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RESUMO 

 

 

 

 

 
Esta dissertação tenciona analisar as práticas educativas, festivas e religiosas desenvolvidas 

no Oratório Festivo “São João Bosco” no período de 1914 a 1952, data de sua criação e 

transferência para a Congregação Ministras dos Enfermos de São Camilo, respectivamente. A 

instituição ainda em funcionamento localiza-se em Aracaju – Sergipe. O Oratório Festivo 

destinava-se a recolher, instruir e educar meninas órfãs e pobres para o ensino da catequese e 

valores morais. Assim, procura-se reconstituir a memória da instituição e as práticas nela 

instituídas, utilizando variadas fontes: documentos oficiais e institucionais, depoimentos orais 

e escritos, fotografias, jornais e estudos relacionados à temática. Para isso, recorreu-se as 

categorias de análise de Dominique Julia – cultura escolar, construída a partir das relações 

entre alunas, dirigentes, professores e comunidade; os conceitos de representação, 

apropriação, de Roger Chartier; campo religioso e Habitus de Pierre Bourdieu; memória de 

Maurice Halbwachs; civilização de Norbert Elias, entre outros. Busca-se com os resultados da 

pesquisa – fundamentados nos pressupostos da História Cultural – contribuir para os estudos 

da historiografia educacional sergipana no tocante a História da Infância e os estudos sobre a 

Educação Católica e Feminina na primeira metade do século XX.   

 

Palavras-chave: Educação Religiosa; Educação Feminina; Infância Pobre; Aracaju.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 
This dissertation intends to examine the educatives festive and religions practices at the 

Oratório Festivo “São João Bosco” in the perid 1914 to 1952, the date of its creation and 

transfer to the Congregação Ministras dos Enfermos de São Camilo, respectivly. The 

institution still in operation is located in Aracaju-Sergipe. The Oratório Festivo was gathered, 

instruct and to educate orphans and poor girls for the teaching of catechesis and moral values. 

Thus, demand to reconstitute the memory of the institution and the practices it imposed, using 

different sources: official and institutional documents, oral and written statements, photos, 

newspapers and studies related to the thematic. For that uses categories of analysis by 

Dominique Julia – school culture, built fron the relations among students, directors, teachers 

and the community; the concepts of representation, awnerships by Roger Chartier; religious 

and habitus of Pierre Bourdieu; Maurice Halbwachs‟ memory; Norbert Elias‟ civilization, 

among others. Search with the results of research – based on assumptions of Cultural History 

– contribute to the studies of educational sergipana historiography regarding History of 

childhood and studies on Catholic and Feminine of Education in the first half of the twentieth 

century. 

 

Key-words: Religious Education; Feminine Education; Poor Childhood; Aracaju.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A narrativa histórica, como uma mulher apaixonada, exige todo o envolvimento 

do historiador, sua total entrega e, ao mesmo tempo, sua total vigilância. 

Através da continuidade e da ruptura com formas de dizer já estabelecidas, 

quem narra vai esboçando seu próprio contorno, vai dando conta das 

migrações do seu desejo, vai se surpreendendo com seu próprio rosto. Da 

cabeça à mão, da mão à cabeça: o gesto que começa é o gesto que insiste, 

porque narrar não é se encantar com o texto. É cair na tentação do humano 

nele sempre presente. É hesitar, com medo do fracasso, antes de se atirar ao 

fundo. É buscar o que se perdeu do lado oposto das certezas. É oferecer 

alguma coisa a alguém.  

Quem aceita? 

 

Clarice Nunes, 1990. 

Figura 01: Vista lateral norte do Oratório Festivo Dom Bosco, década de 50 do século XX. Fonte: Álbum do 

Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. 
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documento fotográfico anterior sinaliza um prédio que retrata vestígios de 

uma longa história e que se modelou aos poucos, juntamente com o 

crescimento da cidade, numa época em que dunas ao seu redor eram derrubadas, abriam-se 

ruas e edificavam-se novas casas.  

No entanto, o prédio resguardou e resguarda histórias e vivências de menores 

abandonadas
1
, um tema ainda tímido na historiografia da educação sergipana. Se „ouve-se 

com os olhos‟, como salientou Clarice Nunes (1990), a história desse monumento, 

visivelmente belo encontra-se ainda embaçado aos olhos da população atual.   

O prédio descrito – o Oratório Festivo São João Bosco
2
 – abrigo para meninas 

abandonadas, de cunho confessional, católico e filantrópico
3
 é do que trata esta dissertação. 

Delineada por uma abordagem histórica no campo da História da Educação tem como objeto 

principal a análise das práticas pedagógicas desenvolvidas na formação das alunas entre 1914 

e 1952. Conforme seus Estatutos
4
, durante esse tempo adotou “as divinas lições de Dom 

Bosco” e seu “modelo educativo” – o chamado Sistema Preventivo de Dom Bosco
5
.  Foi 

criado a 16 de agosto de 1914, em homenagem a Dom Bosco
6
, seu protetor.  

O objetivo inicial da obra era promover a catequização de meninas pobres, 

acompanhando o modelo dos Oratórios Festivos, no sentido de afastá-las dos vícios 

deturpadores e da ociosidade.  

                                                 
1
  De acordo com Marcílio “o termo „criança‟ naquele período foi empregado para os filhos das famílias bem 

postas. „Menor‟ [e sujeito de direitos] tornou-se o discriminativo da infância desfavorecida, delinquente, 

carente e abandonada. A infância abandonada, que vivia entre a vadiagem e a gatunice tornou-se para os 

juristas, caso de polícia. Assim a criança abandonada não era uma criança normal “inserida em uma família 

padrão, em moldes socialmente aceitáveis”, era uma criança que sofria os “chamados efeitos da ausência” de 

“pais presumidos como ausentes”. Conferir: MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança 

Abandonada. São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 19; SILVA, Roberto da. A construção do Estatuto da 

criança e do adolescente. In: Revista Jurídica Trimestral. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/aj/eca0008.htm. Acesso em: 21 de janeiro de 2006. 
2
  A instituição teve algumas designações em sua trajetória: Oratório Festivo Venerável Dom Bosco (1914); 

Oratório Festivo Beato Dom Bosco (1933); Oratório Festivo “São João Bosco” (a partir de 1936). Porém, 

como forma de padronização esta pesquisa utilizou o nome Oratório Festivo Dom Bosco. 
3
  Naquele período, a filantropia fundamentava-se na razão científica e visou “preparar a criança pobre e a 

abandonada para o mundo do trabalho, buscando também valorizar a família para prevenir a ociosidade, a 

prostituição, à mendicância, o crime, o abandono do menor, a criança na rua”, ou seja, desejava-se formar o 

bom trabalhador, estruturar o cidadão normatizado e disciplinado (capaz de viver bem nas grandes cidades, 

em boa forma e com boa saúde) MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São 

Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 207-208.   
4
   Os Estatutos dos anos de 1936, 1947 encontram-se no anexo 01. 

5
  O Sistema Preventivo de Dom Bosco baseia-se na composição de três elementos: razão, religião e 

amabilidade que terão resultado satisfatório com a utilização de práticas e normas disciplinares, dispositivos 

que, conforme o Regulamento serão “conhecidos” para não serem descumpridos pelos alunos. Ver: 

Documentos – Escritos de Dom Bosco. O Sistema Preventivo na Educação dos Jovens. Disponível em: 

http://www.escolasalesianaamerica.org.br/upload/documento/ValoresmaissignificativosdoSistemaPreventivo-

JMPetitleclerc.pdf. Acesso em: 10 de outubro de 2008. 
6
   Destaca-se na História, como mestre e pai da juventude. 

