dos 

católicos: a confissão e a comunhão. 

Algo que chamou bastante atenção nos registros foi a importância atribuída às 

vestimentas com as quais as meninas se apresentavam. “As crianças se mostraram 

pela primeira vez no uniforme em branco e preto com fitas brancas e medalha de 

São Bento”. Essa nota é referente ao dia 25 de dezembro de 1903, na crônica Internas e 

Escola. O natal foi a data escolhida para mostrar o mais novo, e, talvez, o primeiro 

uniforme das pupilas das Missionárias Alemãs. Além desse uniforme, também havia os 

vestidos brancos com os quais as crianças assistiam as celebrações no Mosteiro de São 

Bento. 

Nos primeiros anos, muitas crianças eram apresentadas aos cuidados das 

Missionárias, mas nem todas ficavam. Entre uma nota e outra, há alguns acontecimentos 

que podem nos servir de entendimento acerca da dinâmica que girava em torno das 

crianças que entravam e saiam da Casa da Misericórdia. As Irmãs descreveram uma 

intensa procura da população local pelos seus cuidados, porém alegavam não haver 

estrutura para acolher a todos, pois, ainda não tinham um espaço físico adequado e 

também não dispunham de mantimentos suficientes para muitas crianças. “Seis 

crianças vieram se apresentar. Pedimos para esperar até setembro, porque não 

estamos ainda abastecidas para cuidar delas e elas mesmas não tem nada.” 37  

Frequentemente se encontram nos primeiros três anos das crônicas frases que 

retratam a chegada de duas ou três meninas a cada semana, com idades variadas. 

Quando as Irmãs notificavam a saída de alguma criança, geralmente, era por razão de 

mau comportamento ou de fuga. Até que, no ano de 1906, há uma crônica que relata 

uma decisão drástica das Missionárias de suspender todas as crianças por conta da 

                                                 
37 Crônicas. Internas e Escola, 06 de agosto de 1903. 
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insatisfação delas e das “mentiras”, segundo os escritos, que as meninas contavam 

acerca das Beneditinas. Isso fica evidente em uma notificação no mês de maio de 1906, 

referente ao capítulo Internas e Escola: 

 

“Já antes da missa, fugiu a menina que tinha chegado por último. 
Falou muito mal de nós (mentiras) e, como também as outras 
crianças se mostraram insatisfeitas, resolveu, Ir. Prioresa, na sua 
volta, despedir todas. Por enquanto queremos continuar assim. 
Depois vamos ver o que Deus quer de nós” (Crônicas. Interna e 
Escola, 16 de maio de 1906.) 
 

 A partir de então, as notas referentes às meninas que moravam ou que se 

apresentavam para morar com as Missionárias diminuíram, mas não desapareceram. 

Ainda é possível encontrar uma ou outra nota falando de visitas de algumas ex-alunas e 

da procura de outras para irem morar com as Alemãs. 

 Os relatos mais freqüentes acerca da aceitação de alunas só são retomados em 

1911, quando duas crianças alemãs chegam para se integrarem a casa e, posteriormente, 

duas portuguesas. Nesse mesmo ano, segundo as crônicas, muitas pessoas perguntaram 

sobre o internato o que intensificou a organização estrutural da escola com a compra de 

cadeiras, armários e as sucessivas reformas.   

 Em 1912, novas Irmãs chegaram da Alemanha para auxiliar no trabalho 

educacional ao se formar uma Escola para os Pobres e uma Escola Doméstica, onde 

as alunas aprendiam bordado, arte culinária, música e pintura. A Escola das crianças 

pobres era bem movimentada, já a Doméstica começou com oito alunas. No entanto, as 

crônicas relatam que, rapidamente, os pais foram confiando suas filhas aos cuidados das 

Estrangeiras. 38  

                                                 
38 Cf. DINIZ, 1983, p.71. 
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 Ainda em 1912, abriu-se um Jardim de Infância e um Curso Primário para 

Meninas que recebeu o nome, sugerido pelo Abade vigente Dom Pedro Roeser, de 

Academia Santa Gertrudes. Inclusive, há um fato curioso no momento em que a 

escola foi ser reconhecida oficialmente pelo Governo, pois o então Governador Rosa e 

Silva mandou registrá-la com o nome ACADEMIA DAS SANTAS VIRTUDES, 

conforme ele havia entendido. Logo, o engano foi retificado e o nome da escola foi 

consolidado. 39 

 A fotografia que se segue é referente ao prédio da Academia Santa Gertrudes 

depois de várias reformas. Após a abertura da escola, as reformas cresceram 

consideravelmente, pois já não abrigava a quantidade de crianças que procuravam o 

estabelecimento. 

 

   
Imagem 7. ACADEMIA SANTA GERTRUDES. Após várias reformas e construções. Ao Lado esquerdo, a 
Igreja da Misericórdia. Fotografia realizada no final dos anos de 1930.  

 

                                                 
39 Cf. DINIZ, 1983, p. 72. 
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 As mudanças no antigo casarão da Misericórdia começaram desde a chegada das 

Irmãs. Como já foi citado, no início, o abade do Mosteiro de São Bento conseguiu 

diversas doações, depois as Irmãs foram organizando suas rendas, doações e estavam 

sempre reformando uns cômodos e construindo outros. Em alguns momentos, dizem as 

crônicas, as reformas foram suspensas por falta de dinheiro. Mas, com a abertura da 

escola, as Irmãs passaram a ter uma renda mais estabilizada e intensificaram as obras. 

“Da misericórdia se faz um caminho muito bonito para o colégio”, diz uma nota 

referente a março de 1912, com relação à construção do prédio principal que fica no 

topo da ladeira da misericórdia.  

O prédio da Academia oferece uma vista panorâmica de Olinda e Recife, e sua 

fachada externa é composta de três pavimentos que hoje não podem sofrer alterações 

por estarem incluídos na área tombada pelo Patrimônio Histórico. 

Após a abertura oficial da escola em 1912, as crônicas vão apresentando uma 

maior quantidade de regras e normas que faziam parte do dia a dia das alunas. Nas datas 

comemorativas da Igreja, eram incluídas, na rotina das meninas, ações contemplativas. 

No mês de maio40, por exemplo, havia diversas atividades de exaltação a Maria, além de 

outras iniciativas de cunho religioso, que facilmente eram inseridas nas vivências das 

alunas, como as missas e confissões. 

 No mês de fevereiro do ano de 1915, há uma nota que ressalta a nova postura 

das meninas diante das contemplações ao Sagrado Coração de Jesus,41 que traz uma 

nova prática para todas as alunas:  

 

Primeira sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. De 2 a 3 horas, 
as meninas têm sua adoração. No fim, sermão e benção, assim será 

                                                 
40 A igreja Católica faz uma série de homenagens a Maria, mãe de Jesus, no mês de Maio, que é também 
chamado mês mariano. 
41 As comemorações ao Sagrado Coração de Jesus fazem referência ao sacrifício e morte de Jesus Cristo. 
Para maiores informações, observar o Catecismo da Igreja Católica. Ed. Loyola, São Paulo, 2000. p. 478. 
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de hoje em diante toda primeira e ultima sexta-feira (Crônicas. 
Internas e Escola, 06 de fevereiro de 1915) 
 
 

Incluir esse tipo de atividade na rotina da escola gerava disciplina e respeito aos 

costumes católicos e ainda atingia os objetivos da Igreja em romanizar os hábitos dos 

fiéis. Essas regras e costumes foram intensificados no sistema de internato, que também 

foi oferecido pela Academia. 

Nas crônicas, só em 1917 é que há em destaque uma frase que diz: “Foi aberto 

o internato”. Inclusive, nesse ano, existem algumas questões que precisam ser 

enfatizadas, como a notificação que se refere aos conflitos entre Brasil e Alemanha 

durante o período da 1ª Guerra Mundial. “No dia 08 de Novembro devíamos fechar 

imediatamente a escola, pois éramos alemãs e como tais éramos inimigas”42. A 

licença para reabrir a escola só aconteceu em março de 1918, porém com a condição de 

que cada classe tivesse uma professora brasileira.  

Acerca desse assunto, a Ir. Maria de Lourdes, ao descrever a atuação das 

Beneditinas Missionárias no Nordeste, no livro Facho Patrimônio Histórico de Olinda, 

Olinda Patrimônio Histórico da Humanidade, diz: 

 

Quando em 1917, o Brasil entrou na Guerra Mundial, toda a atividade 
escolar cessou trágica e repentinamente, sendo as Irmãs caluniadas e 
tidas como espiãs. Até o arcebispo Dom Sebastião Lemos de Oliveira 
Cintra acreditou nos testemunhos dados contra elas, alegando sua 
cumplicidade com navios alemães e intimidando-as a se espalharem 
por diversas casas religiosas em Recife, proibindo-lhes ao mesmo 
tempo qualquer trabalho na Escola. Porém, graças à intervenção de 
pessoas amigas puderam elas permanecer na própria casa, não 
conseguindo escapar às entrevistas policiais e à publicação de seus 
nomes nos jornais como inimigas do Brasil. Por força das 
circunstâncias, Irmã Gertrudes Alencar, uma brasileira, apareceu 
oficialmente como superiora. (DINIZ, Maria de Lourdes. 1983, p.72) 

 

                                                 
42 Crônicas. Internas e Escola, 10 de novembro de 1917. 
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 Apesar dos problemas que as Missionárias enfrentaram nesse período, não há em 

seus registros nada que relacione a perda de alunas ou a falta de procura por matrículas 

na escola após o término da Guerra. Os documentos mostram que a Academia Santa 

Gertrudes era bastante requisitada e que o internato chegou a abrigar mais de duzentas 

garotas, as quais recebiam a instrução que a comunidade católica achava adequada para 

o período em pauta. 

No que condiz ao internato, especificamente, há algumas notas referentes ao ano 

de 1921, dizendo que eram oferecidos cursos elevados de bordados e pintura, violino, 

piano e mandolin, entre outros, como apresenta a nota seguinte: 

  

Cortar e costurar roupa branca e fazer bordados brancos, 
ensinam a Ir. Ildephonsa, enquanto um grande número de artistas 
jovens se encontram na sala da Ir. Clementina, exercendo-se em 
pinturas a óleo, aquarelas e pirogravuras e bordar a máquina 
conforme os próprios desenhos[...] (Crônicas. Internas e Escola, 
23 de fevereiro de 1921)  
 

Depois da organização da escola secundária, as Missionárias ofereceram um 

curso de formação para professoras, que teve a sua primeira festa de formatura em 1925. 

As Beneditinas davam muita importância a essa sistemática por entendê-la como uma 

extensão dos valores apreendidos dentro da Academia por parte das futuras professoras. 

Observemos o registro das Religiosas acerca da festa de formatura: 

 

Para todas nós a festa não tem outro caráter a não ser uma festa 
missionária. As primeiras professoras, eram 14, receberam o seu 
primeiro diploma, o que abre para elas a porta das escolas do 
Estado, as quais foram fechadas para os sacerdotes, conforme as 
novas leis. Queiram elas agora ser as verdadeiras Missionárias, 
trabalhando na vinha do Senhor, transmitindo em abundância o 
que aprenderam conosco nos 6 até 8 anos (Crônicas. Internas e 
Escola, 2m de novembro de 1920). 
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O registro mostra, claramente, a preocupação das Religiosas em fazer com que 

as alunas, futuras professoras e também futuras mães, não perdessem de vista a missão 

em propagar os valores apreendidos durante a passagem pela escola. Em algumas notas 

das crônicas, as Irmãs se referem às professoras formadas pela Academia como as 

Missionárias-Ajudantes. 

As “Ajudantes” eram descritas pelas Beneditinas como as professoras que 

estendiam o trabalho da Igreja e da Congregação em várias escolas espalhadas pelo 

Estado. Inclusive no que se refere à educação que deveria ser oferecida aos pobres e a 

juventude a qual se envolvia com o protestantismo, observemos essa nota presente na 

crônica Internas e Escola em 10 de fevereiro de 1926: 

 

[...] é a população mais pobre que devemos ensinar a religião, 
tirá-la do protestantismo, o qual, com muito zelo, está 
trabalhando para ganhar a juventude. Do mesmo modo 
trabalham nossas professoras como missionárias – ajudantes nas 
diversas partes do estado. 

  

Como fica evidente, havia uma preocupação por parte das Beneditinas em 

investir na educação de suas alunas no intuito de fazer delas propagadores dos seus 

valores e dos costumes da Igreja, no que concernem as práticas corporais também havia 

esse cuidado e investimento. 

Zaida Cavalcanti (1989) ressaltou, em seu artigo, que a Academia Santa 

Gertrudes era uma escola muito adiante do seu tempo se comparada a outras escolas 

religiosas no que concerne à arquitetura e às atividades propostas. As meninas não 

habitavam sobrados sombrios e isolados, mas desfrutavam de grandes terrenos que 

possibilitavam a prática de atividades esportivas, espaço para teatro, conservatório de 

música e atividades de lazer como pic-nics.  
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Possivelmente, havia uma influência do perfil sócio-cultural das Irmãs Alemãs 

presentes na Academia, que se traduziu na percepção de mulher sobre a qual perpassava 

toda a vida escolar: a mulher guardiã dos valores morais e religiosos e a mulher apta a 

assumir o seu lugar na sociedade. 

Uma forma de se perceber o trato com a corporeidade dentro desse contexto é 

através do evidente cuidado das Irmãs com a aparência pessoal.  Não era permitida uma 

aparência que lembrasse a continuidade do lar. Ou seja, nada muito à vontade. Era 

preciso sempre uma postura de estar a serviço, com a roupa bastante limpa, engomada e 

calçada. Os cuidados com a aparência eram evidenciados com disciplina e os cuidados 

com o próprio corpo.  

Diferente de algumas escolas religiosas desse período, na Academia Santa 

Gertrudes o banho era diário, sem fazer uso da camisa-de-banho e com o controle do 

tempo dirigido pela mestra do banho, que determinava o fluxo de água para cada 

chuveiro individual. Havia todo um ritual que se finalizava com a colocação da tolha no 

varal, cabelos cuidadosamente penteados, todos os botões e fivelas atacados e os objetos 

de uso pessoal guardados em seus devidos lugares.  

Ao acordar e ao deitar-se, as meninas podiam escovar os dentes e lavar o rosto, 

tudo muito padronizado em rituais pré-estabelecidos que se utilizavam de uma bacia de 

ágata com água e um jarro, colocados na cabeceira. Uma vez por semana, seguindo os 

horários, era a vez de cuidar das unhas das mãos e dos pés, que nunca poderiam ser 

pintadas. Os sábados à tarde eram reservados para a faxina dos pertences, a limpeza dos 

sapatos, arrumação das roupas brancas no armário, preguear as saias sob o lençol da 

cama, refazer costuras desfeitas, colocar botões, tudo isso sem se sujar. As atividades 
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não só revelavam o cuidado com a aparência, mas também a exaltação da disciplina 

sobre as atividades rotineiras e a preservação da ordem.43 

Outra tarefa própria das internas era a de servir à mesa. As refeições eram 

trazidas da cozinha em grandes panelas e colocadas em pratos de louça através de um 

rodízio entre as internas mais velhas. Na opinião de Zaida Cavalcanti (1989), essa 

atividade não era vista como um serviço subalterno, mas sim uma extensão dos 

costumes alemães que se referem à vida em família e também às regras de São Bento, 

que atribuem o servir à mesa um exercício para as virtudes da caridade e da humildade.  