O 
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Vale ressaltar que a implantação de um Oratório Festivo
7
 nos moldes de Dom Bosco 

consistia em congregar aos domingos e dias festivos “meninos pobres e abandonados em um 

lugar adequado, onde pudessem ocupar-se em jogos, diversões honestas e em seguida 

aproveitar a oportunidade para ensinar os rudimentos da fé cristã” (AZZI, 1982, p. 78). Frisa-

se ainda que os Oratórios Festivos não se limitaram à instrução religiosa. “Os oratórios ha 

[…] de formar meninos bem educados que não desonrem seus pais nem seus mestres” 

(BOLETIM SALESIANO, 1908, p. 686). Em suma, os Oratórios eram espaços onde se 

difundiam os ensinamentos da religião, do trabalho, dos valores morais e dos bons costumes.  

Borges (2005, p. 3) explicou que “os Oratórios surgiram como uma rede de 

instituições adequadas aos tempos difíceis vividos pelos menores na Itália pós-revolucionária 

industrial”.  

O século XIX foi um período de transformações nas relações entre o trabalho, a 

religião e a educação. Mudanças que consolidaram instituições como a família, o Estado e a 

Escola e refletiram significativamente nos modos de agir, sentir e pensar do homem, 

redefinindo seus costumes, práticas sociais e culturais, trazendo novas formas de 

sociabilidade. Assim, o homem vê-se submerso a novos inventos, discursos especializados, 

aparatos da moda, desenvolvimento da literatura, enfim, contatos que contribuíram para uma 

nova maneira de conceber e levar a vida cotidiana. 

Veiga revelou que nessa mesma época a maioria das nações defendia o ensino como 

meio para socializar a civilização
8
, baseando-se em um modelo comportamental de 

autocensura e autodisciplina, objetivando uma formação para todos (VEIGA, 2007, p. 88).  

Nesse sentido, o período exigia a formação de um “homem novo”
9
 que contribuísse e 

interagisse com as mudanças expressivas ocorridas na sociedade.  

Veiga (2007) apontou ainda que nem todos os pensadores da educação moderna que se 

apropriaram das ideias iluministas eram a favor de uma educação integral para os pobres. 

                                                 
7
  Considera-se o termo “oratório festivo” como espaço de evangelização e socialização, mas também, como 

uma prática – a prática oratoriana – que se desenvolve através de ações pedagógicas, tais como, jogos e 

brincadeiras, teatros, cantos, aprendizado religioso e moral. 
8
  O sentido de civilização empregado neste estudo considera as formulações do sociólogo Norbert Elias. O 

termo Civilização constitui-se para a sociedade ocidental: sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, o 

desenvolvimento de sua cultura científica ou visão do mundo, porém, o movimento reformista ampliou esse 

sentido, sustentando que para uma sociedade tornar-se civilizada é necessário o “processo de civilização do 

Estado, a educação e, por conseguinte, a eliminação de tudo o que era ainda bárbaro ou irracional nas 

condições vigentes, fossem as penalidades legais, as restrições de classe à burguesia ou as barreiras que 

impediam o desenvolvimento do comércio – a esse processo civilizador devia seguir-se ao refinamento de 

maneiras e à pacificação interna do país”. Assim a civilização não é apenas um estado, mas um processo em 

movimento contínuo. ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1994, p. 23; 62    
9
  Sobre a concepção do “homem novo” consultar: BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre Iluminismo 

e a Revolução Francesa. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.  



Introdução 

 
4 

 

Aqueles que concordavam com essa proposta defendiam “formar uma mentalidade 

empreendedora e ambiciosa por meio da dedicação ao trabalho, ainda que acomodada pelas 

virtudes cristãs” (VEIGA, 2007, p. 89). Os pensadores tinham uma visão de que levar 

instrução aprimorada às camadas populares tornar-se-ia “perigoso já que […] poderia desviar 

os indivíduos de sua conformidade social, trazendo-lhes esperanças e desejos inusitados de 

mudanças” (BOTO, 1996, p. 52).  

Dessa forma, a mentalidade de que os filhos dos pobres teriam uma educação 

intelectual mínina e direcionada para o trabalho repercutiu e vulgarizou-se entre os estudiosos, 

sendo priorizada nos modelos de ensino da Igreja e do Estado. Segundo Del Priore, “no século 

XIX, [no Brasil] a alternativa para os filhos dos pobres não seria a educação, mas a sua 

transformação em cidadãos úteis e produtivos na lavoura, enquanto os filhos de uma pequena 

elite eram ensinados por professores particulares” (DEL PRIORE, 2009, p. 10).  

Em meados do século XIX, na Europa, especificamente na Itália, as conturbações 

entre poder eclesiástico e poder civil resultaram no desfavorecimento da Igreja com relação ao 

ensino. As congregações religiosas européias, que monopolizavam a educação, perderam não 

apenas esse privilégio, mas seus bens. 

Foi nesse cenário de transformações que João Belchior Bosco
10

 enxergou nas 

necessidades de mudanças de hábitos dos jovens pobres e desamparados de Turim, um meio 

de orientá-los, pois eram jovens que se envolviam com hábitos viciosos, que deturpavam a 

moral civil e cristã. 

Com isso em vista iniciou “uma intervenção educativa, tomando como estratégia a 

instituição denominada Oratório Festivo” (BORGES, 2005, p. 03). Sendo o primeiro Oratório 

chamado – Oratório Festivo de São Francisco de Sales
11

, com o propósito de “acolher, 

evangelizar e educar”
12

. A proposta constituía-se em civilizar o jovem para a religião e o 

                                                 
10

  Ou Giovanni Melchior Bosco nasceu a 16 de agosto de 1815, no Colle dos Becchi, localizado em Castelnuovo 

de Asti (atualmente chama-se Castelnuovo Dom Bosco), Itália. Oriundo de família de camponeses humildes. 

A mãe era analfabeta e ficou órfão de pai aos dois anos de idade. Fez seus primeiros estudos com dificuldade, 

pois, para manter os estudos na mocidade trabalhou como costureiro, sapateiro, ferreiro, carpinteiro e nos 

tempos livres estudava música. João Bosco era de estatura atlética, memória incomum, inclinado à música e à 

arte e tinha uma linguagem fácil, espírito de liderança e ótimo escritor. Em 1835, teve a oportunidade de 

entrar para o Seminário de Chieri, ordenando-se sacerdote a 05 de junho de 1841. Em 8 de dezembro, do 

mesmo ano iniciou seu apostolado com os jovens em Turim. Em 1846, estabeleceu-se definitivamente em 

Valdocco, bairro de Turim, onde fundou o Oratório Festivo de São Francisco de Sales. Faleceu a 31 de janeiro 

de 1888, aos 72 anos de idade, deixando a Congregação Salesiana espalhada por diversos países da Europa e 

da América. Dom Bosco foi consagrado Beato em 1929, e canonizado a 01 de abril de 1934, no papado de Pio 

XI, considerado o Papa dos Salesianos, por conceder várias benesses à Congregação Salesiana. Verificar: São 

João Bosco – Traços Biográficos. Disponível em: http://www.auxiliadora.org.br/dombosco.htm. Acesso em 

09 de dezembro de 2009.  
11

  Conhecido também como Oratório Festivo de Dom Bosco ou de Valdocco. 
12

  Objetivo geral dos Oratórios Festivos de Dom Bosco e razão do título desta dissertação. 
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trabalho. Contudo, a metodologia de interagir com a juventude pobre, por ele reinventada 

deve-se relacionar com três pontos principais: sua formação e experiência sacerdotal, suas 

leituras sobre as teorias clássicas da educação que a época lhe proporcionou e pelas condições 

sociais daquele momento. 

Borges mencionou que o aparecimento das Obras de Dom Bosco decorreu do 

movimento industrial ocorrido no século XIX, somado ao “fervor do movimento romântico”. 

Portanto, esses eventos contribuíram para “edificar os salesianos como uma força dentro da 

estrutura da Igreja Católica e enquanto agência de educação com um sistema formal e 

informal de ensino” (BORGES, 2005, p. 01).  

Conforme afirmou Borges (2005), Dom Bosco entrou em contato com clássicos da 

educação de seu tempo e recorreu a reminiscências de educadores do passado, tal como, 

Vitorino Da Feltre
13

 (século XV) e Felipe Neri
14

 (século XVI), educador leigo e sacerdote 

italianos, respectivamente. Esses precursores elaboraram, cada um a seu tempo, práticas 

educativas para atrair, satisfazer e educar as crianças, que além dos conhecimentos da 

educação intelectual e moral, executavam os exercícios corporais: a corrida, esgrima, natação, 

equitação, jogo de bola, passeios, música, brincadeiras. Enfim, para Borges, o que havia em 

comum entre os educadores era “a estratégia da alegria” (BORGES, 2006, p. 4192) e a 

descontração do corpo através do jogo e da brincadeira, fator primordial e fundante na 

pedagogia de Dom Bosco. Essas apropriações permitiram-lhe a “reelaboração” de ideias 

educativas que aplicou no ensino dos jovens de sua época. 

A partir dessas considerações compreende-se que o sacerdote João Bosco não 

inventou os Oratórios, como estabelecimentos de educação informal como comumente se 

                                                 
13

  Vitorino Da Feltre foi pedagogo, professor leigo, italiano que viveu entre 1378 a 1446. Era cristão e 

considerado um dos mais importantes educadores do movimento renascentista italiano. Segundo Borges a 

“contribuição de Da Feltre para a educação deu-se com a aplicação de seus ideais humanistas e cristãos na 

educação escolar de jovens nobres na cidade de Pádua (Itália), em um ambiente denominado „Casa Giocosa‟. 

Nesse ambiente desenvolvia-se a educação integral segundo o ideal humanista, assim os alunos tinham 

formação moral e intelectual sem distinções entre homens e mulheres, com ensino de grego, literatura, 

filosofia e história, declamação e leitura pública para melhorar a eloquência, aritmética, geometria, 

astronomia, música”, visando uma formação de homem para o Estado e para a Igreja. BORGES, Carlos 

Nazareno Ferreira. Um só coração uma só alma: as influências da ética romântica na intervenção educativa 

salesiana e o papel das atividades corporais. Rio de Janeiro: UGF, 2005, p. 85-86.   
14

  Felipe Neri nasceu em Florença/Itália, filho de Francisco e Lucrecia Neri, viveu entre 1515 e 1595. 

Considerado padroeiro dos comediantes e humoristas. Por ser companheiro alegre e brincalhão, sincero 

apelidaram-no de “pipo bom”. “Felipe estudou Filosofia e depois Teologia, que parece tê-lo conduzido a 

meditações profundas sobre sua vida, [por isso optou] pelos […] jovens pobres para os quais Felipe se sentia 

chamado a promover, a conduzir para a dignidade humana e cristã”. Assim, sua principal estratégia foi a 

alegria, a brincadeira, o jogo e logo percebeu que esses atrativos eram as armas para conquistar o jovem. Em 

1558 criou o Oratório na Igreja de São Girolamo da Caridade e para auxiliá-lo com os jovens criou a 

Congregação do Oratório, cuja característica seria a vida em comum sem votos”. BORGES, Carlos Nazareno 

Ferreira. Um só coração uma só alma: as influências da ética romântica na intervenção educativa salesiana e 

o papel das atividades corporais. Rio de Janeiro: UGF, 2005, p. 03. 
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pensa. Os “Oratórios” já existiam na Itália e na França naquele tempo. Eram instituições 

lideradas pela Igreja e legitimadas pelo governo monárquico para instruir os pobres nas regras 

dos bons costumes e na catequização. Porém, o adjetivo “Festivo” foi proposta do sacerdote 

João Bosco para diferenciá-lo dos demais. (SCARAMUSSA, 1977) 

Sendo assim, ele reestruturou, aprimorou e adaptou o modelo dos Oratórios existentes, 

através de seus estudos sobre educação e experiências que absorveu durante a prática do 

tirocínio realizado nas ruas, fábricas, bares e prisões de Turim, acompanhando o sacerdote, 

José Cafasso, seu mestre e confessor.  

Quanto a isso, Bourdieu (2009, p. 63) salientou que a condição de acesso realmente 

produtivo é a capacidade que o homem tem de reproduzir ativamente os melhores produtos 

dos pensadores do passado, pondo a funcionar os instrumentos de produção que eles 

deixaram. E prosseguiu: 

Nunca se passa para além da história e da ciência do homem não poder por a 

si mesmo outro fim que não seja o de se reapropriar, pela tomada de 

consciência, da necessidade que está inscrita na história e, em particular de 

conferir a si mesmo o domínio teórico das condições históricas em que pode 

emergir necessidades trans-históricas (BOURDIEU, 2009, p. 70).  

 

Nessa concepção, através de estudos do funcionamento da ação pedagógica de seus 

antecessores italianos; o contato com as teorias pedagógicas surgidas no século XIX; os 

estudos de modelos educativos de outras Congregações religiosas, como dos lassaristas e 

jesuítas, Dom Bosco chegou ao seu modelo educativo conhecido como Sistema Educativo de 

Dom Bosco ou Sistema Preventivo de Dom Bosco, que se ancora no tripé: razão (sob o signo 

da educação e trabalho), religião (sob o signo da capela), e amorevolezza (representada pela 

benevolência, amabilidade, alegria dos mestres e auxiliares). Todavia, apesar dos Oratórios 

Festivos não terem caráter de escolarização considera-se que foi um modo informal de 

educação católica e de socialização
15

 utilizado pela Congregação Salesiana para doutrinar 

crianças pobres difundido em várias partes do mundo.  

Entretanto, as mudanças progressistas difundidas na Europa do século XIX e início do 

XX refletiram no Brasil, que também vivenciou momentos de transformações com relação à 

família, a educação e o trabalho. No início da República, as alterações ocorridas na sociedade 

mediante os ideais da implantação industrial e modernização do país, coincidiu com outros 

                                                 
15

  Compreende-se o termo socialização a partir do ponto de vista de Setton (2005). Em que o processo de 

socialização consiste numa nova configuração das relações sociais, onde as ações educativas não se realizam 

apenas nos espaços institucionais tradicionais, mas através de outras modalidades educativas que contribuem 

para o surgimento de uma nova percepção do indivíduo sobre si e sobre os grupos que os rodeia. SETTON, 

Maria da Graça Jacintho. A particularidade do processo de socialização contemporâneo. In: Tempo Social. 

Revista de Sociologia da USP, vol. 17, n. 2, 2005, p. 335-350.    
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movimentos, tais como, o crescimento das cidades, o aumento da população e a escolarização 

em massa. Nicolau Sevcenko caracterizou esse acontecimento como “um conjunto de 

transformações que gerou um amplo processo de desestabilização da sociedade e cultura 

tradicionais” (SEVCENKO, 1998, p. 16).  

Os desequilíbrios causados pela “nova ordem” na sociedade afetaram, sobretudo, as 

pessoas pobres. Com a falta de políticas públicas efetivas que atenuasse o desemprego, a falta 

de moradia, a alimentação, a saúde e a educação, essa população agrupava-se em favelas, 

cortiços, casebres, habitações coletivas ou moradias improvisadas, contrariando o sentido de 

civilidade adotado pelo país. “Num deslocamento contínuo, em busca de trabalho e de teto 

barato, as levas de habitantes pobres comporão uma paisagem que em nada se assemelhará à 

imagem de progresso”. (ROCHA, 2003, p. 26). No período,  

 

Legiões de crianças maltrapilhas, desamparadas, tornaram-se uma constante 

nas grandes cidades. Surgia a chamada „questão do menor‟, que exigia 

políticas públicas renovadas. Mas, desde o final do Império, as políticas 

sociais adotadas limitaram-se quase que tão-somente à mera transposição de 

experiências bem-sucedidas, sobretudo na França, na Inglaterra e depois nos 

Estados Unidos (MARCÍLIO, 2006, p. 193).  