Era preciso que os gestos fossem agraciados por inúmeras delicadezas sem abrir 

mão de despedir-se, agradecer, ceder o lugar, abrir a porta para outra pessoa, não andar 

arrastando os pés nem fazendo barulho com os sapatos, sentar-se e levantar-se sem fazer 

barulho com a cadeira, entre tantas outras normas de etiqueta e respeito à educação 

doméstica.  44 

As informações trazidas nos documentos conservados no acervo da Academia 

Santa Gertrudes, juntamente com os outros documentos utilizados, ajudam-nos a 

reconstruir um passado, não fazendo dessa perspectiva a única opção interpretativa para 

explicar a chegada e as vivências das Beneditinas Missionárias. Mas nos servem 

enquanto uma alternativa para se estudar as relações estabelecidas por esse grupo de 

Irmãs e a sociedade que as acolheram.  

Algumas dessas relações se deram através do corpo, primeiramente pela postura 

de estar a serviço que a as Religiosas Estrangeiras demonstraram ter em suas anotações, 

desde a chegada à nova moradia. Empenhando-se a reconstruir o local e assumindo o 

cuidado com as órfãs, as Irmãs não abriram mão dos costumes germânicos 

demonstrados, entre outras questões, na forma de vestir-se, pois, mesmo em um clima 

                                                 
43 Essas informações que retratam o cotidiano do internato da Academia Santa Gertrudes estão presentes 
no artigo de Zaida Cavalcanti Op. Cit. 
44 Cf. CAVACANTI, 1989. 
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tropical, as Beneditinas continuaram, durante algum tempo, vestindo-se com o mesmo 

hábito que usavam na Alemanha, que era rigorosamente cuidado para se manter limpo e 

engomado através de um capuz branco sob um véu preto e vestes de lã. 

 Um grande cuidado girava em torno da aparência pessoal dentro da Academia 

Santa Gertrudes tanto por parte das Missionárias como também pelas alunas inseridas 

na escola. As regras que determinavam as vivências cotidianas não permitiam que 

aquele ambiente fosse confundido com a continuação do lar das garotas, para isso era 

preciso que todas (alunas e Irmãs) se colocassem de prontidão para o trabalho. Nada de 

chinelos ou de qualquer vestimenta que levasse a um clima de descontração ou lazer.45 

A formalidade alemã não permitia que as internas da Academia tivessem um 

jeito brasileiro de estar em casa, mas sim lembrava-se a todo momento que havia uma 

função e um objetivo em estar ali.  

 O corpo aparece como principal veículo para a obtenção desses objetivos, pois é 

através dele que os códigos serão apresentados. O que poderia reforçar uma verdade 

apresentada pelos gestos, que, nesse contexto, deveriam ser os gestos das boas maneiras 

carregadas de um sentido religioso.      

 Neste capítulo, ressaltamos a memória das Beneditinas Missionárias, 

apresentando tais informações enquanto base para reconstruirmos o cenário sobre o qual 

foram travadas situações que determinaram a educação do corpo feminino na Academia 

Santa Gertrudes.  

No próximo capítulo, vamos destacar os indicativos que mostram o corpo dentro 

dessa conjuntura religiosa e educacional, tendo em vista que a religião apresenta forças 

                                                 
45 Cf. Cavalcanti, 1989. 
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suficientes para conduzir o cotidiano das pessoas, e seus discursos têm o poder de 

acalmar, confortar, mobilizar e imobilizar os corpos submetidos a ele. 46  

 Portanto, após fazer um levantamento da memória, vamos partir para uma 

análise do corpo, dentro da conjuntura religiosa e educacional que o nosso material 

empírico nos apresenta. 

                                                 
46 Cf. SAMPAIO, Tânia Maria Vieira. Corpo Ativo e Religião. In: MOREIRA, Wagner Wey (org.). 
Século XXI: A Era do Corpo Ativo. Campinas, SP: Papirus, 2006. (p. 64-65) 
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 A memória das Beneditinas, apresentada no capítulo anterior, ajudou-nos a 

visualizar uma possibilidade do cenário sobre o qual os sujeitos dessa história 

transitaram. Neste terceiro capítulo, vamos adentrar na forma como o corpo pode ser 

educado em uma conjuntura religiosa, como a escola das Missionárias Alemãs, levando 

em consideração que os valores presentes, nesse contexto, foram herdados 

historicamente e alcançaram a sociedade do século XX.  

Essa perspectiva será traçada com base no material obtido na Academia Santa 

Gertrudes, dialogando com autores consolidados que levantam questões interessantes 

para entendermos o que está proposto. 

Grande parte dos valores relacionados ao corpo vivenciados no período em 

destaque foi gerida muito antes da construção das escolas confessionais, que se colocam 

enquanto mediadoras de uma educação adequada para o corpo feminino cristão.  

Os valores referentes às normas de boa conduta tiveram um grande destaque na 

Idade Média em meio às tensões e contradições exercidas sobre o corpo cristão. Diante 

disso, é válido fazermos um resgate de algumas relações que giravam em torno do corpo 

medieval, o que pode nos servir para melhor entendermos esse discurso religioso que 

colou no corpo e que foi historicamente elaborado. 

 

3.1. UM REENCONTRO COM O CORPO MEDIEVAL 

 

No filme “Irmão Sol Irmã Lua” de Franco Zaffirelli, gravado em 1972, na Itália, 

conta-se a história de São Francisco de Assis e Santa Clara, santos da Igreja Católica 

que viveram durante a Idade Média, mais especificamente durante a transição dos 

século XII para o XIII. São Francisco é um dos santos mais populares da Igreja, uma 

das razões pode ser o fato dele ter sido um jovem que abriu mão de todos os seus bens e 
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estilo de vida para viver, literalmente, as propostas de Jesus Cristo presentes nos 

evangelhos.  

Tendo em vista que o corpo medieval era constantemente foco de tensão entre o 

profano e o sagrado, o desprezo e a glória, o santo da cidade de Assis é um personagem 

emblemático que nos incita uma discussão sobre o cristão e o seu corpo durante a Idade 

Média. 

 O corpo de São Francisco é citado por livros e filmes como um corpo 

mortificado pelos jejuns, abstinências e um corpo venerado pela constante alegria que 

ele demonstrava em sua face e gestos. Esse corpo ganha voz, na nossa compreensão, a 

partir do momento em que ele se despe diante da população de Assis e anuncia que quer 

ser mendigo como Jesus Cristo e seus apóstolos. Na perspectiva do filme citado, 

Zaffirelli nos apresenta essa cena com a seguinte fala, pronunciada pelo jovem de Assis, 

no momento em que ele tira suas roupas publicamente e as devolve para seu pai Pietro 

Bernardoni: 

 

“_ (...) Quero reencontrar minha alma. Quero ser livre, quero 
viver nos campos, andar nas colinas, subir nas árvores, nadar 
nos rios. Quero sentir as árvores nos meus pés sem sapatos, sem 
pertences, sem as sombras que chamamos de serviçais. Quero 
ser um mendigo. É isso! Um mendigo, Cristo foi um, e seus 
apóstolos também foram. Quero ser tão livre quanto eles.” 

 

 O filme nos oferece informações interessantes acerca do corpo cristão na Idade 

Média, desde os seus costumes e hábitos até as contradições que tencionavam as crises 

entre o corpo e a alma. O corpo de São Francisco surgiu como uma novidade, algo 

incomum para época, o que causou espanto e preconceitos, porque se apresentou 

enquanto um corpo nu, pobre, dócil e humilde que se dispôs a viver o cristianismo. 

Mas, por que falarmos do corpo medieval? 
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A razão de resgatarmos uma discussão acerca do corpo medieval é pelo fato de 

entendermos que muitos dos nossos hábitos e costumes foram geridos nesse período 

histórico, pois os anos que caracterizam a Idade Média serviram de berço para a 

elaboração de comportamentos socialmente aceitáveis.   

Le Goff & Truong (2006), no livro Uma história do corpo na idade média, 

retratam a tentativa de controle da Igreja sobre os indivíduos e seus corpos. 

Considerando a relação de poder que a Igreja desempenhava na Idade Média, os autores 

levantam situações interessantes que colocam o corpo no centro do controle exercido 

pela Igreja. 

No período medieval, a Igreja Católica desempenhou várias ações na intenção de 

civilizar o corpo dos indivíduos e seus costumes, pois, para ela, era preciso controlar os 

prazeres que levavam ao pecado e à desvalorização da alma. Mas, não sendo possível 

exercer um total controle sobre os corpos, a Igreja se empenhou em codificá-lo e 

regulamentá-lo através da formação de um discurso estreitamente relacionado às 

práticas corporais como a arte culinária, a beleza, os gestos, o amor, a nudez entre 

outras questões.  

Da gula à luxúria os pecados determinados pelo discurso da Igreja têm o corpo 

enquanto mediador de prazeres maléficos que comprometeriam a salvação da alma. Le 

Goff & Truong (2006) descrevem as inquietações da Igreja e algumas de suas 

iniciativas para controlar os prazeres do corpo, dentre elas a questão da gula que levou a 

forma de alimentar-se de acordo com o calendário litúrgico. 

 

É pelo corpo que passam a penitência e o ascetismo, a mortificação e 
os jejuns. Um dos piores pecados é a gula (a goela), quase sempre 
associada a luxúria (...) Em um primeiro momento, a carne será 
proscrita, em proveito dos peixes e, melhor ainda, dos legumes, isto é, 
plantas e ervas selvagens para os eremitas que pensavam, assim, 
aproximar-se mais da imagem do jardim do Éden. (Le Goff & Truong, 
2006, p.133-134) 
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No entanto, tal prática alimentar gerada na sociedade monacal não resistiu com 

tanta disciplina aos costumes presentes na classe nobre, que, por sua vez, tinha 

consideráveis convergências sociais e políticas com o alto clero, o que aproximou suas 

práticas alimentares. Diante desse contexto, era preciso refinar a alimentação, já que 

comer era um dos principais motivos de prazer; para isso foi preciso transformar a 

alimentação em cultura e a cozinha em gastronomia e, nesse enredo, vão aparecendo 

normas de etiquetas e um modelo adequado para se comportar à mesa durante as 

refeições.  

Outra questão interessante forjada na Idade Média foi a concepção de beleza 

feminina e a construção de representações que caminharam entre Eva e Maria. Uma 

representando a pecadora, que mostra a nudez e a sexualidade enquanto tendências 

pecaminosas de uma mulher tentadora que leva o homem a pecar. A outra representando 

a redentora, que esconde seu corpo com trajes compridos e só deixa a mostra um rosto 

com olhar de brandura e submissão.  

A subordinação da mulher também é uma das reflexões trazidas por Lê Goff & 

Troung (2006) destacando que, através da influência dos pensamentos de Santo 

Agostinho, o ser humano é cindido, onde a parte superior, representada pela razão e o 

espírito, está do lado masculino, enquanto a parte inferior, que seria o corpo, a carne, 

está do lado feminino. Nessa perspectiva, o corpo da mulher representaria os instintos, 

os impulsos e o pecado. Um corpo considerado imperfeito e nada mais do que um 

receptáculo para a procriação.  

Norbert Elias (1994) também faz uma análise ressaltando o corpo e suas tensões 

na Idade Média através do estudo da história dos costumes. Segundo o autor, esse 
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período nos deixou uma grande quantidade de informações sobre os comportamentos 

ditos como aceitáveis e apontou normas consideradas adequadas para várias condutas.  

Para Elias (1994) a busca pelo refinamento da conduta que se revelaria no 

comportamento ganhou espaço nas grandes cortes feudais da Europa; nesse ambiente 

foram idealizados e vivenciados códigos de comportamento, que, em princípio, 

restringiam-se aos cortesãos e depois foi atingindo outros estratos sociais que 

consideravam o bom comportamento da sociedade de corte como um modelo adequado 

para ser seguido. 

Mas, apesar de grande parte das preocupações e ações para a conquista das boas 

maneiras terem surgido na Idade Média, o código social que as apresentavam não 

conseguiu consolidá-las enquanto costumes ainda nesse período. Só com o passar dos 

anos, com o avanço do controle social e da pressão que as pessoas exercem umas sobre 

as outras, que a forma mais polida de chamar a atenção para as boas maneiras vai 

obtendo resultados na formação de costumes duradouros. (ELIAS, 1994)  

Elias (1994, p.93) nos diz que, após a Idade Média, “com o novo modelo de 

relações humanas, ocorre, devagar, uma mudança: aumenta a compulsão de policiar o 

próprio comportamento. Em conjunto com isto é posto em movimento o modelo de 

comportamento.”  

As idéias elisianas também demonstram a sociedade clerical como um dos 

principais propagadores dos costumes da corte. Isso se deu por conta da afinidade 

existente entre a alta classe e o clero acerca do controle das emoções e a busca pelo 

comportamento disciplinado. Sendo assim, a Igreja se dispôs enquanto divulgadora de 

estilos de comportamentos para as classes mais baixas.  

Elias (1994) cita o exemplo da França, que concentrou grande parte do seu 

sistema educacional nas mãos de comunidades eclesiásticas e, por conta disso, 



 78 

vivenciou um processo de civilidade que não só foi ofertado pela Igreja, mas tem nela 

um papel fundamental. Na França, os escritos que traziam as regras de boas maneiras 

eram utilizados como manuais de educação e distribuídos como informações básicas, 

assim como a leitura e a escrita. Diante desses fatos, a civilidade vai deixando de ser 

propriedade das classes abastadas e o bom comportamento começa a ser vivenciado nas 

classes inferiores que recebiam intervenções da Igreja. 

Podemos dizer que a formação dos bons costumes e do bom comportamento 

ganhou uma grande atenção a partir da Idade Média. A elaboração de códigos de 

comportamentos colocou o corpo em destaque e estimulou a sociedade a construir 

normas de condutas que demandaram tempo para serem assimiladas. 

 A Igreja teve uma participação importante na construção desses costumes 

através dos discursos e das práticas discursivas que reforçavam a polidez do 

comportamento e o autocontrole. 

 

A Idade Média deixou grande número de informações sobre o que era 
considerado socialmente apropriado. Dava-se grande importância, na 
corte, ao comportamento à mesa e às atitudes que distinguiam o nobre 
do camponês. (PIMENTA & OLIVEIRA, 1999. p. 138) 

 

Não estamos desconsiderando o quanto o comportamento em sociedade mudou 

da Idade Média para o século XX. Mas fica claro que muitas das atitudes consideradas 

lógicas e naturais para uma escola católica feminina são, na verdade, atitudes elaboradas 

historicamente. Atitudes que passaram por um processo de formação, desenvolvimento 

e propagação pela sociedade. 