 

Desse modo, no curso do século XIX e início do XX, os discursos dos republicanos 

assumiram diversas formas de linguagem
16

 – escrita e imagética – visando construir uma 

nação civilizada e, por conseguinte produziu uma representação estigmatizada do pobre. A 

desintegração familiar, os hábitos rudes, os vícios (principalmente álcool e fumo), a forma de 

se vestirem – andar descalço e com roupas sujas foram alguns dos aspectos que auxiliaram a 

sintetizar uma imagem estigmatizada do pobre na sociedade. Esse avaliado fraco, física e 

moralmente, tornou-se alvo dos homens da ciência
17

, que “auto-representa[ram]-se como 

porta-vozes da razão, do progresso e da modernidade” (ROCHA, 2003, p. 32), e que 

entendiam a deficiência física e moral como consequência da “falta de cultura, de educação e 

                                                 
16

  Para Chartier a “apropriação tal como a entendemos visa uma história social dos usos e das interpretações, 

relacionados às suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas específicas que os produzem”. 

Entende-se a apropriação como percepção de sentido na qual o receptor interage com “formas” de linguagem 

“(escritas, visuais, sonoras)” possibilitando-lhe “inventar produzir seus significados”, suas representações das 

práticas de modo “singular”. A depender de suas leituras, “em cada circunstância”, contribuindo assim, para a 

construção do mundo social. Sobre apropriação e representação verificar: CHARTIER, Roger. À beira da 

falésia: a história entre incertezas e inquietudes. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002, p. 68; 

CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do navegador ao leitor. São Paulo: Editora UNESP/Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, 1999, p. 77 e 91. 
17

  Parcela formada por médicos-higienistas, sanitaristas, eugenistas, juristas, engenheiros, educadores, 

especialistas fundamentados em ideais iluministas que buscaram apoio em teorias italianas, na Escola de 

Milão baseando-se em Cesar Lombroso (das taras hereditárias do criminoso, disciplina rigorosa e a ordem, 

começando na família; e as francesas); e na Escola Sociológica de Lião e nas ideias positivistas de Augusto 

Comte (da Ordem e Progresso) MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São 

Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 194.      
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de civilização”. Desse modo, o pobre tornava-se incapaz de criar e educar seus filhos. 

(RAGO, 1997, p. 113) 

Sendo as famílias dessas crianças consideradas incapacitadas, despreparadas 

(ou inexistentes) para bem criá-las, os estabelecimentos de internamentos 

seriam ideais para tirar as crianças dos perigos da rua, do botequim da 

malandragem, da vadiagem, etc. Retirada da família e da sociedade, para 

bem construir sua família, dentro do amor e do preparo para o trabalho. Pelo 

menos essas eram as expectativas utópicas dos teóricos filantropos
18

. Com a 

maioridade, a criança sairia desse microcosmo estruturado e profilático e 

seria devolvida “apta” para viver em sociedade. (MARCÍLIO, 2006, p. 207)   

 

Dessa forma tornava-se urgente – naquele momento civilizatório – combater a falta de 

conhecimento da população concernente à educação moral, física e higiênica, tendo em vista, 

instruir a população contra as doenças causadas pela falta de higiene e torná-los obedientes. 

Para Irene Rizzini (2008), a intenção era combater o contingente ocioso da população, 

transformando as crianças pobres desde a infância
19

 num elemento útil para o país, contendo-

as e orientado-as, a fim de evitar rebeldias e revoluções, protegendo a sociedade dos perigos 

sociais se não dominassem os indivíduos pobres para o trabalho e para uma vida social dentro 

dos limites estabelecidos. 

Kuhlmann Jr. (2002, p. 464) asseverou que a partir do século XIX, o discurso de 

proteção à infância impulsionou em todo o mundo ocidental, a criação de uma série de 

associações e instituições para cuidar da criança, sob diferentes aspectos da sua saúde e 

sobrevivência, pois, como sustentou Marcílio “a Roda de Expostos
20

, os Recolhimentos de 

                                                 
18

  Arthur Moncorvo Filho, médico-higienista-filantropo foi uma personalidade relevante no processo higienista 

e eugênico no Brasil e nos cuidados científicos com a criança pobre. Fundou “o Instituto de Proteção à 

Infância do Rio de Janeiro (IPAI-RJ), a 24 de março de 1899” e organizou eventos para esclarecer a situação 

da criança no Brasil. Em Sergipe o IPAI instalado pelo médico Augusto Leite em 1933, estava filiado ao 

IPAI-RJ e ao Departamento Nacional da Criança. Sobre o assunto verificar: KUHLMANN Jr., Moysés. 

Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 1998, p. 84-85; 

MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 

207-208. Sobre o IPAI-SE conferir: LIMA, Solyane Silveira. “Uma maneira de proteger e educar”: a casa 

maternal Amélia Leite (1947-1970). São Cristóvão, 2009. Dissertação (Mestrado em Educação).  
19

  Para Rousseau (1712-1778) a infância é uma fase da vida do indivíduo onde sua natureza anseia por 

brincadeiras e recreações, porque a liberdade nos movimentos auxilia no enrijecimento do corpo. Aos sete 

anos de idade às crianças eram incorporadas ao mundo dos adultos e vistas como homens e mulheres 

miniatura. No Emílio enfatizou-se que no processo de formação do homem existem fases e a cada fase, uma 

natureza a ser respeitada e trabalhada, uma aprendizagem que levava o indivíduo a se adaptar a cada tempo, 

estimulando um novo sentimento dos adultos com relação às crianças através do cuidado, assistência e 

educação. Ver: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio, ou Da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999. A 

partir do final do século XIX, o pensamento proporcionou no Brasil conferir – lentamente – a criança “lugar 

de importância nas preocupações e nas decisões dos construtores da sociedade. A saúde e a educação surgem 

como prioridades das políticas públicas. Paralelamente, a valorização da família e das relações mãe/filho 

passou a ser vista como fator importante para o desenvolvimento harmônico da criança”. MARCÍLIO, Maria 

Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 307. 
20

  A roda era um dispositivo de “madeira de forma cilíndrica” e móvel, que afixado ao “muro ou janela da 

instituição”, o responsável desconhecido deixava a criança enjeitada (exposto). No Brasil, as rodas “de São 

Paulo e da Bahia eram as únicas sobreviventes em todo o mundo”, foram abolidas em meados do século XX, 
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meninas e os Seminários para meninos, além de insuficientes, já não respondiam mais às 

demandas e às exigências da nova sociedade liberal”. (MARCÍLIO, 2006, p. 195). O 

Seminário das Educandas de São Paulo, fundado em 1825, para meninas desamparadas foi um 

exemplo do pensamento liberal/filantrópico do início do século XIX, que concebia uma 

educação para desempenhar o papel de esposa e mãe, “apenas aprendendo a ler, tecer, 

engomar e bordar” (HILSDORF, 2005, p. 61).  

Para os reformadores educadores a escola representava o espaço ideal para modificar o 

cenário de atraso e ignorância do povo brasileiro. Nela aprender-se-ia a delimitar o tempo e o 

espaço, a amoldar os sentidos, acentuar as diferenças, pois, “a criança simbolizava a 

esperança – o futuro da nação” (RIZZINI, 2008, p. 25). É importante ressaltar que nos anos de 

1920, quando as leis de assistência ao menor começaram a ser consolidadas, os reformadores 

da educação também lutavam por uma “política nacional de educação” concreta, através dos 

membros da Associação Brasileira de Educação (CARVALHO, 1998, p. 44).  

Os debates realizados em Conferências e Congressos
21

 voltados para a educação e para 

infância impeliram a construção de instituições modelares para a formação da criança, bem 

como fatores para sua escolarização desde cedo. “A representação no caso da criança pobre 

[era de que] se fosse educada devidamente ou, se necessário, retirada de seu meio (tido 

enfermiço) e reeducada, ela se tornaria útil a sociedade” (RIZZINI, 2008, p. 25), através da 

implantação de internatos, os quais ofereciam formação profissional para meninos (RIZZINI, 

2009, p. 22); trabalhos de agulha e a educação doméstica para as meninas.  

Em Sergipe, no início do século XX surgiram instituições governamentais e religiosas 

para a infância pobre com o fim de produzir um novo homem, tal como: a Escola de 

Aprendizes e Artífices em 1910, preparando “os filhos dos pobres para atenderem ao mercado 

urbano, que necessitava de profissionais marceneiros, sapateiros e alfaiates” (PATRÍCIO, 

2003, p. 3-5); a Cidade de Menores “Getúlio Vargas” que mantinha menores abandonados 

criminosos e menores de “famílias muito pobres” que procuravam a instituição por não ter 

condições de criá-los (BISPO, 2003, p. 58); a Escola Agrotécnica de São Cristóvão, 

(NASCIMENTO, 2004; NERY, 2006; CONCEIÇÃO, 2007) que proporcionou instrução aos 

                                                                                                                                                         
depois de debates contra seu funcionamento. Conferir: MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança 

Abandonada. São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 201; MARCÍLIO, Maria Luiza. A roda dos expostos e a 

criança abandonada na História do Brasil. In: FREITAS, Marcos Cezar de Freitas. História social da 

Infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003, p. 57. 
21

  Sobre o assunto conferir: KUHLMANN Jr. Moysés. A circulação das ideias sobre a educação das crianças; 

Brasil, início do século XX. In: FREITAS, Marcos Cesar de.; KUHLMANN Jr. Moysés. Os intelectuais na 

história da Infância. São Paulo: Cortez, 2002, p. 459-495.    
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jovens da área rural e pobre de Sergipe, e do mesmo modo, contemplou educação a jovens 

pobres de outros Estados.  

Dentre as instituições de cunho católico destacam-se o Oratório Festivo São João 

Bosco – alvo desta pesquisa – localizado em Aracaju (BONIFÁCIO, 2006); o Orfanato São 

Cristóvão, localizado no município de São Cristóvão mantido pela Congregação Religiosa 

“Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus”
22

, ambos para acolhimento de 

menores órfãs/pobres; a Escola Nossa Senhora do Bom Conselho criada em 1932, no Colégio 

Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju, que oferecia às filhas de operários e empregadas 

domésticas “curso primário” (COSTA, 2003, p. 60-61); a Escola de Santo Antônio com 

ensino gratuito estabelecida no Colégio Nossa Senhora das Graças no município de Propriá, 

em 1916. (MELO, 2007, p. 66-67); e a Congregação Santa Terezinha que para atender os 

filhos dos pobres em Boquim, fundou o Lar Nossa Senhora das Graças (RODRIGUES, 2008, 

p. 68). Essas escolas para pobres localizavam-se anexas aos Colégios das filhas da elite 

aristocrática do Estado e a manutenção destas instalações considerava-se “um exemplo para 

as meninas da elite, despertando-as para a pobreza e as injustiças sociais” (COSTA, 2003, p. 

61). Mesmo assim, a separação entre os grupos era mantida por meio da vigilância ou 

isolamento e através das disciplinas oferecidas, que para os pobres compreendia o mínimo do 

currículo.   

Diferenças, distinções, desigualdades… Desde seus inícios a instituição 

escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos – 

tomando aqueles que nela entraram distintos dos outros, os que a ela não 

tinham acesso. Ela dividiu também, internamente, os que lá estavam, através 

de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização. A 

escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna começou por 

separar adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela também se fez 

diferente para os ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os 

meninos das meninas. (LOURO, 1997, p. 57) 

 

A Igreja foi uma das várias entidades que procurou doutrinar crianças e jovens dessa 

forma. Para isso, manteve uma rede de instituições e colaboradores que “seguindo o exemplo 

de outros setores [realizaram] congressos católicos visando organizar e homogeneizar o clero 

e os leigos militantes para a implementação de novas políticas assistenciais” (KUHLMANN, 

Jr. 1998, p. 94). Dessa maneira, procuravam distinguir sua presença e assegurar seu poder no 

                                                 
22

  Sobre o Orfanato São Cristóvão verificar: SANTANA, Josineide Siqueira de; FREITAS, Anamaria G. B. de; 

SOUZA, Verônica dos Reis Mariano. “Os olhos de contas azuis”: a presença das Irmãs Missionárias da 

Imaculada Conceição e a educação de meninas órfãs em Sergipe (1910-1923). In: VIII Congresso Luso-

Brasileiro de História da Educação: Infância, Juventude e Relações de Gênero na História da Educação. 

São Luís/Maranhão: UFMA, 2010, p. 1-15. 
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campo, formando bons cidadãos (homens cristãos) e mulheres cristãs conscientizados de seu 

lugar e função na sociedade.  

A ênfase da apresentação sobre os Oratórios Festivos justifica-se por dois motivos: o 

primeiro comentar a origem do Oratório Festivo e sua função, já que, a instituição estudada 

adotou esse modelo de formação; o outro foi demonstrar que o Oratório Festivo era um 

espaço constituído para educação informal, baseando-se numa educação ativa, acolhendo – 

somente – as crianças pobres, uma vez que, esse mecanismo de ensino informal estava em 

consonância com o processo de romanização da Igreja católica e com o processo civilizatório 

do Estado, no qual lançavam seus princípios para formar “um novo mundo e um novo homem 

que nele habitar[ia]” (BOTO, 2003, p. 392). 

O interesse em investigar o Oratório Festivo Dom Bosco surgiu após visitá-lo durante 

a exposição de seus 90 anos de fundação ocorrido em 2004, juntamente com as discussões 

sobre a infância pobre discutidas nas aulas de Educação Brasileira do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Sergipe. Assim, a problemática, inicialmente concebida, no 

momento da visita deu-se em saber como se processou a educação das alunas, e quais 

procedimentos e meios foram empregados para essa formação, tendo em vista que a 

instituição era um orfanato para meninas pobres. 

No princípio pretendeu-se estudar toda trajetória da instituição, porém, a consciência 

sobre o emprego das questões teórico-metodológicas e sobre as contribuições da Nova 

História
23

 para o campo da pesquisa histórica e para História da Educação, quanto a 

periodização, a crítica documental, a problematização e a versatilidade e interação do 

processo da escrita com outras áreas do conhecimento ainda estavam incipientes. 

No entanto, o envolvimento junto ao Núcleo de Pós-Graduação em Educação 

(NPGED), a participação em cursos promovidos pelo Núcleo, seminários de pesquisa, 

qualificações e defesas de dissertações; aulas de disciplina isolada, somando-se à participação 

no Grupo de Estudos em História da Educação (GEPHE), entendeu-se que, abarcar mais de 

90 anos de existência da instituição tornar-se-ia um projeto ambicioso, pois, segundo Certeau 

“o historiador não é mais o homem capaz de construir um império. Não visa mais o paraíso de 

                                                 
23

  Movimento revolucionário na historiografia ocorrido no início do século XX introduzindo intensas mudanças 

no modo de pensar e produzir a História. As transformações mais significativas firmaram-se na França a partir 

da fundação da Revista Annales em 1929, organizada por Marc Bloch e Lucien Febvre. Burke assinalou que, 

“a revista foi planejada, [para ser] o alto falante de difusão dos apelos dos editores em favor de uma 

abordagem nova e interdisciplinar da história”. Sobre a revolução da historiografia, verificar BURKE, Peter. 

A Escola do Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. São Paulo: Editora da Unesp, 

1991, p. 33. 
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uma história global. Circula em torno das racionalizações adquiridas. Trabalha nas margens.” 

(CERTEAU, 2007, p. 87).  