Portanto, a tentativa de educar o corpo por parte da Igreja não é uma 

característica apenas do século XIX para o século XX, presente exclusivamente nas 

escolas confessionais. Essa educação que cola no corpo é uma herança que a Igreja 

carrega em seu bojo, que se transmitiu de diversas formas como nos mostra a história. 
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3.2. A EDUCAÇÃO QUE COLA NO CORPO 

 

A forma pela qual se dá o diálogo entre corpo e religião é fruto de diversas 

relações entre os homens, entre o homem e a natureza, entre o homem e o sobrenatural, 

entre o homem e a sociedade. Tais relações são estabelecidas levando em consideração 

que é a partir da formação de grupos sociais que normas, regras, valores, culturas são 

estabelecidas e legitimadas.  

A religião, por exemplo, é uma forma de institucionalizar, de organizar 

determinadas características e, a partir delas, gerar um ambiente propício para propagar 

valores, normas, regras e culturas específicas. 

O corpo se torna protagonista de grande parte desse arcabouço de relações 

humanas, principalmente quando adentramos no mundo da religiosidade, sendo esse um 

ambiente que, constantemente, utiliza-se da corporeidade47 para transmitir seus ideais e 

sua singularidade.  

Primeiro o corpo que precisa ser escondido, discreto, abrigado por mantos, 

túnicas e hábitos que geram uma economia de movimentos e gestos. Onde não se 

permite perceber a forma do corpo, tentando demonstrar que o mais importante é o que 

se carrega dentro dele. Sendo assim, o que está fora é enquadrado em padrões únicos 

para todos os corpos.  

Mas, como é possível não exteriorizar o que se possui intrinsecamente a não ser 

pelo próprio corpo? O corpo que é visto, lido, tocado, sentido. Através do mesmo corpo 

abrigado e escondido revelam-se gestos definitivos na liturgia católica. Movimentos e 

                                                 
47 Entendemos corporeidade na mesma perspectiva de Terezinha Petrúcia da Nóbrega (2005), quando 
descreve que a corporeidade expressa a totalidade do ser humano, a sua realidade existencial através de 
ações que dão sentido e significado ao corpo. Na perspectiva fenomenologia adotada por Nóbrega(2005), 
a corporeidade é a essência do ser humano, é a sua presença corporal no mundo abrangendo um corpo 
significante que supera dicotomias e expressa a unidade do ser no mundo. 
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expressões que abrem mão da fala para demonstrar seus significados. Não é preciso 

falar nada, é essencial apenas ficar de joelhos para apresentar devoção e reconhecimento 

a algo superior. Nada mais precisa ser dito para entender o movimento de uma mão 

sobre a face, o peito e os ombros fazendo referência ao sinal de uma cruz, um dos 

maiores símbolos do cristianismo. O corpo fala através de seus gestos, tornando-se a 

expressão máxima de uma crença e de um discurso historicamente datado. 

Os padrões estabelecidos para os gestos, vestimentas, comportamentos dentro 

dessa estrutura religiosa, que proporcionam destaque ao corpo, geram grandes 

influências no âmbito mais geral da sociedade, indo além dos conventos, clausuras, 

seminários e chegando dentro das famílias, das escolas e de outras instituições. 

Nas escolas religiosas, inclusive na Academia Santa Gertrudes, os cuidados com 

o corpo também se revelavam através dos padrões determinados para as vestimentas. A 

fotografia seguinte revela o quanto esse padrão era cumprido dentro dessa instituição, 

não só por parte das Religiosas, mas também pelas alunas que iam aprendendo desde 

então a vestir-se de forma comportada e adequada para cada situação. 

 
Imagem 8. ALUNAS E IRMÃS. Foto das alunas da Academia Santa Gertrude, junto com algumas 
Irmãs Beneditinas por volta dos anos de 1930, presente no álbum ALUNAS e IRMÃS do arquivo da 
escola. 
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É possível perceber, nessa fotografia, as meninas com seus fardamentos 

impecavelmente iguais, desde o sapato até a gola da camisa e as Irmãs com seus hábitos 

pretos cobrindo todo o corpo. A Irmã ao centro da foto parece ser a prioresa ou 

subprioresa, pois está em destaque com um cajado e um detalhe na cabeça. Pela 

organização da fotografia e distribuição de outras meninas e religiosas ao fundo da 

cena, aparenta ser um dia de aula comum.  

 Para cada situação havia uma roupa adequada, mas, na maior parte das 

fotografias encontradas na Academia, as alunas se mostram com esse modelo de 

vestimenta apresentado na fotografia anterior. Em outras eventualidades, as roupas 

brancas eram clássicas, principalmente as que envolviam alguma celebração litúrgica, 

como a primeira eucaristia por exemplo. Essa característica se revela nas crônicas 

escritas pelas Missionárias Alemãs e também em algumas fotografias dispostas nos 

álbuns das Irmãs. Na fotografia que se segue é possível observarmos essa característica 

da vestimenta branca em dias comemorativos, revelando um simbolismo de pureza e 

ingenuidade 

 

 
Imagem 9. ALUNAS COM ROUPAS BRANCAS.Foto presente no álbum ALUNAS e IRMÃS, datado 
nos anos de 1930, presente no arquivo da escola. 
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 As meninas dispostas na fotografia se mostram arrumadas e organizadas para 

uma possível cerimônia, pois apresentam-se segurando um livro preto muito semelhante 

a uma bíblia. Muitas garotas se colocam com as mãos unidas ou segurando o livro com 

as duas mãos, também com os pés unidos demonstrando uma postura padronizada que 

traz um aspecto de organização e disciplina. 

O fato de as Irmãs se preocuparem com a questão do traje e revelarem isso 

notificando o tipo de roupa que as garotas usavam em determinadas ocasiões nos leva a 

refletir, juntamente com Aguieiros (1999), acerca do traje se apresentar enquanto algo 

que define o indivíduo. “O traje define o indivíduo em libertário ou puritano, o 

vestuário é uma forma de comunicação não verbal. Para a mulher caminha entre o 

exibicionismo e o pudor”. (AGUIEIROS, 1999, p.134)  

A preocupação não era só com o traje, mas o que ele representava para quem o 

vestia e quem o via vestido. A forma de vestir-se pode revelar a concordância com os 

padrões de decoro, que servem para demonstrar o respeito que se tem às regras de boa 

conduta presentes na sociedade, que por sua vez podem servir para regular a interação 

entre as pessoas. 

  Na Academia Santa Gertrudes, os princípios educacionais colavam nos corpos 

cristãos das alunas. Corpos que não eram apenas instrumentos na rotina de trabalho ou 

de deslocamento daquela instituição, algo que representava ausência ou presença em 

determinadas situação. Os corpos registrados pelas Beneditinas tinham uma 

representação social que possibilitou a nossa compreensão acerca da forma como a 

instituição conduziu seus membros a se comportarem de um modo adequado, definindo 

uma conduta que destacou o corpo em suas relações sociais.48   

                                                 
48 Santos &Aguieiros (1999), trazem uma reflexão acerca da relação entre o corpo e o cotidiano, 
abordadando questões levantadas nesse parágrafo, como por exemplo as relações sociais do corpo.  
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3.3. O DISCURSO QUE PERPASSAVA NA ACADEMIA SANTA GERTRUDES 

  

 Ao destacar o corpo como um veículo para as relações sociais, podemos 

considerá-lo também um condutor de um discurso de verdade49. O discurso é quem vai 

colar no corpo, através de uma sistemática educacional, ressaltando o que foi eleito 

enquanto verdade. 

 Ou seja, havia uma verdade que perpassava a rotina da Academia Santa 

Gertrudes. Uma verdade que enquadrava um papel especial para a mulher, o papel de 

condutora da salvação para sua família, o papel de propagadora das boas maneiras que 

refletia a menina bem educada, o papel de mulher empenhada em assumir sua função 

social, inclusive com uma profissão: a de educadora dos futuros cidadãos cristãos que 

deveriam compor aquela sociedade, mas, prioritariamente, educadora dos seus próprios 

filhos.  

 A elaboração dessa verdade foi pautada em uma representação feminina que 

constituía o ideal de mulher católica presente no discurso da Igreja nesse período. Uma 

representação construída ao longo da história, que também tem uma raiz na Idade 

Média, como já foi citado. A Igreja, junto com uma parte da sociedade, criou uma 

referência de mulher baseada na docilidade, cumplicidade, submissão. As mulheres 

deveriam se aproximar do perfil de Maria e distanciar-se de Eva, esse era o modelo e a 

referência a ser seguida pelas instituições católicas. 

Para se conseguir conquistar tal perfil, regras e normas foram criadas. A mulher 

deveria ter um jeito decente de se vestir, de se sentar, de se apresentar em público. Para 
                                                                                                                                               
SANTOS, Christiane Souza dos; AGUIEIROS, Gabriela Hasimoto. O corpo e a intimidade: Os espaços 
de constrangimento. In: MARTIS, José de Sousa (org.). Vergonha e Decoro na vida cotidiana da 
Metrópole. p. 138. São Paulo: Editora Hucitec, 1999. p. 107. 
 
49 A perspectiva de discurso de verdade apresentada está de acordo com a de Michel Foucault (1996),que 
na sua obra Análise do discurso, retrata uma Vontade de Verdade (saber) presente nos discursos, que se 
apóia em um sistema institucional e é reforçada por práticas. Exercendo uma pressão sobre os outros 
discursos e um poder de coerção. 
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as mulheres foram reforçadas tarefas específicas como a educação dos filhos, o trabalho 

doméstico, até mesmo ginásticas e esportes próprios para o público feminino que não 

comprometessem o seu sistema reprodutor e seus futuros filhos saudáveis e cristãos.  

As regras e normas foram organizadas em ações sistemáticas, algumas delas 

presentes nas escolas, com uma prática pedagógica que colocou em pauta as normas 

sociais e exercitou as mulheres para saírem das instituições com seus gestos acabados e 

disciplinados na doutrina cristã católica. 

A partir do momento em que essa estrutura de normas, regras e ações criam uma 

subjetividade nas pessoas, normaliza-se esse jeito Maria de ser Mulher. Então, esse 

modelo, essa representação feminina pregada pela Igreja Católica foi normal e aceitável 

por uma parcela significativa da sociedade brasileira do início do século XX.50 

 Era essa mulher que as Irmãs Beneditinas se empenharam em formar, na 

Academia Santa Gertrudes: uma mulher instruída e educada, que revelou qual o 

discurso as Missionárias se preocupavam em propagar acerca da mulher. Portanto, um 

discurso não só dessa Ordem Religiosa, mas sim da Igreja Católica, que proporcionou a 

materialidade dessa verdade. 

 Seguindo a linha de pensamento de Michel Foucault (1996), diante da repetição 

e propagação de um discurso por um grupo social, é aferido a ele uma materialidade. 

Existem vários procedimentos dentro da sociedade para organizar, controlar, direcionar, 

selecionar, redistribuir um discurso. São entendidos por procedimentos de exclusão, que 

objetivam, entre outras questões, a interdição. 

                                                 
50 Essa linha de raciocínio que constrói uma representação feminina, através de regras e normas que se 
concretizam em ações pedagógicas (políticas) e normaliza-se criando uma subjetividade nos sujeitos, está 
presente na obra de SCOOT, Joan.  Gênero: Uma categoria útil para a análise histórica. Recife: S.O.S 
Corpo, 1996. 
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Ou seja, a privação pela qual algumas pessoas são submetidas, determinando o 

que se pode e o que não se pode falar, como se alguns tivessem um direito privilegiado 

de proferir um discurso usufruindo de um poder atribuído a sua posição hierárquica.51 

 Com base na idéia foucaultiana, as práticas pedagógicas fazem parte de uma 

engrenagem que faz o poder disciplinar funcionar e moldar os corpos dentro de um 

regime de verdade. 

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de 
verdade: isto é, os tipos de discurso que aceita e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e instâncias que permitem distinguir entre 
sentenças verdadeiras e falsas, os meios pelos quais cada um deles é 
sancionado; as técnicas e procedimentos valorizados na aquisição da 
verdade.52 

 

 Dentro das práticas pedagógicas e dos seus regimes de verdade, os discursos vão 

se estruturando e colando nos corpos a eles submetidos. 

Na Academia Santa Gertrudes, o discurso eleito ganha um suporte institucional, 

que é reforçado e reconduzido por um conjunto de práticas, selecionando 

comportamentos ideais, vestimentas adequadas, horários e hábitos rigidamente 

estabelecidos, valores cristãos presentes em todas as suas intervenções. Com a 

propagação dessas particularidades para além dos muros das escolas, esse discurso 

ganhou materialidade e foi legitimado pelas pessoas que o repetiram e reproduziram. 

Uma das formas de se praticar esse discurso, dentro da Academia Santa 

Gertrudes, foi através do internato, pois, esse seria o ambiente mais adequado para 

incluir o corpo no sistema de docilidade e obediência. 

  

                                                 
51 Cf. FOUCAULT, 1996. 
52 GORE, Jennifer M. Foucault e a educação: fascinantes desafios. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). 
O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994, p.10. 
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3.4. O INTERNATO NA ACADEMIA SANTA GERTRUDES 

 

 A Academia Santa Gertrudes era composta por um sistema de externato e 

internato. Os horários de aula na escola eram vivenciados pelos dois públicos 

simultaneamente. Por isso, externas tinham um contato constante com as internas 

inclusive nos momentos de lazer, que aconteciam com passeios e festas comemorativas. 

As alunas do externato eram de famílias de classe média alta do Recife e Olinda, 

que passavam por um processo de ascensão sócio-cultural e que consideravam a 

educação um legado importante para suas filhas, sobre as quais se criava uma 

expectativa em alcançar um bom casamento. O internato era composto, em sua maioria, 

por garotas da tradicional família rural, principalmente filhas de fazendeiros do agreste 

e do sertão de Pernambuco e de alguns estados mais próximos. (CAVALCANTI, 1989) 

Grande parte das instruções era transmitida para os dois grupos sem distinção. A 

fotografia seguinte mostra um dos ambientes da escola que eram ocupados pelas 

internas e externas que usavam o mesmo fardamento. 

  

 
Imagem 10. PARTES DA ESCOLA: Biblioteca e Laboratório. A fotografia à esquerda é 
referente à biblioteca da escola. Na imagem aparecem duas alunas e uma Irmã verificando livros. Na 
fotografia à direita com três alunas e uma Irmã, é referente ao Laboratório. No álbum não consta o 
tipo de atividade que estavam sendo desenvolvidas nesse momento. Aparentemente, essas 
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fotografias – realizadas nos anos de 1930 - compõem o álbum em nível de registro dos ambientes 
disponíveis na Academia Santa Gertrudes.  