Lembrando que o fator tempo – dois anos de pesquisa – também estaria em desacordo 

com toda essa delimitação e o período foi reduzido. Contudo, observando o percurso da 

instituição constatou-se o que Le Goff (1996, p. 47) aludiu sobre momentos de permanências 

e mudanças contínuas e significativas na História. Em sua trajetória o Oratório Festivo 

revelou pontos de mudanças que o direcionou a outros investimentos, tal como aumento do 

número de alunas, implantação de escolarização e outras modalidades de ensino, mudança de 

administração.  

A partir dessa análise, “para que [o estudo] torne-se historicamente pensável” (LE 

GOFF, 1996, p. 47), quanto à periodização foi escolhido o primeiro contexto, que circundou 

entre o ano de 1914 e 1952. O primeiro marco justifica-se pela criação da instituição e o 

processo de reconstrução católica da época; o ano de 1952 implicou num momento de ruptura, 

ou seja, houve a mudança da direção da instituição para a Congregação italiana Ministras dos 

Enfermos de São Camilo
24

 a 16 de março desse mesmo ano. A Congregação recebeu do Bispo 

Dom Fernando Gomes o Ofício de Autorização para dirigir o Oratório Festivo e, ao mesmo 

tempo, implantar o primeiro Convento das freiras Camilianas no Brasil. Contudo, apesar de 

estabelecerem algumas mudanças superficiais na organização das funções e seções da 

instituição, as freiras continuaram oferecendo educação primária apenas a meninas e 

homenageando o patrono do Oratório – São João Bosco.  

Portanto, procurou-se reconhecer e compreender nessa delimitação, as “representações 

próprias a uma época ou grupo” (CHARTIER, 2002, p. 34), ou seja, buscou-se investigar 

normas e práticas, especificidades da cultura escolar da instituição desse período.  

A categoria de análise utilizada para compreensão dos aspectos propostos foi o 

conceito de “cultura escolar” definido por Dominique Julia
25

, procurando atingir o seguinte 

objetivo central: analisar a formação das alunas através das práticas educativas, festivas e 

                                                 
24

  São Camilo era italiano de Abruzzo, da cidade de Bucchianico. Nasceu em 1550 e faleceu em 1614. Fundador 

da Congregação de São Camilo, Ordem que pertence às Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo. 

Considerado em 1886, por Leão XIII, santo protetor dos enfermos. 
25

  O autor definiu o conceito como um “[…] conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo 

as épocas. Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes 

[professores], que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 

encarregados de facilitar sua aplicação”. JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. Revista 

Brasileira de História da Educação. Campinas, v.1, 2001, p. 09. Apesar da complexidade do entendimento 

do conceito da categoria de análise cultua escolar, devido ao amplo alcance e possibilidades, autores como 

André Chervel (1990), Viñao Frago (1995) e Agustín Benito Escolano (1998) enfatizam concepções sobre 

cultura escolar e forma escolar – para além dos “muros” da escola que se completam. 
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religiosas desenvolvidas na instituição no período de 1914 a 1952, buscando verificar as 

expectativas que a formação produziu na vida das alunas com base em relatos fornecidos 

pelas ex-alunas da instituição.  

Para entender as práticas desenvolvidas na instituição foi preciso conhecer seu 

cotidiano escolar, sua organização e seus agentes, baseando-se em três objetivos específicos: 

a) Analisar aspectos da trajetória da fundadora – Genésia Fontes – suas apropriações e 

representações, visando entender a instituição como espaço de educação e difusão do 

catolicismo, mediante a organização e funções de seus agentes; b) Constatar as manifestações 

da cultura da instituição, salientando quais dispositivos normativos utilizou-se na formação 

das alunas para alcançar a educação desejada; c) Verificar quais expectativas de vida a 

educação ofereceu e produziu, baseando-se nos relatos fornecidos pelas ex-alunas da 

instituição.  

Relatos informais surgiram no decorrer da pesquisa enfatizando que a maioria das 

“meninas de Bebé” quando saíam da instituição empregavam-se como domésticas.  No 

entanto, os documentos orais e escritos sinalizaram que algumas alunas foram inseridas na 

sociedade através de outras profissões e sustentaram suas famílias com as ocupações 

escolhidas. Assim, a hipótese levantada foi de que o ensino dispensado na instituição 

possibilitou às alunas uma melhor inserção na sociedade, evitando a indignação e a desonra.  

Nessa perspectiva, foram utilizados como instrumentos de análise o levantamento 

bibliográfico e documental e entrevistas. Quanto às entrevistas foram desenvolvidas de forma 

semi-estruturada com senhoras que estudaram na instituição e participaram dos eventos 

promovidos. Segundo Haguette (1990): 

A entrevista pode ser definida como o processo de interação social entre 

duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção 

de informações por parte do outro, o entrevistado. As informações são 

obtidas através de um roteiro de entrevistas constando de uma lista de pontos 

ou tópicos previamente estabelecidos de acordo com uma problemática 

central e que deve ser seguida. O processo de interação contém quatro 

componentes que devem ser explicitados, enfatizando-se suas vantagens, 

desvantagens e limitações. São eles: a) o entrevistador; b) o entrevistado; c) 

a situação da entrevista; d) o instrumento de captação de dados ou roteiro de 

entrevista. (HAGUETTE, 1990, p. 75)  

 

Foram coletadas 13 entrevistas
26

 com ex-alunas assim distribuídas: quatro internas, 

três oratorianas e seis externas com idades variadas abarcando cada década estudada, as quais 

estão entre 100 e 60 anos, sendo que duas alunas – Madalena Rodrigues e Reuza Ferreira – 

concederam duas entrevistas. Foram entrevistadas duas pessoas que interagiam com a 

                                                 
26

  Ver roteiro das entrevistas no Anexo 02. 
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instituição: uma ex-freira italiana, a outra, visitante. Durante as entrevistas foi necessário 

enfatizar às depoentes a importância de seus depoimentos para o desenvolvimento da pesquisa 

e, nesse ínterim, explicou-se o que se pretendia em suas falas. Por exemplo, as perguntas 

giraram em torno da “origem familiar”; “da condição escolar e financeira dos pais”, “de dados 

pessoais da entrevistada”; “motivos do internamento”; “o tempo de permanência na 

instituição”; “as práticas educativas, religiosas e festivas”; “o tempo escolar”, dentre outras 

questões inerentes para o entendimento da pesquisa, da época e da localidade que a instituição 

inseria-se. 

As transformações decorrentes da pesquisa histórica intensificaram-se e modificaram-

se, pois, seus resultados não se concentraram mais em um conhecimento puro e acabado. Não 

é imutável, mas sim incerto, nem „verdadeiro‟ nem „falso‟. “A História”, segundo Le Goff 

“tornou-se científica, ao fazer a crítica dos documentos a que se chama „fontes‟” (1996, p. 

109). Hoje, a crítica dos documentos permite-se interrogar sobre as condições de produção, 

circulação e recepção que um texto – produzido noutro momento histórico – informa em sua 

estrutura. (GOUVÊA, FARIA FILHO, CRUZ e ZICA, 2007, p. 43). 

Nessa perspectiva, variados acervos foram percorridos na expectativa de acordar 

testemunhos que falassem sobre um “passado inacabado”, como apontou Clarice Nunes 

(1990). Porém, mesmo sem perspectivas teóricas amadurecidas, uma dose de intuição e o 

entusiasmo pela pesquisa conduziram na intenção de encontrá-los (testemunhos) num ou 

noutro local. E para quem se envolve numa pesquisa, os momentos de experiência tornam-se 

encantadores e vibrantes, na medida em que se descobre testemunhos; decepcionantes e 

angustiantes, quando se tem conhecimento que estão naquele local e eles insistem em 

esconder-se em meio à desordem ou ainda quando se inutilizam pela falta de zelo de seus 

cuidadores. Nunes salientou bem, esses momentos aflitivos com que o pesquisador se 

envolve:  

Quando penetramos nos arquivos como uma possibilidade de navegar numa 

imensidão da qual apenas suspeitamos, saboreamos as palavras. […] 

Descobrimos que quase tudo está escrito: as paisagens, as casas, os amigos, 

os livros. A atividade da consciência vai lentamente se escoando na 

reelaboração de hipóteses, nas leituras teóricas e na cópia de centenas de 

folhas escritas. Descobrimos nossos tesouros e os anunciamos, com alarde, 

na pausa do cafezinho ou de sopetão, em meio à surpresa do achado, 

subvertendo o silêncio da sala e a ordem de uma rotina já estabelecida. O 

impacto dos arquivos sobre a nossa responsabilidade empurra-nos, sem 

misericórdia, para a tessitura da vida. Os arquivos também nos invadem, 

embaralhando nossas fantasias, nossas imagens-reminicências de uma 

infância distante e até nossas horas de sono. Enquanto dormimos, as vozes 

masculinas e femininas dos arquivos passam a soar desconcertantes nas 

nossas cabeças. Aqueles rostos, que abandonam as gavetas, vêm abrigar-nos 



Introdução 

 
15 

 

em nossos sonhos, atrapalhando enredos, virando-nos do avesso. Teríamos 

ousado penetrar num tempo proibido? (NUNES, 1990, p. 38-39) 

 

Assim, contatou-se diferenciados acervos em busca de fontes: no Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe, no Arquivo Público Municipal de Aracaju, no Arquivo Público do 

Estado de Sergipe, na Biblioteca Pública Epifâneo Dórea, no Museu Memorial de Sergipe 

(UNIT) foram encontrados jornais, revistas, documentos oficiais e livros. No Oratório Festivo 

São João Bosco localizou-se a maior parte da documentação institucional, tais como: 

relatórios, cartas oficiais, atas, livros de crônicas, livros de matrícula, livro de discurso, livro 

de contas, recortes de jornais, cadernos (de poesias, com hinos a Dom Bosco, trabalhos 

manuais e receitas de pontos de bordados), folhetos de cartas, carta-programa das atividades 

festivas e religiosas, objetos pessoais da fundadora e os recursos de suas práticas educativas 

(livros católicos, catecismo, manuais e instrumentos de trabalhos) e dois álbuns com 

fotografias da instituição. Na Cúria Diocesana foram encontrados no Livro de Tombo nº 1, 

registros sobre a instituição e outras instituições católicas, assim como, a certidão de batismo 

de Genésia Fontes. O Centro de Documentação Salesiano, localizado em Barbacena/MG, 

cedeu exemplares dos Boletins Salesianos originais entre os anos de 1908 a 1912, suposto 

período que Genésia Fontes entrou em contato com os exemplares. A Inspetoria Salesiana do 

Nordeste do Brasil, localizada em Recife, disponibilizou uma coleção de livros de Luiz de 

Oliveira: “Centenário da presença salesiana no Norte e Nordeste do Brasil”. Vol. 1 (dos 

primórdios até 1932); vol. 2 (de 1933 a 1964); vol. 3 (de 1965 a 1994); e o livro de Leyda 

Regis: “Bebé subsídio para uma biografia”, publicado em 1968. 

Além de depoimentos orais com ex-alunas (internas, externas e oratorianas) e 

depoimentos com pessoas que participaram de alguma forma da cultura escolar da instituição; 

foi utilizado o recurso das fontes eletrônicas para localizar personagens que direta ou 

indiretamente se envolveram com agentes da prática educativa da instituição, bem como 

coletar dissertações e teses que auxiliaram no trabalho. 

Com as fontes buscou-se refazer a história da instituição, pois, a produção desses 

documentos organizados, catalogados e analisados gerou informações que necessitaram ser 

confrontadas umas com as outras. Pois, segundo Le Goff (2003), todo documento produzido 

pelo homem é intencional e está sujeito a alterações propositais ou não no percurso histórico. 

Por isso, torna-se necessário o pesquisador interrogar as “condições de produção do 

documento” (2003, p. 110), „quem fez‟, „quando fez‟ e „para quem‟ o documento foi 
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produzido, porque, só partir do momento que o historiador se propõe a questioná-lo e 

problematizá-lo o documento terá sentido. 

Nesse ponto de vista, Chartier asseverou que “os documentos não são mais 

considerados somente pelas informações que fornecem, mas são também estudados em si 

mesmos, em sua organização discursiva e material, suas condições de produção, suas 

utilizações estratégicas” (CHARTIER, 2002, p. 13). Como ressaltou Le Goff: 

 

Nenhum documento é inocente. Deve ser analisado. Todo o documento é um 

monumento que deve ser des-estruturado, des-montado. O historiador não 

deve ser apenas capaz de discernir o que é „falso‟, avaliar a credibilidade do 

documento, mas também saber desmistificá-lo. Os documentos só passam a 

ser fontes históricas depois de estarem sujeitos a tratamentos destinados a 

transformar a sua função de mentira em confissão de verdade. (LE GOFF, 

2003, p. 110). 

 

Uma vez estabelecido os parâmetros da pesquisa adentrou-se num mundo 

desconhecido, pois, na busca da reconstituição de um passado foi preciso reelaborar objetos e 

tempos passados e prover-se de instrumentos intelectuais distantes do universo mental 

concebido. Dessa forma, tornou-se indispensável compreender não apenas os conceitos 

teórico-metodológicos empregados na pesquisa, mas também, aspectos relacionados ao 

contexto histórico que circundavam o objeto e o campo em estudo.  

Em vista disso, foram realizadas leituras acerca da escolarização do indivíduo e o 

processo civilizatório, sobretudo a respeito da criança pobre; a atuação da Igreja na educação 

e na sociedade, principalmente, estudos sobre a Congregação Salesiana e seu modelo 

preventivo de educação; e ainda, a correlação da historiografia da infância e da mulher para 

perceber suas condições sociais e seus lugares no período histórico escolhido. Assim, as 

leituras auxiliaram na reformulação do projeto inicial e subsidiaram a construção do trabalho.  

Vale ressaltar que a pesquisa historiográfica sobre a infância no Brasil revelou-se nas 

décadas de 80 e 90 do século XX. Nesse período, um dos incrementos para esses resultados 

foi o surgimento de dois centros de pesquisa
27

 que culminaram numa variada produção sobre 

a história da família, da população, da mulher e da infância. Os reflexos sobre os estudos 

demográficos e da História Social surgiram com maior intensidade na década de 1960 na 

Europa.  

                                                 
27

  O Centro de Demografia Histórica da América Latina (CEDHAL) fundado em 1984, na Universidade de São 

Paulo, foi coordenado pela historiadora Maria Luiza Marcílio; e o Centro de Pesquisa da Universidade de 

Santa Úrsula (CESPI/USU) criado em 1985, foi liderado por Irene Rizzini (PUC/RJ) e Francisco Pilotti, 

Diretor de Projetos e Pesquisa do Instituto Interamericano Del Niño (IIN) Montevidéu/Uruguai. 
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Conforme Burke, a produção de Phillipe Ariès, “História Social da Criança e da 

Família”, publicada em 1960 despontou “a infância no mapa histórico, inspirou centenas de 

estudos sobre a história da criança em diferentes regiões e períodos e chamou a atenção de 

psicólogos e pediatras para a nova história” (BURKE, 1991, p. 82).  

No entanto, alguns historiadores da infância contestam esse pioneirismo nos estudos 

da criança por Ariès. Moysés Kuhlmann Jr. contrapõe, dizendo que desde o século XIX, já se 

escrevia sobre a infância, mas admitiu que desde a década de 1960, houve um aumento de 

trabalhos publicados na historiografia inglesa, norte-americana e italiana e isso representou 

um impulso nos estudos dessa área (KUHLMANN Jr., 2007, p.17). Contudo considera-se a 

obra de Ariès um marco entre os historiadores da infância, tornando-se referência de consulta 

relevante para esses estudos. Sem dúvida, a obra organizou informações importantes para se 

pensar à história da infância
28

 e da criança
29

.  