 

A Academia, como é comum para uma escola, ocupava o tempo e o interesse de 

suas alunas e isso já é uma tendência para o fechamento de uma instituição, no sentido 

de isolamento com o mundo exterior. Mas, segundo Goffman (1990), o fechamento em 

caráter total se caracterizaria pelas barreiras às relações sociais com o mundo exterior 

que se revelariam em esquemas físicos e assim receberiam o nome de Instituições 

Totais. 53 

 

“Uma instituição total pode ser definida como um local de residência 
e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação 
semelhante, separados da sociedade mais ampla por um considerável 
período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada” (Goffman, 1990, p.11) 

 

 Para o autor, seriam exemplos de Instituições Totais os quartéis, navios, colégios 

internos, campos de trabalho, colônias e grandes mansões (na perspectiva de quem vive 

como empregado), onde várias situações rotineiras são realizadas no mesmo local para 

todos e as atividades são realizadas em companhia e em horários rigorosamente 

estabelecidos, fazendo uso de uma vigilância acentuada, o que levaria as pessoas a se 

movimentarem, na grande maioria das vezes, em conjunto. Características que tornam 

as “instituições totais estufas para mudar as pessoas” (GOFFMAN, 1990.p.22) 

 Sendo assim, por mais que as internas da Academia Santa Gertrudes tivessem 

contato com as externas e com o mundo exterior em algumas atividades de lazer54, para 

as primeiras a ruptura com um EU antigo e a formação de um novo EU era muito mais 

acentuada do que para as externas. 

                                                 
53 GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. 3ª edição. Editora Perspectiva S.A. São 
Paulo,SP. 1990. p. 16. 
54 Para Goffman (1990), as instituições totais realizam atividades de distração para amenizar a perspectiva 
de mar morto que há nesses espaços. 
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 Segundo Goffman (1990), o EU do internado passa por um processo de 

mortificação que se revela no corpo através de atividades, regulamentos, ordens, que 

levam o corpo a adotar determinados movimentos ou posturas, por exemplo, alguns 

gestos clássicos de penitência. Essa idéia faz o autor classificar as Instituições Totais 

com semelhanças a uma escola de boas maneiras. 

 A vida e o corpo das internas seriam constantemente invadidos por regulamentos 

e julgamentos que tirariam a autonomia dos gestos e atitudes. Os espaços seriam 

coletivos e a individualidade não seria valorizada nem mesmo na forma de se vestir. A 

seguir estão dispostas algumas fotos do espaço de internato da Academia Santa 

Gertrudes. 

 
Imagem 11.  PARTES DO INTERNATO: Dormitório e Refeitório. À esquerda uma fotografia do 
dormitório, com uma aluna arrumando a cama ao fundo. À direita o refeitório arrumado com as louças 
nas mesas e sem nenhuma aluna ou Irmã. Fotografias presentes no álbum do arquivo da instituição, 
datadas nos anos de 1930. 
 

 Em cada local do internato havia sua regra de conduta. O quarto, por exemplo, 

era um lugar de descanso e recuperação, não deveria ser reforçado o sentido de 

intimidade e privacidade como aconteceria em uma casa comum.  
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Geralmente, em uma casa comum, ao receber uma visita muito próxima pode-se 

trocar confissões no quarto preservando os segredos de quem os contam e a intimidade 

dos demais moradores do local, o que tornaria o quarto um dos locais mais privados da 

casa e a sala um dos ambientes mais públicos.55 Mas, no internato as visitas eram 

restritas, em dias marcados e em locais preestabelecidos, que não eram os quartos. 

 O refeitório, que poderia ser um lugar de sociabilidade, aparentemente, não 

demonstrava essa disposição. Na fotografia apresentada, os assentos não se mostram 

colocados um de frente para o outro, demonstrando que as pessoas se alimentavam uma 

ao lado da outra e de costas para uma terceira. Essa poderia ser uma forma de 

demonstrar o cuidado para manter a ordem, principalmente através da disciplina dos 

corpos. 

 A disciplina, segundo a perspectiva de Michel Foucault (2007), deve dispor de 

ambientes adequados e de uma boa distribuição das pessoas no espaço físico, pois para 

o autor, a arte das distribuições é um pré-requisito essencial para disciplinar e controlar 

os corpos. Tal recurso vai desde a limitação do espaço que seria habitado até a utilidade 

que cada ambiente deveria ter. Ou seja, cada cômodo deveria ter um sentido de 

utilização, de preferência algo que evitasse aglomerações e comunicações que pudessem 

comprometer o sistema. 

Seguindo a linha de pensamento foucaultiana, o sistema disciplinar faz outras 

exigências além da arte das distribuições. O controle das atividades também seria um 

aspecto fundamental para a disciplina, através da determinação de horários e da 

ocupação do tempo de forma útil e produtiva com uma organização exata.  “A exatidão 

e a aplicação são, com a regularidade, as virtudes fundamentais do tempo disciplinar” 

(FOUCAULT, 2007, p.129). Ou seja, seria essencial deliberar que tipo de atividade 

                                                 
55 Santos & Aguieiros (1999), fazem uma reflexão interessante sobre os diferentes ambientes de uma casa 
e traz uma perspectiva que segue a linha de pensamento apresentada.  
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deveria ser feita em um dado espaço de tempo, para que, assim, não se perdesse a 

produtividade e o controle dos corpos. 

A eficiência do gesto também é imprescindível para se obter um corpo útil, em 

meio às reflexões do autor supracitado. Não é só o fato de o sistema disciplinar 

submeter o corpo a uma série de gestos definidos, mas sim desenvolver uma relação 

entre o gesto e a atitude global do corpo. O que traria como conseqüência, a eficácia e a 

rapidez. A forma de aprender a escrever, por exemplo. Havia uma grande disciplina que 

girava em torno desse ato, envolvendo todo o corpo. A forma de se sentar na cadeira, a 

posição dos braços, da cabeça... Até o jeito que se deveria pegar na caneta, era 

predeterminado. 

Observemos a fotografia a seguir que retrata a sala de aula da Academia Santa 

Gertrudes, com características que retratam uma grande organização do espaço. 

 

     

 
Imagem 9. SALA DE AULA. sala de aula da Academia Santa Gertrudes. Fotografia presente no 
álbum das Irmãs Beneditinas, datado nos anos de 1930. 
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 A sala de aula se apresenta bem organizada com bancas individuais e gravuras 

distribuídas pelas paredes, a porta da sala fica em uma posição mais alta que as cadeiras. 

Foi possível encontrar, no Arquivo da Academia, uma parte do Regimento 

Interno referente às alunas, no qual consta um artigo com os deveres delas. No que 

consiste a sala de aula, há algumas questões interessantes demonstrando que as alunas 

deveriam ter um lugar marcado, no qual lhes seria designada a conservação da carteira e 

qualquer prejuízo material iria gerar uma indenização ao Colégio. 

Outro dever das alunas, em sala de aula, era de levantarem-se cada vez que um 

professor ou diretor entrasse ou saísse da sala. Na fotografia apresentada, a porta fica 

bem acima das cadeiras onde as alunas sentavam o que reforçaria um sentido de 

superioridade para as personagens que entrassem por essa porta. Abaixo, segue a 

imagem da capa do regimento interno ressaltando que seus registros estariam sob 

inspeção federal. 

 

                                                                  
Imagem 13. CAPA DO REGIMENTO INTERNO. 
Excerto do Regimento Interno Referente às alunas. 

 



 92 

Não há identificação da data em que foi elaborado tal regimento, mas o 

documento foi encontrado em uma caixa onde estavam presentes outros documentos 

datados do final dos anos de 1930, o que aponta uma possibilidade dos excertos do 

Regimento Interno terem começado a ser entregues para as alunas nesse período.  

As limitações, proibições e obrigações presentes no regimento seriam ressaltadas 

através da disciplina, com a utilização de métodos que proporcionariam o controle do 

corpo e, possivelmente, a formação de corpos dóceis.  

Foucault (2007) descreve detalhadamente esse procedimento de constituição de 

corpos dóceis em um dos capítulos de Vigiar e Punir. Em suma, ele diz que a disciplina 

é o conjunto de métodos e práticas que permitem o controle minucioso do corpo, sobre 

o qual realizam a sujeição constante de suas forças revelando uma relação entre 

docilidade – utilidade, demonstrando que, na medida em que o corpo vai se tornando 

útil a um sistema, ele também vai se tornando dominado e dócil, reforçando o discurso 

de verdade determinante de sua prática.  

Os corpos dóceis são obtidos através das relações inter-pessoais presentes em 

um Sistema de Poder, que confronta as resistências e garante a validade da verdade em 

pauta. Esse Poder vem carregado de uma característica própria. Para Foucault (1993), 

seria o chamado Poder Disciplinar. Diferente de um Poder Absoluto ou Soberano que se 

concentra nas mãos de um Rei, o poder disciplinar não tem dono e nem é propriedade de 

um monarca, é um poder invisível. Foucault (1993) afirma ser uma nova mecânica de 

poder que se estabeleceu nos séculos XVII e XVIII, ou seja: 

 

[...] esse novo mecanismo de poder apóia-se mais nos corpos e seus 
atos do que na terra e seus produtos. É um mecanismo que permite 
extrair dos corpos tempo e trabalho mais do que tempo e riqueza. É 
um tipo de poder que se exerce sobre a vigilância e não 
descontinuamente por meio de taxas e obrigações (FOUCAULT, 
1993, p.189). 
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 No internato, as alunas eram vigiadas e governadas. Levavando em consideração 

o sentido de governo utilizado por Foucault (1993), sendo aquele que organiza o campo 

de ação do outro, fazendo-o não de uma forma soberana e aberta, mas sim, através de 

uma “invisibilidade” que caracterizaria o poder disciplinar. 

 O poder disciplinar é muito característico em um sistema de internato, diante 

das regras de conduta, dos regulamentos rígidos e organizados para a ação adequada do 

outro. Então, nesse ambiente, corpos são disciplinados e governados para se 

transformarem nos corpos dóceis que atenderiam às expectativas dentro e fora dos 

internatos.  

O incentivo à auto-regulação também era praticado, pois, ao obter esse critério, 

possivelmente a aluna, ao sair do internato, manteria os padrões de comportamento que 

conquistou dentro dele. Para isso, a vigilância deveria ser utilizada, até chegar ao ponto 

em que as próprias alunas vigiassem a si mesmas. 

Não eram apenas os olhos das Irmãs que se apresentavam vigilantes. Era 

colocado um olhar acima do olhar humano, através de frases, figuras, imagens de 

esculturas que lembravam a vigilância divina sobre tudo e todos em qualquer momento.  

Assim como a idéia ressaltada por Foucault do Panóptico56, que retrata um 

sistema de vigilância constante, era comum nos internatos terem um pátio ou uma praça 

com a imagem de algum santo que fazia referência a uma proteção divina sobre tudo o 

que cercava o local.  

Na Academia Santa Gertrudes, há uma praça cercada por salas onde no seu 

centro, fica uma imagem de escultura. Observemos como as Irmãs que conduziam a 

Academia se referiram à imagem na crônica Casa da Misericórdia= Mudanças e 

Construção, do mês de março de 1921: “Numa pequena área calçada está a imagem 

                                                 
56 Para maior esclarecimento sobre o conceito do Panoptismo, observar o terceiro capítulo de Vigiar e 
Punir. 
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do menino Jesus de Praga, no centro, que abençoa as crianças. Todas as salas do 

internato estão ligadas a essa praça”, demonstrando que em nenhum momento as 

meninas estavam sozinhas, para as Irmãs, a vigilância de Deus também auxiliaria no 

controle e execução da disciplina. 

A busca pela educação do corpo, que existia na Academia Santa Gertrudes era 

evidenciada em grande parte das intervenções executadas pelas Beneditinas, as quais 

nas primeiras décadas da escola formavam toda a estrutura docente. Esse corpo educado 

não era apresentado apenas pela internas, já que as intervenções pedagógicas 

aconteciam na sua maioria para os dois grupos simultaneamente. Mas, ao observarmos 

os detalhes que giravam em torno do sistema de internato, percebemos que o corpo das 

internas se mostrou mais vulnerável ao controle e disciplina das regras presentes na 

instituição. 

Vale ressaltar que a busca pela disciplina e pelos corpos dóceis, através de um 

esquema de vigilância, de relações de poder, de regimes de verdade não era uma 

particularidade do Internato das Beneditinas Missionárias e nem faz delas as vilãs e das 

alunas as mocinhas da história. Tudo isso está inserido em um contexto histórico repleto 

de valores religiosos, higienistas, sociais. Também se apresenta enquanto resposta à 

busca da sociedade em se enquadrar no “padrão de mundo civilizado” estudado por 

Elias (1994), que busca um refinamento de conduta e controle emocional. 

Consequentemente, as pessoas seriam conduzidas a usar certo tipo de traje, a usar certo 

ritual na sua interação com os outros e a comportar-se de formas específicas em 

determinas situações. 

  A escola das Missionárias Alemãs estava sendo coerente ao discurso que a 

Igreja projetava naquele período e também estava atendendo a algumas expectativas da 

sociedade em formar mulheres educadas e instruídas, prontas para assumirem seu papel 
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social e aos poucos irem conquistando os espaços públicos. Foi assim que o internato da 

Academia sobreviveu até aproximadamente os anos de 1970. 

 O que chamou nossa atenção no arquivo da Academia Santa Gertrudes foi a 

quantidade de registros das práticas corporais através de fotografias. Pelo volume de 

imagens que demonstram práticas de ginástica, esportes, teatros e danças percebemos 

que as Missionárias estavam bem empenhadas em aproveitar essas vivências para 

educar não só a alma, mas também o corpo das suas alunas, através de práticas que 

ressaltavam a disciplina, a ordem e o controle adequado do gesto. 

 No quarto capítulo trataremos dessas práticas corporais para o público feminino, 

tentando entender como se dava essas vivências no período datado e como a Igreja 

tratava tal assunto.  
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CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4    

AS PRÁTICAS CORPORAIS QUE AS PRÁTICAS CORPORAIS QUE AS PRÁTICAS CORPORAIS QUE AS PRÁTICAS CORPORAIS QUE 
MUITO SE VÊ E POUCO SE LÊ MUITO SE VÊ E POUCO SE LÊ MUITO SE VÊ E POUCO SE LÊ MUITO SE VÊ E POUCO SE LÊ 
NA ACADEMIA SANTA NA ACADEMIA SANTA NA ACADEMIA SANTA NA ACADEMIA SANTA 
GERTRUDESGERTRUDESGERTRUDESGERTRUDES....    
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“Fim do ano letivo. Além do Sermão do Padre (Dom Luis 
Raymund) houve teatro e algumas danças executas pelas alunas e 
cantos.” (Crônicas. Internas e Escolas, 29 de novembro de 1915). 
 

As crônicas das Beneditinas apresentam, pela primeira vez, atividades referentes 

a teatro, danças e cantos no fim do ano letivo de 1915. As atividades demonstram um 

caráter eventual e comemorativo para mais um ano de atividades educacionais 

realizadas pelas Missionárias através da Academia Santa Gertrudes. 

Tais atividades revelam que as práticas corporais que aconteciam no interior 

dessa escola religiosa não se resumiam a ensinamentos domésticos ou a “ginástica” com 

as agulhas de costura. Algumas fotografias encontradas em álbuns do arquivo da 

instituição, referentes ao ano 1928, outras produzidas no decorrer dos anos trinta do 

mesmo século, demonstram uma valorização das vivências de tais práticas corporais. 

                                  
Imagem 14. ÁLBUM DAS BENEDITINAS 
MISSIONÁRIAS. Disponível no arquivo da 
Academia Santa Gertrudes 
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O álbum da imagem acima recebe o título Recordação dum Convívio Feliz. Na 

parte lateral de sua capa está registrado o ano 1928, as fotografias nele contidas são das 

Irmãs e das alunas da escola. 

Consideramos que as práticas corporais estão mais valorizadas nos álbuns pelo 

fato de haver uma significativa quantidade desse tipo de registro se comparado a outros 

acontecimentos. O volume de imagens das alunas realizando atividades esportivas, 

ginásticas e teatrais nos álbuns pesquisados se sobrepõe até mesmo às fotos de 

formatura, que pode ser considerado um evento de grande importância para uma escola. 

 Para as Beneditinas a formatura também era bastante importante. Observamos 

isso em uma citação no segundo capítulo dessa dissertação referente à primeira 

formatura da turma de professorandas da Academia em 1925.  Mas, apesar da 

importância atribuída a essas professorandas para continuarem a missão das 

Beneditinas, os álbuns pesquisados apresentam mais destaque para as práticas corporais 

do que para as festas de formatura. 

No entanto, pouco se lê acerca das práticas corporais em nível de ginástica, 

jogos, esportes, dança e teatro nas crônicas das Irmãs a não ser para registrar o dia em 

que teve uma apresentação de teatro, um coral ou uma dança geralmente em datas 

comemorativas. Essa ausência de palavras sobre as práticas corporais se contrapondo à 

grande quantidade de imagens acerca delas é o que justifica o título deste capítulo “As 

Práticas Corporais que Muito se Vê e Pouco se Lê na Academia Santa Gertrudes.” 

Consideramos essa ausência de registros escritos nas crônicas pesquisadas das 

Beneditinas um aspecto que dificulta a análise iconográfica. Mas estamos de comum 

acordo com Boris Kossoy (2001) quando se refere à grande possibilidade e necessidade 

de informações variadas para se realizar uma análise dessa característica. 
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Portanto, outros documentos que não estão estreitamente ligados ao momento e 

às circunstâncias em que foi realizada aquela fotografia podem nos servir como 

elementos sólidos para a análise iconográfica caso se refira a mesma temática 

apresentada na imagem e ao mesmo período em que foi registrada a situação em pauta. 

 

Deve-se por outro lado entender que a imagem fotográfica é um meio 
de conhecimento pelo qual visualizamos microcenários do passado; 
contudo, ela não reúne em si o conhecimento do passado. O exame 
das fontes fotográficas jamais atingirá sua finalidade se não for 
constantemente alimentada por informações iconográficas e das 
informações escritas de diferentes natureza[...] (KOSSOY, 2001, p. 
78) 

 

Para Kossoy (2001), tais informações escritas podem vir de arquivos públicos e 

particulares, periódicos da época, da literatura, das crônicas, da história e das ciências 

vizinhas. Sendo assim, elementos sólidos poderão contribuir na identificação do 

assunto, pois a imagem, enquanto processo de conhecimento, não poderá abdicar do 

signo escrito. 

Por isso, mesmo não dispondo de uma grande quantidade de informações que 

deveriam vir do ambiente onde a fotografia se encontra, podemos realizar uma análise 

da imagem levando em consideração os elementos apresentados em outros documentos 

que tratam da mesma temática da fotografia. Dentre os documentos que vamos utilizar 

na contribuição dessa análise estão o Boletim de Higiene Mental e o jornal O Esporte 

presentes no arquivo público do Recife, que trazem notificações acerca das práticas 

corporais. Vamos considerar, ainda, indicações da literatura, as quais serão apresentadas 

no decorrer do texto, que ressaltam essa temática. 

Atrelado à análise iconográfica, o último capítulo desta dissertação irá 

possibilitar um entendimento das práticas corporais ditas enquanto apropriadas para o 
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público feminino da primeira metade do século XX, assim como algumas posições 

tomadas pela Igreja Católica diante dessas práticas. 

  

4.1. A GINÁSTICA CIENTÍFICA ABRE ESPAÇO PARA AS MULHERES. 

 

Forma-se no século XIX, de um modo mais preciso que em outros 
momentos da história do homem ocidental, uma pedagogia do gesto e 
da vontade, configurando-se, assim, uma ‘educação do corpo’, já 
reconhecida como importante (SOARES, 2005, p.17). 
 

Essa Educação do Corpo a qual Carmen Lúcia Soares se refere é aquela 

reforçada no século XIX, através dos estudos que giravam em torno da ginástica e que 

descreviam movimentos detalhados de exercícios físicos. Exercícios que serviam para 

moldar e adestrar o corpo, fundamentados em um discurso científico carregado de um 

poder capaz de estabelecer uma ordem coletiva acerca desse assunto.  

A propagação desses exercícios, em vários países da Europa, fez nascer um 

grande movimento intitulado por Movimento Ginástico Europeu, ressaltado pela 

Alemanha, Suécia, França e Inglaterra; cada país com suas particularidades nos 

métodos, mas todos com uma questão em comum: regenerar a raça e promover a saúde 

através de energia para servir à pátria. 57 

O Movimento Ginástico Europeu foi baseado em relações cotidianas, de 

divertimentos e festas populares, como os espetáculos de rua, o circo, os exercícios 

militares que demonstravam uma expressão cultural e possuíam princípios de ordem e 

disciplina que poderiam ser potencializados. Mas, aos poucos, foi rompido do 

Movimento Ginástico Europeu o seu núcleo primordial e dominante que seriam as 

                                                 
57 Encontramos mais informações do Movimento de Ginástica Europeu em SOARES, Carmen Lúcia. 
Imagens da Educação no corpo: estudo a partir da ginástica francesa no século XIX. Campinas, São 
Paulo: Autores Associados, 2005. 
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práticas no campo do divertimento, para que, assim, o Movimento Ginástico se 

aproximasse de um caráter científico e utilitário para a educação dos indivíduos. 

(SOARES, 2005) 

A ginástica, com seu caráter ordenativo, disciplinador e metódico mostrou-se 

coerente ao pensamento científico, que exigia uma ordem lógica para as atividades com 

uma utilidade adequada do tempo e uma economia no gasto de energia. Quando o 

discurso científico se apropriou da ginástica, atribuíram-lhe todas as formas e práticas 

corporais. Foi do Movimento Ginástico Europeu que partiram as teorias da Educação 

Física, ressaltando as práticas corporais que aconteciam fora do ambiente de trabalho e 

enfatizando a idéia de saúde, vigor energia e moral atreladas a essa prática. (SOARES, 

2005) 

Na primeira metade do século XIX, as práticas de exercícios ressaltavam que o 

corpo deveria ser moldado inclusive por aparelhos especiais para corrigir e melhorar a 

postura, algumas vezes através de máquinas que promoviam a extensão da coluna ou a 

abdução dos braços, por exemplo.  

Na segunda metade do século XIX, a ginástica francesa ganhou espaço atrelada 

a um variado conjunto de trabalhos científicos. São promovidas séries específicas de 

exercícios físicos para combater vícios posturais e doenças pulmonares. As mulheres 

também ganham espaço no discurso da ginástica desse período. A elas é indicado o 

abandono de alguns artifícios da moda como o espartilho, porta seios, saltos altos, 

segundo Soares (2005,p. 29): 

 

[...] peças que formavam uma couraça e impediam o desenvolvimento 
corporal harmonioso da ‘futura mãe’. É nesse período também que 
foram iniciadas, de forma mais sistemática, pesquisas que resultaram 
em propostas de exercícios físicos corporais específicos para as 
mulheres. 
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 Com a elaboração da ginástica científica, os exercícios físicos para as 

mulheres começam a passar por um processo de indicações e sistematizações, atingindo, 

com o passar dos anos, o universo escolar. 

 Na Academia Santa Gertrudes, as especificidades das práticas corporais que 

envolviam elementos da ginástica revelavam-se nos movimentos considerados 

adequados para o público feminino. Segundo Sousa (1994, p. 27), para as mulheres “a 

ginástica escolar tornava-se essencial para garantir as formas femininas e as exigências 

da maternidade futura”. Muitas das imagens observadas no arquivo são coerentes a essa 

idéia apresentada por Eustáquia Sousa (1994). As fotografias demonstram que os 

movimentos eram executados metodicamente, evidenciando organização sem 

demonstrarem um caráter exaustivo. 

 

    

 
Imagem 15. ALUNAS NA AULA DE GINÁSTICA. Alunas da Academia Santa Gertrudes em uma 
possível aula de ginástica. Tal fotografia esta presente no álbum do arquivo da instituição. Essa fotografia 
foi realizada aproximadamente nos anos de 1930. 
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Ao realizarmos uma leitura da fotografia, percebemos que a distribuição das 

alunas no espaço físico obedece a uma organização que respeita o alinhamento ao 

executarem o mesmo exercício ao mesmo tempo, porém algumas com mais destreza 

que outras. As roupas eram precisamente iguais, com detalhes interessantes como o 

comprimento das saias cobrindo os joelhos e as mangas das blusas se estendendo até os 

punhos. Os cabelos devidamente arrumados, onde uma parte dele era presa a uma fivela 

ou algo parecido. 

As alunas matriculadas na Academia recebiam uma parte do regimento interno 

da instituição no que concerne aos tópicos referentes às alunas. As Irmãs intitularam tal 

documento como “Execeto do Regimento Interno Referente às Alunas”. A imagem da 

capa desse regimento está no terceiro capítulo (imagem 13). O artigo 28º presente no 

documento é intitulado: São deveres da aluna, traz uma referência à forma como as 

alunas deveriam se apresentar nas aulas.  

                        
Imagem 16. ARTIGO 28 do Regimento Interno.  
Referente às Alunas. Art. 28 São Deveres das Alunas. p. 4. 
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Observemos o que consta referente ao fardamento para as aulas de Educação 

Física: “Apresentar-se para as aulas, inclusive as sessões de Educação Física, trajando 

uniforme completo, com o máximo asseio e alinho, na própria pessoa e no traje. O uso 

do traje se restringe unicamente aos atos escolares.”  

Em sua pesquisa, Sousa (1994) destaca que, nos anos de 1920, as roupas usadas 

pelas moças nas aulas de ginástica em algumas escolas católicas cobriam o corpo quase 

totalmente, só deixando a mostra as mãos e a cabeça. Já em algumas escolas normais, 

não se exigia, segundo a autora, um vestuário próprio para as aulas de ginástica, apenas 

a utilização de um manto largo e leve e um tipo de calçado mais apropriado. 

 Essa questão se torna interessante ao verificarmos que, nesse momento, entre os 

anos vinte e trinta, havia um pudor que repugnava a nudez e a exibição do corpo, o que 

acentuava o controle das vestimentas em circunstância onde o forma corporal iria ser 

destacada. Para Sousa (1994, p. 47), “até mesmo, a nudez das estátuas ofendia a moral”.  

A ginástica feminina recebeu uma forte fundamentação do discurso 

higienista/eugenista emergente no final do século XIX, que a legitimou como um dos 

mais importantes instrumentos de controle dos corpos e propagação de uma moral 

relacionada ao gesto e à disciplina.  

No Brasil, um dos pioneiros na idealização da ginástica nas escolas foi Rui 

Barbosa58, que inseriu, no seu almejado projeto de modernização nacional, a educação 

                                                 
58 Rui Barbosa (18148-19230), foi advogado, escritor e político, teve uma vida intensa nas decisões 
políticas e influência marcante nos percursos da educação brasileira. Como homem teve a oportunidade 
de vivenciar dois períodos distintos da história do Brasil – Império e República, e como político ativo que 
era, participou e contribuiu nas decisões políticas do país. Seu perfil de político é afirmado ainda no 
Império ao eleger-se deputado da Assembléia Provincial baiana pelo Partido Liberal, em 1878, e um ano 
depois como deputado geral. Recebeu a fama de brilhante orador a partir da elaboração da reforma 
eleitoral (1881) e dos pareceres da reforma do ensino superior, secundário e primário (1882–1883). Com 
a instauração da República, acumula cargos de vice-chefe do Governo Provisório e ministro da Fazenda, 
outros mandatos, a exemplo do de senador, fazem-no permanecer na política, porém o sonho de ocupar o 
posto mais alto desse regime político, a presidência da República, nunca foi alcançado (MARINHO, 
1980). 
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do corpo destinada a formar o cidadão brasileiro e republicano nas vertentes moral, 

intelectual e corporal, atribuindo-lhe mais aspectos de civilidade. 59 

O discurso de Rui Barbosa estava atrelado à busca por um desenvolvimento 

sócio-econômico e cultural da nação que não poderia acontecer com uma educação 

defasada. O ideal de educação, então apresentado, teria uma ênfase do equilíbrio à 

harmonia do sujeito tentando superar o antagonismo entre o corpo e o intelecto, 

defendendo o fato dos exercícios corporais influírem diretamente no desenvolvimento 

humano.60 

Rui Barbosa defendia a idéia de a ginástica ser executada por homens e 

mulheres em séries e proporções distintas. Para o sexo feminino, a ginástica deveria ter 

uma função particular, com valores eugênicos, que iria contribuir para o vigor físico e a 

boa saúde das futuras genitoras que assumiam a sagrada missão em gerar os filhos da 

pátria.  

Portanto, era preciso evitar o descaso com a educação do corpo feminino para 

não correr o risco de criarem uma geração fraca e improdutiva. Logo, havia uma gama 

de exercícios indicados para esse público, que poderiam combinar ritmo, canto e 

ginástica formando exercícios de movimentos que, para Rui Barbosa, deveriam ser 

desenvolvidos a partir do sistema de calistenia.61 

Segundo Marinho (1958), a calistenia é um sistema de ginástica com origem na 

ginástica sueca, apresentando características predominantes de formas analíticas com a 

divisão dos exercícios em grupos específicos. Como por exemplo, exercícios de braços 

                                                 
59 Angélica Santana, traz em sua dissertação um capítulo dedicado a análise da produção desses 
intelectuais acerca das contribuições relacionadas a Educação Física na primeira metade do século XX. 
Ressaltando as obras de Rui Barbosa, José Veríssimo e Fernando de Azevedo. SANTANA, Angélica 
Jesus de. As Práticas Pedagógico-educativas da Educação do Corpo no Ensino Primário em Sergipe 
1889/1930. Dissertação (Mestrado em Educação) – Núcleo de Pós-Graduação em Educação, Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe, 2008. 
 
60 SANTANA. Ibid. 
61 Id. Ibid. 



 106 

e pernas; exercícios para a parte póstero-superior, póstero-inferior e lateral do tronco; 

exercícios de equilíbrio; exercícios abdominais; exercícios de ombro; saltos e 

saltitamentos. Tem ainda como característica a utilização de música associada ao ritmo 

dos movimentos que poderiam ser realizados com pequenos aparelhos (halteres, 

bastões, maças) ou à mão livre. 

São exatamente esses tipos de exercícios que nos deparamos na Academia Santa 

Gertrudes ao observarmos as fotografias. 

                                               

 
Imagem 17. ALUNAS EM UMA APRESENTAÇÃO DE GINÁSTICAS. Alunas da Academia Santa 
Gertrudes em uma apresentação de ginástica na quadra da escola. Fotografia datada, aproximadamente, 
no final dos anos de 1930. 

 

A fotografia apresentada mostra as alunas realizando exercícios característicos 

do sistema de calistenia, com a utilização de bastões através de movimentos realizados 

pelos membros superiores.  

O fardamento apresentado é o mesmo da imagem analisada anteriormente, 

porém com o acréscimo de uma faixa transpassando o tronco, que pode ser vista como  

um adereço especial, já que há um público assistindo à desenvoltura das garotas.  O fato 

de haver uma platéia acomodada no espaço em pauta, que possivelmente se constitui, 
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em sua maioria, pelos familiares das próprias alunas, demonstra que os movimentos 

executados pelas alunas poderiam ser vistos como uma exibição do bom desempenho 

das mesmas diante das vivências que ressaltavam as práticas corporais. 

O exercício físico pode atribuir ao corpo que o executa um aspecto de disciplina, 

ordem e obediência aos limites do gesto. A educação do corpo, no ambiente escolar 

estava muito atrelada à educação moral, ou seja, a valorização de um corpo moralmente 

educado deveria aparecer em festividades realizadas pela escola ou desfiles cívicos, por 

exemplo.  

Portanto, nessas situações os corpos eram disciplinados no intuito de demonstrar 

retidão, respeito e obediência às normas e regras vigentes da época. Podemos sugerir 

que a aparente festividade retratada na imagem 17 seja referente ao Festival de 

Ginástica citado por Zaida Cavalcanti (1989) ao descrever as práticas corporais que 

aconteciam ao ar livre na Academia Santa Gertrudes. 

 

Para as práticas ao ar livre havia uma quadra polivalente para basket-
ball e volley-ball, rodeadas por pista de corrida: um tanque de areia 
para saltos e locais para lançamento de dardos, peso e disco. 
Conquanto não fosse um ginásio, na sua forma convencional, o espaço 
desportivo da Academia dispunha de bem projetados espaços para a 
platéia. Estes chegavam à superlotação por ocasião da Festa da 
Ginástica que se realizava anualmente. (CAVALCANTI, 1989. grifo 
nosso) 

 

As crônicas pesquisadas não apresentaram nenhuma citação referente ao Festival 

da Ginástica, mas a descrição de Zaida Cavalcanti é coerente à imagem disponível no 

arquivo da instituição. 

A fotografia abaixo não oferece condições para identificarmos se há uma platéia 

assistindo aos movimentos das garotas, mas algumas questões nos levam a crer que 

seria apenas mais um momento de aula. Uma das questões é a falta de um adereço 
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especial além do fardamento; outro indicativo seria a iluminação diferenciada que essa 

fotografia apresenta se comparada a anterior.  

Na imagem, há a impressão de que o sol está batendo diretamente na quadra da 

escola, pela sombra que se faz sobre os corpos das alunas. É claro que a posição do sol 

não determina se havia ou não uma platéia na quadra. Mas, ao observarmos todas as 

outras fotografias nas quais há um público assistindo alguma apresentação, observamos 

que as sombras das árvores que cercavam a quadra se fazem presente, o que seria mais 

confortável para espectadores.  

Porém, nas fotografias que aparentam ser em dias comuns de aula, onde as 

meninas se mostram sem assessórios ou adereços, a luminosidade na quadra se faz mais 

forte. Isso seria, portanto, um indicativo de que os eventos realizados na quadra com a 

presença de um público seriam em um horário no qual estivesse acobertado pelas 

sombras das árvores para possibilitar o conforto de quem assiste. Mas as sombras não 

são o mais importante nessa fotografia e independente de haver ou não público, a 

imagem abaixo também demonstra uma idéia de docilização coletiva dos corpos.      

          

 
Imagem 108. ALUNAS FAZENDO EXERCÍCIOS NA QUADRA. Alunas da academia Santa 
Gertrudes, fazendo exercícios físicos na quadra da escola. Imagem presente no álbum do arquivo datado 
no final dos anos de 1930. 
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Os movimentos da ginástica realizados nas circunstâncias que demonstram as 

fotografias ocupam o espaço de forma precisa e ordenada. São movimentos 

simetricamente executados por corpos que se mostram cuidadosos ao expressar o gesto 

com qualidade, porém, de uma forma contida, sem exageros. Tudo isso, nos oferta uma 

impressão de um corpo transformado e aperfeiçoado pelo fato de ter se submetido a um 

sistema ordeiro com limitações, proibições e obrigações. 

Como se nota, a prática de exercícios físicos caminhava lado a lado com a 

prática da ordem, que servia para auxiliar na promoção moral do sujeito praticante. Essa 

idéia fica clara inclusive em Amoros62 ao justificar a realização de exercícios para a 

obtenção de seu principal objetivo que seria a educação moral. Em suas análises, 

Carmen Lúcia Soares se refere ao fato de Amoros defender os exercícios físicos a partir 

de uma educação moral da seguinte forma: 

 

(Amoros) desejava, também, deixar claro que o grande objetivo do seu 
trabalho era a educação moral. A ginástica era apenas o meio mais 
adequado para realizá-la. E educar era, sobretudo, criar normas de 
conduta que fossem individualmente interiorizadas para serem 
socialmente mais eficazes. A criação de uma segunda natureza a partir 
da norma deveria ser de tal forma que tornar-se-ia a própria natureza 
(SOARES, 2005, p.37) . 

  

A ginástica relacionada à educação moral, descrita por Amoros e vivenciada em 

diversas instituições, inclusive em escolas confessionais como a Academia Santa 

Gertrudes, inseriam o corpo em um conjunto de normas de conduta moral, que serviam 

para moldá-lo, regulando suas manifestações e educando suas vontades. Enfim, “a 

prática da ginástica, desde Amoros, fora pensada como possibilidade de educar o corpo 

para funções úteis à sociedade” (SOARES, 2005, p. 88). 

                                                 
62 O Coronel Espanhol Francisco Amoros, foi um dos pioneiros na idealização do método ginástico 
francês no século XIX. Cf. SOARES, 2005. 
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Levando em consideração essa perspectiva moral atribuída à ginástica, que 

resistiu ao passar dos anos adentrando na vivência de instituições como a estudada nesta 

pesquisa, levantamos uma inquietação acerca das normas de conduta que perpassavam 

na rotina da Academia, tendo em vista que, além de ser uma Escola Católica ela era 

dirigida por Mulheres Estrangeiras, mais especificamente Alemãs, que traziam uma 

perspectiva feminina e cultural diferente da encontrada no Brasil dos anos novecentos.  

Em alguns escritos presentes nas crônicas das Alemãs, fica subtendida uma 

reprovação diante de alguns acontecimentos que, para as Irmãs, seriam no mínimo 

incomuns, algo que, para elas, poderia incitar uma necessidade de mudanças, uma 

transformação de comportamentos que estaria sobre suas responsabilidades. 

Chamamos atenção para uma nota presente nas crônicas referente ao retorno das 

aulas após o carnaval: 

 

Hoje começa o tempo mais sério: O ano escolar. As alegrias 
brasileiras do carnaval passaram. Querendo ou não devíamos 
esperar o começo das aulas, pois assistir aulas nesse tempo não 
chega na mente de um brasileiro. Mesmo no primeiro dia das 
aulas, por causa da já bem conhecida paciência brasileira, “não 
tem pressa”, não vieram muitas alunas. (Crônicas. Internas e 
Escola. Fevereiro de 1921. grifo nosso) 
 

Possivelmente, muitas das atitudes comuns para as moças brasileiras desse 

período não entravam na mente de uma alemã, o que é justificado pelas diferenças 

culturais e pelo nível desigual de desenvolvimento e civilidade que o Brasil e a 

Alemanha se encontravam, principalmente pelo fato da educação feminina na Alemanha 

ter acontecido em um ritmo diferente, mais acelerado, do que a brasileira.  

Diante de tantas diferenças, podemos considerar que o empenho em criar as 

normas de conduta e gerar a transformação dos corpos daquelas garotas que ficavam 

sobre os cuidados das estrangeiras não acontecia apenas seguindo uma concepção 
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católica, mas também levava em consideração valores e costumes culturais. Ou seja, os 

valores e costumes que iriam se sobressair seriam aqueles do grupo estabelecido, do 

grupo que estava no comando. Portanto, os corpos moldados na Academia Santa 

Gertrudes eram direcionados para transmitir uma ordem e uma conduta coniventes aos 

princípios do grupo dirigente. 

As práticas corporais que aconteciam na Academia atendiam não só aos 

princípios de uma utilidade geral, instaurando normas e exercitando os corpos com 

vivencias de disciplina e controles do gesto, mas também era exercitado para receber 

novas influências culturais das Estrangeiras, que atribuíram diferentes costumes através 

de suas intervenções pedagógicas. Tais intervenções pedagógicas, realizadas pelas 

Beneditinas no âmbito corporal, eram coerentes ao discurso higienista/eugênico 

emergente no final do século XIX acerca da ginástica feminina, que ressaltava a 

harmonia de formas femininas com uma única pretensão: a de ser Mãe. 

 

4.2. MOVIMENTOS SUAVES PARA AS FUTURAS MÃES 

 

Ao lançar indicações para as mulheres praticarem exercícios, Rui Barbosa 

assegurou que os exercícios deveriam ser suaves, sem comprometer a doçura das 

maneiras, a graça e a elegância do gesto que constituem a bela harmonia das formas 

femininas. (SANTANA, 2008) 

Essas características femininas, tão caras não só para Rui Barbosa, mas também 

para uma grande parte da sociedade brasileira do início do século XX, ficam bastante 

evidentes na fotografia que se segue acerca de movimentos corporais suaves realizados 

pelas alunas da Academia em um pátio da escola. 
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Imagem 19. ALUNAS FAZENDO EXERCÍCIOS SUAVES. Alunas da Academia Santa Gertrudes 
realizando movimentos corporais que expressam suavidade e delicadeza, atributos importantes para a 
prática de exercícios físicos femininos dentro do contexto eugênico. Foto do arquivo da Academia Santa 
Gertrude datada, aproximadamente, no final dos anos de 1930. 
 

A fotografia revela características já analisadas anteriormente, acerca do 

fardamento e da organização dos corpos no espaço. O que chama a nossa atenção para 

essa fotografia é a característica do gesto apresentado nessa imagem, demonstrando a 

delicadeza e a suavidade, a brandura na posição das mãos e uma elegância na forma 

como os pés se colocam no chão. Características que deveriam constar nos exercícios 

femininos conforme os preceitos eugênicos.  

Dificilmente, encontraríamos fotografias de garotos realizando esse tipo de gesto 

em alguma escola desse período. Ou seja, a atividade física institucionalizada já era um 

fato em grande parte das escolas brasileiras da primeira metade do século XX, mas, em 

muitas dessas escolas, havia uma forte distinção do exercício que era masculino e do 

que era feminino. 

 O interessante é que algumas dessas distinções ainda resistem depois de 

décadas e continuam se apresentando nas aulas de educação física dos dias atuais. Como 
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é o caso da Ginástica Rítmica Desportiva direcionada apenas para as mulheres, 

tornando-a uma disciplina obrigatória apenas na formação das Professoras de Educação 

Física. Assim como ainda há Faculdades de Educação Física que não se dispõem a 

alterar sua grade curricular deixando disciplinas como futebol de campo e salão, 

obrigatórias apenas para o universo masculino. São fatos como esses que demonstram o 

quanto questões avaliadas como naturais em muitas circunstâncias na verdade são 

geridas historicamente a partir da influência dos discursos hegemônicos. 

  O ideal eugênico, juntamente com as ações do sistema higienista, elaborou um 

discurso hegemônico que influenciou não só a aderência às práticas de exercícios físicos 

por homens e mulheres, mas seus comportamentos em um âmbito mais geral. O Boletim 

de Higiene Mental disponível no arquivo público da cidade do Recife traz alguns textos 

referentes aos anseios eugênicos, datado no mesmo período das fotografias analisadas. 

 

Homens normais, homens capazes, homens construtores do progresso 
material e moral da sua espécie - eis o que pede a Eugenia 
(DOMINGUES, Otávio. Propósitos da Eugenia. Boletim de Higiene 
Metal. Recife, julho de 1938, p.02.) 

 

Essa frase vem em destaque abrindo o texto intitulado Propósitos da Eugenia, 

no Boletim de higiene mental, sobre a autoria de Otávio Domingues. O texto incita que, 

de uma forma geral, há uma falsa impressão sobre a eugenia. Para o autor, não é 

intenção da eugenia formar super-homens ou gênios, nem tem o culto ao corpo 

enquanto finalidade, muito menos sua intenção seria espalhar a beleza física sobre a 

terra. O texto defende a eugenia como uma incentivadora da união de homens e 

mulheres fortes e sadios que possam gerar outros homens bem dotados intelectual e 

fisicamente, diminuindo a multidão de inferiores natos.  

Herdando qualidades que se expandiriam no decorrer dos anos, o homem iria 

viver bem, vencer na vida e ser um cidadão útil. Esse seria o homem normal que deveria 
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se sobrepor aos “subnormais”, ou seja, aos geneticamente inferiores. Segundo o texto, 

os homens subnormais são frutos de relacionamentos promíscuos e irresponsáveis, 

vindos de procriações inconsequentes que ofertam ao mundo um peso morto, homens 

improdutivos.  

No decorrer do texto, o autor diz que a eugenia seria a ciência que se propõe a 

prevenir a degradação biológica do homem. Sendo assim, era imprescindível que o 

homem, ao escolher sua esposa, não se guiasse pelo instinto, mas que desse voz a sua 

razão para que a nação pudesse desfrutar de seres mais produtivos e úteis ao sistema. A 

imagem a baixo é referente a essa matéria publicada no Boletim de Higiene Mental. 

 

                                 
Imagem 20. “PROPOSITOS DA EUGENIA.” Boletim de 
Higiene Mental. Recife, julho de 1938 p. 02. 

 

O texto, além de demonstrar indicativos sobre uma perspectiva eugênica, revela 

tendências machistas, próprias dessa época, colocando a mulher em uma posição 

esquecida, pois o homem é que deveria ter a utilidade social e a razão para escolher bem 

a sua esposa, que deveria ser uma mulher saudável para procriar filhos saudáveis. O 

sentido de utilidade social, de vencer na vida e de ser um cidadão produtivo gira, de 

acordo com o texto, em torno do homem. O que demonstraria que a mulher, mesmo no 
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fim dos anos 30, ainda teria um papel secundário ou um papel encerrado na capacidade 

de ser mãe, diante da perspectiva do Boletim.     

Porém, é certo que, para o ideal eugênico, a mulher ter a capacidade de ser mãe 

não seria suficiente, era preciso que ela fosse uma mulher forte e saudável para gerar 

filhos fortes e saudáveis. Uma mulher fraca, sem vigor não seria apropriada para as 

pretensões eugênicas. Mais que isso, era necessário que as mulheres fossem as primeiras 

educadoras corporais de seus filhos.  

Portanto, era preciso ofertá-las conhecimentos e experiências corporais 

necessárias para transmitirem aos seus filhos os estímulos adequados para seu 

desenvolvimento, tendo em vista a disciplina e a moral. 

 

A eugenia se impunha, uma vez que se idealizava construir uma 
sociedade sem desvios sociais e questionamentos da moral e da ordem 
dominantes. Fundada na crença de que a disciplina da vontade é 
conseqüência da disciplina do corpo, a eugenia vê, nele, um elemento 
produtor e transmissor de moralidade (SOUSA, 1994, p. 74). 

 

Uma moralidade que deveria começar a ser transmitida no próprio lar, mas que 

tinha na escola uma aliada fundamental para atingir seus anseios. A relação entre a 

educação escolar e as idéias higienistas que traziam princípios eugênicos se estreitavam 

pelo fato das duas vertentes terem interesses em comum ao se tratar do corpo. 

 A escola, assim como o sistema higienista, empenhou-se em moralizar o corpo 

com um discurso atrelado à obtenção do progresso nacional. Sendo assim, os métodos 

pedagógicos sofreram cada vez mais influências das publicações médicas destinadas às 

práticas corporais, como os exercícios físicos. 

Como a Educação Física era a disciplina que mais tratava de questões corporais 

dentro da escola, a ela foi atribuída a responsabilidade em desenvolver valores morais e 

disciplinadores sobre o corpo. Vale salientar que, no Brasil, a disciplina Educação 
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Física só foi estruturada com obrigatoriedade nas escolas na constituição de 193763, mas 

há registros que mostram práticas de atividades físicas como a ginástica e esportes em 

um contexto educacional desde a segunda metade do século XIX.64 

No mesmo Boletim de Higiene Mental, encontramos indicações para a prática de 

exercícios físicos, mostrando os esportes benéficos para melhorar o estado físico e 

mental de seus praticantes. Na perspectiva do texto, os esportes são considerados um 

forte aliado no combate aos supostos conflitos enfrentados na adolescência. 

  

Os beneficios do exercício vão além da melhora do estado físico do 
vigor e da agilidade. A prática esportiva além de outras vantagens 
permite – nesta fase de adolescência, a que podemos chamar com 
inteira propriedade de fase perigosa – reduzir ao mínimo os conflitos 
mentais, as dificuldades afetivas especialmente aquelas resultantes das 
necessidades de ordem sexual em choque com as restrições éticas, 
sociais ou econômicas (In Corpore Sano. Boletim de Higiene Mental, 
Recife, março de 1934, p. 02) 

                   

O texto continua com fortes indicações médicas para a realização de exercícios 

físicos, considerando-os importantes aliados na manutenção do equilíbrio mental e 

social, o que seria interessante para o estabelecimento da ordem. O texto diz que o fato 

de os pais não incentivarem seus filhos para a prática de exercícios seria o pecado da 

omissão, tendo em vista as vantagens e os benefícios que um jovem apresenta ao 

vivenciar os esportes. 

O autor, cujo nome não foi identificado pelo Boletim de Higiene Mental, retrata 

que o incentivo e a prática de exercícios físicos em outros países é extremamente 

superior se comparados ao Brasil, o que, para ele, seria uma das razões desses países 

também serem mais desenvolvidos que o Brasil.  

                                                 
63 Acerca deste assunto e de outras questões relacionadas à legislação referente a Educação Física 
verificar FERREIRA, Rita Cláudia Batista. O esporte como prática hegemônica na educação física. 
Dissertação (mestrado em educação), Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2006. 
64 Referente a realização de práticas corporais como a ginástica e o esporte desde a segunda metade do 
século XX observar autores como MELO,1998; PAGNI, 1997 e LUCENA, 2004 
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Os documentos dessa natureza revelam que havia uma expectativa em torno dos 

exercícios físicos, atribuindo-lhes a capacidade de higienizar a sociedade formando 

homens com força no corpo e no caráter, dispostos a servir a pátria dentro de uma 

ordem estabelecida. Para as mulheres, os exercícios assumiam a função de oferecer aos 

corpos frágeis, saúde para exercer a função de ser uma mãe graciosa e uma esposa 

dedicada aos seus afazeres domésticos e sociais.  

Abaixo, apresentamos mais uma fotografia que demonstra movimentos próprios 

para o público feminino, revelando que a escola das Beneditinas Missionárias era 

coerente aos preceitos estabelecidos. 

 

               

 
Imagem 21. ALUNAS FAZENDO EXERCÍCIOS NA QUADRA. Alunas da Academia Santa 
Gertrudes realizando, na quadra da escola, movimentos característicos do universo feminino da época. 
Foto presente no Arquivo da escola, datada, aproximadamente no final dos anos de 1930.  

 

Não podemos deixar de considerar que a categorização de atividades masculinas 

e femininas nos remete a uma discussão de gênero65 enquanto um elemento constitutivo 

                                                 
65 A concepção de Gênero então apresentada foi constituída a partir do contato com a obra de Joan Scott 
(1994).  
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das relações sociais. Relações essas que são estabelecidas a partir das diferenças 

percebidas entre os sexos.  

A cultura, através de seus costumes e hábitos, possibilita essa percepção, 

atribuindo particularidades ao universo feminino e masculino, como, por exemplo, a 

forma de se vestir, de sentar-se, as cores das meninas e dos meninos, os brinquedos 

distintos e também a forma de exercitar-se.  

Há, ainda, as indicações dos esportes femininos e masculinos que, no início do 

século passado, receberam mais particularidades e foram categorizados através de 

vários argumentos que vamos apresentar a seguir. 

 

4.3. OS ESPORTES FEMININOS E OS JOGOS 

 

As práticas corporais institucionalizadas na Academia não se resumiam à 

ginástica e danças, os esportes também faziam parte da educação do corpo das alunas.  

O jornal O Esporte, dirigido por Manoel Marqman, disponível no arquivo 

público da Recife, traz um texto, de abril de 1928, destacando a necessidade de se 

educar as crianças, mulheres e homens com práticas esportivas.  
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Imagem 22. “EDUCAÇÃO PHYSICA.” Jornal O Esporte. 
Recife, abril de 1928. 

 

O texto traz a seguinte frase em destaque logo abaixo do título Educação 

Physica:  

 

Dêem às crianças, às mulheres e aos homens, o campo, o ar livre e a 
liberdade. Cuidar da saúde por intermédio dos esportes é a via mais 
pratica para garantir à Pátria uma geração forte (BARIONI, O Esporte, 
Recife, abril de1928). 

 

As indicações positivas acerca da prática de esportes segue por todo o texto, 

recomendando-o inclusive para as crianças do jardim de infância. O autor destaca que 

os Estados Unidos faziam um grande investimento nos esportes no ambiente escolar e 

isso traria conseqüências vitoriosas para o país em vários âmbitos sociais e econômicos. 

“O americano compreende o ‘mente san corpo san’”, diz o autor, que cita ainda as 

práticas de esportes pelas garotas do Collegio Wellesley em Nova York, presentes na 

fotografia que ilustra o texto. Todas as meninas dispostas na imagem se destacam em 

algum esporte, seja o vôlei, tênis, boliche ou hipismo. O autor se refere às garotas da 

seguinte forma: “Notem os leitores a saúde que impera nesses rostos de moças sadias e 

fortes.” 

Portanto, a prática de esporte, na perspectiva do texto, era defendida pela relação 

com o progresso e a saúde a ela atribuída. Com relação às mulheres não seria diferente, 

bastaria analisar a aparência saudável das americanas que se dedicam a tais práticas, 

destaca o autor. 

Na Academia Santa Gertrudes, os esportes também se fazem presentes nas 

fotografias encontradas nos álbuns, que na sua maioria, revelam a prática do vôlei e do 

basquete. Inclusive há uma sequência de fotos batidas no mesmo dia, que mostram a 
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realização de esportes e jogos na quadra da escola com a presença de um público que 

preenche todo o auditório que cerca a quadra. 

                                      

 
Imagem 23. ALUNAS JOGANDO VOLEIBOL. Alunas da Academia santa Gertrudes jogando 
Voleibol na quadra da escola, sobre o olhar de vários espectadores. Foto presente no arquivo, datada, 
aproximadamente, no final dos anos de 1930. 

               

A quadra da Academia estava lotada para assistir às apresentações esportivas das 

pupilas das Missionárias Alemãs. As alunas, com suas indispensáveis saias abaixo do 

joelho, dessa vez arregaçaram as mangas e deixaram cair os suspensórios para facilitar a 

execução dos fundamentos do voleibol, esporte muito recomendado para o público 

feminino nessa época. 

 

Como principal responsável pela criação de uma raça forte, capaz de 
construir uma nação forte, a mulher estava proibida de participar de 
atividades físicas que apresentavam algum risco de lesão do útero. 
Como, na concepção da sociedade, a grande maioria dos esportes 
enquadrava-se nessa categoria, à mulher, recomendava-se a prática do 
Voleibol, do tênis, do atletismo, da natação da esgrima dos dois braços 
e de exercícios rítmicos. Tais práticas eram recomendadas por serem 
entendidas como atividades que, exigindo da mulher apenas um 
esforço moderado, agiriam sobre os músculos da bacia e formariam 
um belo corpo (SOUSA, 1994, p. 94). 
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O voleibol, com sua ausência de contatos físicos, seria inofensivo para o corpo 

feminino; já o basquete era alvo de mais desconfiança por estabelecer uma aproximação 

maior dos corpos. Mas, ainda assim, não deixava de ser praticado pelas alunas da 

Academia Santa Gertrudes.  

 

    
Imagem 24. ALUNAS JOGANDO BASQUETE. Alunas da Academia Santa Gertrudes jogando 
basquete na quadra da escola. Foto presente no arquivo da escola, datada, aproximadamente, no final 
dos anos de 1930. 

 

As meninas dispostas com as características das vestimentas semelhantes as da 

prática do vôlei mostravam apenas um diferencial que seria a utilização de coletes para 

identificar os times constituídos por outras garotas e não mais aquelas que jogam o 

voleibol. 

As alunas espectadoras continuam atenciosas aos movimentos do jogo, sentadas 

e, aparentemente, bem comportadas. Mas o basquete não era uma prática tão comum 

entre as mulheres por volta dos anos trinta e quarenta do século XX. Eustáquia Sousa 

(1994) traz uma reflexão acerca desse esporte demonstrando que sua prática não era 

bem vista por médicos do estado de Minas Gerais por conta da possibilidade de 
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confrontos corporais, o que reduzia essa prática nas escolas femininas e nos clubes da 

região. 

O fato desses esportes serem praticados pelas alunas da Academia, não só em 

situações eventuais como também em dias de aula comum, não quer dizer que tais 

práticas foram sempre bem difundidas no Recife.  

Encontramos, no jornal O Esporte, outro texto que destaca as mulheres no 

universo esportivo.  

                         
Imagem 25. “OS ESPORTES FEMININOS.” 
Jornal O Esporte. Recife, Abril de 1928, p. 3 

Esse texto demonstra um tom mais crítico direcionado ao público feminino que 

não realizava práticas esportivas, contextualizando que essa era uma realidade comum 

no final dos anos de 1920 nessa cidade. 

O texto reconhece que ainda iria custar muito tempo para as mulheres 

entenderem e aderirem às práticas esportivas, uma das razões disso seria a educação que 

recebiam. Para o autor, essa educação seria pautada em uma tradição errada que faz da 

mulher uma boneca mimada para qual todo o esforço seria perigoso. 

Tais comentários regidos pelo jornal são justificados pela narrativa a partir do 

depoimento em que uma “senhorinha” faz ao jornal. Ela relata que morou um tempo na 
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França, e, ao voltar ao Brasil, ficou impressionada com a falta de adesão feminina aos 

esportes. A senhorinha descreve que praticava vários esportes na Europa, inclusive o 

Atletismo, mas, ao chegar ao Brasil, percebe que não há a organização de nenhuma 

equipe feminina nem mesmo o incentivo dos clubes. 

O jornal dá uma explicação para esse fato atribuindo às mulheres brasileiras uma 

preocupação muito maior à moda e às danças do que aos esportes, dizendo inclusive 

que, para as mulheres, um vestido da moda e uns bons passinhos de dança valeriam 

mais que todas as coisas desse mundo. Ressalta, ainda, que esse tipo de atitude também 

é tomada por homens, “almofadinhas”, que valorizavam a moda e os espaços fechados 

para a realização de danças mais do que os esportes. No entanto, ressaltam que nada tem 

contra as danças, mas que elas deveriam ser realizadas em espaços abertos para que as 

pessoas pudessem respirar um ar puro, longe dos salões imundos e cheios de doenças. 

O texto encerra-se em um tom de censura ao dizer que as mulheres sentem 

vergonha em aderir a algumas práticas esportivas, mas não se envergonham de, na rua, 

levantar a saia acima dos joelhos.   

A opinião do jornal O Esporte se mostra a favor da prática esportiva feminina e 

notifica que essa não acontece com frequência entre as mulheres recifenses. Não se 

refere diretamente a tais práticas dentro das escolas, mas ressalta que esta não aderência 

aos esportes é consequência de uma educação pautada em tradições erradas. Nesse 

sentido, podemos dizer que as Beneditinas não se incluíam nessa proposta de educação, 

pelo menos no que concerne à prática esportiva, pois a estrutura física da escola e o 

material fotográfico disponível no arquivo revelam outra perspectiva. 

 A preocupação em ofertar espaços para a prática de exercícios se revela nas 

crônicas das Missionárias desde o ano de 1915, onde há uma nota descrevendo o início 

da construção de uma sala de ginástica: “Construção de uma sala de ginástica, e mais 
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tarde ficarão mais classes anexadas” (Crônicas. Internas e Escola. Novembro de 

1915). 

O investimento das Irmãs em organizar tais espaços surgiu paralelamente à 

construção das salas de aula e da construção da escola de uma forma geral. Abaixo está 

a imagem das meninas equilibrando-se em aparelhos de ginástica disponíveis na escola. 

 

                      
Imagem 26. ALUNAS NO BANCO SUECO. Alunas 
em um espaço aberto na própria escola, dirigido a 
práticas de ginástica. Foto datada, aproximadamente, no 
final dos anos de 1930. 

 

As atividades dirigidas a tais práticas corporais eram realizadas simultaneamente 

pelas internas e externas matriculadas na instituição, que realizavam aulas de ginástica e 

esportes com direito a apresentações públicas, para seus familiares perceberem que os 

dotes agregados às meninas daquela escola não se restringiam às prendas domésticas, 

pinturas, costuras, músicas, mas também valorizavam os benefícios ofertados pela 

prática sistematizada de exercícios. Vamos observar mais uma fotografia referente às 

alunas realizando um jogo na quadra da escola. 
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Imagem27. ALUNAS REALIZANDO UM JOGO. Alunas da Academia Santa Gertrudes realizando 
um jogo na quadra da escola. Foto presente no arquivo da escola, datada, aproximadamente, no final dos 
anos de 1930. 

 

Essa fotografia traz questões muito interessantes para serem analisadas. Primeiro 

observemos que há uma variação, poucas vezes vista em outra fotografia anterior, 

acerca da forma como o fardamento se apresenta no corpo das garotas. Algumas com as 

mangas arregaçadas, outras esticadas até o punho. As saias continuam compridas, mas 

algumas dispensam o suspensório ao participarem do jogo. E qual seria o jogo?  

Não dá para identificar uma rede caracterizando o Voleibol, nem a quantidade 

de garotas distribuídas dessa forma demonstram estarem jogando uma partida de vôlei. 

O Basquete também não caracterizaria tal distribuição. A forma como as meninas estão 

posicionadas na quadra lembra a realização de um jogo, não necessariamente um jogo 

esportivo como os outros que nós encontramos nas fotografias (vôlei e basquete). Mas, 

nessa imagem, a impressão de liberdade do movimento e o caráter lúdico atribuído à 

prática de alguns jogos se faz muito mais presente do que em outras situações. “O jogo, 
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na sua essência lúdica representa a experiência da atividade livre movida pelos desejos 

de quem joga.” (SOUSA, 1994, p.77) 

No entanto, havia uma polêmica que girava em torno dos jogos dessa natureza. 

Primeiramente, por alguns que achavam que o jogo mais seria uma brincadeira do que 

um exercício sistemático, o que causava reprovação das famílias que diziam mandar 

seus filhos (as) à escola para aprender e não para brincar. O jogo também poderia ser 

considerado um vício que a escola não deveria desenvolver nas crianças. Ou seja, era 

algo que aparentemente se opunha ao trabalho sério, além de trazer um aspecto 

deselegante e desgracioso para as mulheres.66 

Portanto, era indicado que os jogos fossem realizados em plena harmonia, 

evitando indisciplina e conflitos para contribuir com a manutenção da ordem na escola e 

na sociedade. Sendo assim, os jogos seriam realizados sob as normas estabelecidas 

pelo(a) professor(a), sem perder um caráter lúdico que iria motivar o interesse dos 

praticantes.67 

De acordo com Cavalcanti (1989), as atividades da Academia apresentavam uma 

atenção aos jogos e às brincadeiras por conta da influência das idéias de Froebel68 

acerca das atividades pedagógicas relacionadas aos jogos que estavam presente nas 

escolas alemãs. 

Froebel considerava as brincadeiras como um importante recurso utilizado pelas 

crianças para alcançar a aprendizagem,ou seja, para o autor, as brincadeiras não seriam 

apenas meras diversões seriam também modos de criar representações do mundo com a 

                                                 
66 Cf. SOUSA (1994).   
67 Id. Ibid. 
68 O alemão Friederich Froebel (1782-1852) idealizador do Jardim de infância, defendeu a utilização de 
brincadeiras como forma de expressão para as crianças. Tem em sua autoria a obra A Educação do 
Homem (1826). 
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finalidade de entendê-lo69. Possivelmente, as Beneditinas usaram essa percepção 

froebeliana em suas intervenções pedagógicas diante dos jogos, divertimentos e 

brincadeiras, o que não gerava uma recusa às práticas corporais inseridas nesse 

contexto; pelo contrário, essas práticas eram inclusive registradas pelas fotografias. 

Observemos a imagem que se segue, onde duas crianças brincam em um círculo na 

quadra da escola. 

 

                    
Imagem 28. ALUNAS BRINCANDO NA QUADRA. Duas crianças, 
alunas da academia, realizando uma brincadeira na quadra da escola. Foto 
do arquivo da escola, datada, aproximadamente, no final dos anos de 
1930. 

 

As Irmãs não negavam a possibilidade de divertimentos dentro da escola. Em 

algumas notas das crônicas escritas por elas, ficam evidentes os passeios, pic-nics que 

eram realizados entre elas e as alunas. Fica claro, também, que havia critérios de bom 

comportamento tornando as alunas merecedoras ou não de tais vivências. “As mais bem 

comportadas das Internas podem hoje fazer um passeio no ônibus da escola ao longo 

da praia”, ressalta a crônica (Internas e Escola, fevereiro de 1934). 

                                                 
69 Cf. FERRARI, Marcio. Revista escola. Edição 160. março 2006. disponível na internet: 
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/friedrich-froebel. Acesso em: 03de fevereiro de 2009. 
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De uma forma geral, a oferta de atividades lúdicas e de espaços apropriados para 

isso eram presentes ao analisarmos as fotografias e as notificações da Instituição.  

 

“Junto ao colégio estamos construindo um lugar para o recreio, é 
necessidade urgente com o número de alunas. Assim, as jovens 
brasileiras poderão divertir-se a vontade e poupar um pouco suas 
professoras” (Crônicas. Internas e Escola. Março de 1921) 

 

Além dos recreios divertidos, das festividades envolvendo ginástica e esportes as 

práticas corporais também envolviam o teatro e as danças com a utilização de muitos 

adereços e cenários caprichados, como mostra a fotografia a seguir. 

        

 
Imagem 29. PEÇA DE TEATRO DA ACADEMIA SANTA GERTRUDES. Encenação teatral 
realizada pelas alunas da Academia Santa Gertrudes no próprio espaço da escola. 

 

Não conseguimos identificar o nome da peça encenada e registrada por esta 

fotografia, mas percebemos que traz um aspecto de religiosidade pela caracterização de 

anjos localizados em um plano mais alto cercando um suposto altar, que poderia ser a 

representação de algo divino, superior aos personagens que se posicionam em um plano 

mais baixo no palco montado para o espetáculo. A imagem apresentada deixa claro que 
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os figurinos e o cenário eram caprichados, demonstrando um investimento naquela 

situação que deveria ter grande valor e importância para as Irmãs.   

O fato de nos debruçarmos sobre uma análise que demonstrava um destaque 

para a educação do corpo não quer dizer que esta estava sobreposta aos valores 

intelectuais da Academia. Ressaltamos que não havia Educação Física sem que esta 

fosse perpassada pela Educação Moral, e as atividades não se mostravam aleatoriamente 

sem uma sistemática, havia um contexto e uma teoria que justificava suas ações.  

A Academia Santa Gertrudes, assim como toda a Igreja Católica, trazia no bojo 

de suas intervenções a perspectiva dual corpo/alma, onde o corpo deveria ser preparado, 

educado, disciplinado e disposto a estar a serviço da alma.                     
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Considerando a Igreja Católica como uma das instituições que se empenharam 

na oferta de educação formal para as mulheres, orientamos nossa problemática acerca 

da forma como a Igreja direcionou a educação do corpo feminino em suas escolas no 

início do século XX. 

A congregação das Beneditinas Missionárias se dedicou à educação feminina em 

um momento em que a Igreja Católica no Brasil passava por um processo de 

romanização dos seus costumes e em que a sociedade brasileira almejava um 

desenvolvimento social e cultural significativo. As circunstâncias facilitaram a 

estruturação de suas escolas, o investimento e a demanda de alunas, o que trouxe 

destaque para as Beneditinas no cenário pernambucano. 

Ao nos depararmos com a memória desse grupo de religiosas, percebemos que a 

doutrina católica presente no cotidiano de suas experiências trazia, em seu bojo, a 

tradição dos costumes da Igreja e o anseio em transmitir uma educação pautada na 

moral e nos bons costumes, como geralmente aconteciam nas escolas confessionais.  

O investimento na disciplina, na ordem e nas boas maneiras perpassava a rotina 

das alunas das Missionárias Alemãs, principalmente daquelas que se submetiam ao 

sistema de internatos. Horários rígidos, roupas carregadas de decoro, movimentos 

precisos, corpos disciplinados e úteis ao sistema e as práticas discursivas, essas eram 

umas das características da Academia Santa Gertrudes. Esse perfil de instituição escolar 

que pode soar como rigidez, exagero e controle nos dias atuais, foi comum e menos 

polêmica nas primeiras décadas do século XX.  

Os discursos hegemônicos pautados nas idéias médico/higienistas e eugênicas 

tiveram participação na estruturação da educação do corpo feminino, recomendando 
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práticas corporais apropriadas para o universo da mulher, inclusive descrevendo 

exercícios físicos ideais. 

Verificar as práticas corporais, principalmente os exercícios como ginástica, 

esporte e jogos dentro do acervo iconográfico da Academia Santa Gertrudes foi uma das 

questões mais significativas desta pesquisa, pois nos levou a análises interessantes sobre 

a experimentação de vivências que, precisamente, destacariam o corpo em um ambiente 

onde, normalmente, deveria escondê-lo. 

 É comum nos depararmos com pesquisas extremamente relevantes para o 

cenário da educação feminina em escolas católicas, como a de Ivan Manoel, que trazem 

informações fundamentais para o entendimento desse arcabouço, mas que não destacam 

as práticas corporais dessa natureza. Provavelmente, por não encontrarem documentos 

significativos ou simplesmente pelo fato dessas práticas não terem acontecido.  

A Igreja Católica se empenhou na educação do corpo feminino através da 

transmissão de hábitos e costumes que evidenciavam as boas maneiras ao vestir-se, 

sentar-se, ao servir uma mesa, dentre tantas outras questões que deveriam compor a 

linguagem do corpo feminino. Mas, através do que foi pesquisado, percebemos que a 

Beneditinas Missionárias também se empenharam em ir além do que seria usual na 

educação do gesto, do movimento, da expressão, enfim, da corporeidade feminina. 

Ao levarmos em consideração as diferenças em torno das práticas de exercícios 

pelas mulheres no período estudado e nos dias atuais, identificamos que o que hoje 

verificamos é fruto de uma construção histórica. Logo, percebemos que o fato de as 

alunas da Academia terem experiências do basquete, por exemplo, em aulas datadas nos 

anos de 1930, um período em que esse esporte ainda não era muito popularizado entre 

mulheres brasileiras, faz-nos refletir sobre a possível atitude vanguardista das 
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Beneditinas Missionárias acerca da prática de esportes pelas mulheres no universo 

escolar. 

As mudanças ocorridas no decorrer dos anos aconteceram de forma lenta e, 

provavelmente, depararam-se com resistências e contradições. Diante disso, 

consideramos a Academia Santa Gertrudes como um cenário onde transitou discursos e 

práticas referentes à corporeidade feminina, que, direta ou indiretamente, participou 

desse processo de construção histórica referente ao corpo da mulher. 

Algumas das necessidades em responder às questões relacionadas à participação 

da Igreja Católica na educação do corpo feminino foram sanadas, mas outras perguntas 

surgiram, como, por exemplo: Como foi a chegada dos meninos dentro das escolas 

femininas? Como as práticas corporais se (re)constituíram a partir do anúncio das 

escolas mistas e da co-educação?  

A possibilidade de pesquisa que compõe a educação do corpo no contexto 

religioso está longe de ser esgotada, se é que um dia isso poderá acontecer. O que se 

torna interessante é percebermos que é possível e relevante nos debruçarmos sobre 

pesquisas fundamentadas nesse tripé (educação-corpo-religião), fazendo com que seus 

resultados possam contribuir no entendimento de questões presentes nas relações 

sociais. Como as relações de gênero, por exemplo, que podem apontar resultados ditos 

enquanto definidos ou definitivos, mas que demonstram ser uma relação muito 

influenciada pela educação do corpo e por conceitos estabelecidos por uma verdade 

religiosa. 

Portanto, consideramos adequado continuar lançando novos olhares sobre a 

educação do corpo em uma perspectiva histórica, não apenas para constatar o que 

caracterizou uma determinada década ou algo parecido. Mas, sim, para entendermos, 

através dos fatos do passado, o que o presente nos oferta acerca da corporeidade. Tendo 
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em vista que as transformações nas práticas sociais só acontecem de fato quando são 

compreendidas, é preciso que os sujeitos dispostos a transformar suas práticas 

compreendam as diversas possibilidades que têm em se comunicar com o mundo 

através de seus corpos.            

Por isso, na tentativa de encontrarmos respostas para um problema do presente, 

lançamos o nosso olhar para o passado. Ao fazermos isso, deparamo-nos com avanços, 

recuos, surpresas, imprevistos e também com a criação de novas expectativas e novos 

problemas. O caminho percorrido em busca de documentos, fontes, literaturas, em 

busca de um projeto de pesquisa, em busca de uma dissertação se mostrou tão 

significativo quanto o fim do percurso, a linha de chegada. 

O caminho percorrido não se restringiu à elaboração da narrativa desta 

dissertação, mas se estendeu a uma leitura mais geral do mundo. Uma leitura geral não 

na amplitude de suas informações e experiências, pois ainda é necessário descobrir e 

desvendar muitos outros caminhos, mas uma leitura geral no sentido de não restringir a 

sua constituição a questões isoladas, articulada a outros momentos, sentimentos e 

decisões que possibilitaram o deslocamento sobre essa trajetória.  

Uma das leituras que esta pesquisa pode nos ofertar é a possibilidade de refletir 

sobre as práticas corporais povoadas pelo público feminino. Podemos perceber que a 

mulher vem, ao longo dos anos, conquistando um espaço legitimado pela sociedade em 

várias instâncias.  

O século XX foi marcado por questões de significativa importância para as 

mulheres brasileiras, dentre elas o acesso à educação formal de qualidade, o direito ao 

voto e a conquista do mercado de trabalho. A mulher prisioneira do lar foi 

gradativamente diminuindo, fazendo dessa realidade muito mais uma escolha do que 

uma falta de opção. 
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Entendemos que o perfil das mulheres com que hoje nos deparamos nos espaços 

públicos, com seus empregos, com suas modas, com seus exercícios físicos são 

mulheres que vivenciam uma realidade construída historicamente. É interessante 

percebermos que aquilo que atualmente consideramos normal e comum é fruto de várias 

mudanças influenciadas por discursos eleitos como verdades. 

O corpo da mulher foi e é educado para ocupar um espaço apropriado para ele na 

sociedade. Esse espaço sofreu variações, expandiu-se, algumas vezes libertou-se ou 

aprisionou-se ainda mais. O que não podemos negar é que as funções sociais atribuídas 

à mulher foram aumentadas. Não é mais suficiente à mulher ser apenas uma boa mãe ou 

uma zelosa administradora do lar; ela ainda deve ser uma profissional competente, uma 

esposa que divide as despesas financeiras com o marido e mantenedora de um corpo 

saudável, magro e dentro dos padrões da moda. Caso contrário, pode ser-lhe atribuída a 

imagem de uma mulher preguiçosa, relaxada e acomodada. 

As representações femininas se expandiram, hoje não caminham apenas entre 

Eva e Maria. Novas subjetividades se constituíram acerca das possibilidades de atuação 

da mulher na sociedade. Mas algumas questões foram determinantes para tais 

conquistas, inclusive a possibilidade de vivenciar uma educação formal. A educação do 

corpo feminino recebeu uma atenção especial nessa conjuntura, fazendo com que as 

instituições que ofertaram tal sistema educacional incluíssem práticas corporais 

sistematizadas em seu contexto.  

Práticas corporais que, dependendo das circunstâncias, podem ser consideradas 

Santas Virtudes para o corpo feminino.  
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