Dentro desse quadro, destaca-se que a relevância deste estudo apresenta-se em seu 

tema – a educação feminina pobre e órfã. Mesmo que, ainda timidamente clarificados na 

História, na História da Educação e na historiografia sergipana, os pesquisadores, aos poucos, 

„desmontam e desestruturam‟ os documentos, como indicou Le Goff (2003). Assim, estudar o 

Oratório Festivo “São João Bosco” foi importante, porque além da instituição ter sido uma 

das principais instituições da cidade para tal fim, a pesquisa inferiu que o Oratório colaborou 

para educar meninas pobres e meninas órfãs nos moldes do catolicismo, nas exigências 

civilizatórias e comportamentais para o padrão de mulher da época. Nessa acepção, propõe-se 

que este trabalho subsidie estudos futuros nos campos correspondentes a História da 

Educação, a História da Infância, do campo religioso, da Educação Feminina em Sergipe e da 

própria instituição e que não se esgote com esses apontamentos. 

Por fim, o trabalho articulou-se em quatro capítulos e as considerações finais. No 

primeiro, traçou-se aspectos da trajetória da fundadora e benemérita Genésia Fontes, 

principalmente, os elementos que contribuíram para sua formação cristã, considerados 

importantes para apreender o engajamento da fundadora como agente no campo religioso e 

sua ação na sociedade sergipana. Nesse capítulo, discutiu-se ainda as origens do Oratório 

Festivo Dom Bosco e outros agentes que contribuíram em seu crescimento. 

                                                 
28

  A “história da infância seria a história da relação da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe de 

idade”. KUHLMANN Jr.; FERNANDES, Rogério. In: FARIA FILHO. A infância e sua educação: 

materiais, práticas e representações. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 15. 
29

  O sentido da “história da criança” seria a “história da relação das crianças entre si e com os adultos, com a 

cultura e a sociedade”. KUHLMANN Jr.; FERNANDES, Rogério. In: FARIA FILHO. A infância e sua 

educação: materiais, práticas e representações. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 15. 
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No segundo capítulo destacou-se aspectos da representação da cultura escolar da 

instituição, no tocante ao espaço físico, a organização pedagógica e administrativa e as 

disposições do espaço, considerados relevantes para entender o desenvolvimento das práticas 

e ações pedagógicas no cotidiano das alunas; seguido do capítulo terceiro que se explorou a 

análise das práticas educativas, festivas e religiosas que facilitaram a incorporação de 

disposições que orientaram a ação das alunas na sociedade.  

No quarto capítulo evidenciou-se as memórias das ex-alunas, enfatizando a criação da 

Associação das Ex-alunas da instituição por Genésia Fontes e sua importância como 

instrumento cultivador da memória; e dando seguimento ao capítulo, destacou-se a 

reconstrução que a educação oferecida produziu na vida das alunas. Utilizou-se, neste 

capítulo, como referenciais teóricos as considerações de Maurice Halbwachs, Michael Pollak, 

Ecléa Bosi e outras apropriações para entender os conceitos de memória, esquecimento e 

silêncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

“AGENTE DA FÉ”: GENÉSIA FONTES E A CRIAÇÃO DO ORATÓRIO FESTIVO 

DOM BOSCO – ABRIGO PARA MENINAS ABANDONADAS 

 

 Figura 02: Genésia Fontes jovem. Autoria desconhecida, s/d. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco.   
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intuito deste capítulo é analisar aspectos da trajetória de Genésia Fontes e sua 

atuação como uma agente no campo religioso
30

. Perceber sua posição no 

espaço social. Esboçar seu envolvimento com as atividades sociais da instituição que fundou e 

dirigiu durante trinta e oito anos e as influências que contribuíram para sua formação cristã e 

que proveram a acumulação de um capital religioso
31

. 

Nessa perspectiva, os pontos abordados são considerados importantes para entender a 

colaboração leiga nas obras Salesianas, como a Congregação articulou meios necessários para 

sustentar essa cooperação. Entender a ação da benemérita Genésia Fontes na sociedade 

sergipana, assim como, na formação do Oratório Festivo Dom Bosco e a contribuição na 

educação de moças, visto que, os ideais salesianos estavam presentes tanto na proposta 

educativa, religiosa e administrativa, quanto na simbologia da instituição.  

 

 

1.1. Convívio Familiar, Formação Escolar e Formação Religiosa Católica  

 

 

Preocupar-se em discutir a História do Oratório Festivo Dom Bosco ou o que ocorreu 

em seu interior, inevitavelmente tem-se que focalizar a trajetória de vida da fundadora e 

diretora, Genésia Fontes ou vice-versa. Mulher muito religiosa, devota de São João Bosco e 

da Beata Gema Galgani
32

, os quais tinham como referência e modelo de vida. Assim sendo, 

“inevitavelmente, o estudo de uma vida deve passar pelas origens familiares, embora não 

necessariamente a narração deva começar por aí” (BORGES, 2001, p. 6).  

                                                 
30

  Consiste numa estrutura estruturada “especificamente organizada com vistas à produção, à reprodução e à 

difusão dos bens religiosos, bem como a evolução do sistema no sentido de uma estrutura mais diferenciada e 

mais complexa” que se “fazem acompanhar por um processo de sistematização e de moralização das práticas 

de representação que vai do mito […] ao Deus justo e bom, guardião e protetor da ordem da natureza e da 

sociedade”, para isso utiliza-se de um corpo de sacerdotes especialistas religiosos socialmente reconhecidos e 

incumbidos da “gestão dos bens de salvação” que se constituem em„corpus deliberadamente organizado de 

conhecimento secreto‟, aspecto que torna legítimo a “desapropriação daqueles que são excluídos do [campo 

religioso] e que se transformam em leigos” por não terem a competência de um “saber religioso”. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 36-39.     
31

  Para Bourdieu o capital religioso é um conjunto de bens acumulados que permitem distribuir a posição dos 

agentes (as diferentes instâncias religiosas, indivíduos ou instituições) no campo religioso, tornando possível 

determinar tanto a natureza, a forma e as estratégias que essas instâncias podem colocar a serviço da 

satisfação de seus interesses religiosos, como as funções que tais instâncias cumprem na divisão de seu 

trabalho religioso. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 

57-58.     
32

  Gema Galgani nasceu em 12 de março de 1878, em Camigliano na Toscana, de família humilde ficou órfã de 

pai e mãe muito cedo. Passou sua juventude muito doente e por isso não foi aceita nas Congregações 

religiosas (três), mas fez por devoção particular os votos da profissão religiosa na Ordem Passionista. Faleceu 

em 1º de abril de 1903, aos 25 anos de idade. Tinha como características várias virtudes: a obediência, 

simplicidade, humildade, generosidade e pureza, sendo considerada a virgem de Luca. ESTANISLAU, Pe. 

Germano de Santo. Biografia da Serva de Deus Gema Galgani (Virgem de Luca) 1878-1903. Porto: 

Seminário do Porto, 1923. 

O 
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Norbert Elias considerou que: 

Para compreender alguém, é preciso conhecer os seus anseios primordiais 

que este deseja satisfazer. A vida faz sentido ou não para as pessoas, 

dependendo da medida em que ela consegue realizar tais aspirações. Mas os 

anseios não estão definidos, gradualmente, ao longo dos anos, na forma 

determinada pelo curso da vida; algumas vezes, porém, isto ocorre de 

repente, associado a uma experiência especialmente grave. Sem dúvida 

alguma, não se ter consciência do papel dominante e determinante destes 

desejos. E nem sempre cabe a pessoa decidir se seus desejos serão 

satisfeitos, ou até que ponto o serão, já que eles estão dirigidos para outros, 

para o meio social. Quase todos têm desejos claros, passíveis de ser 

satisfeitos; quase todos têm alguns desejos mais profundos impossíveis de 

ser satisfeitos, pelo menos no presente estágio do conhecimento. (ELIAS, 

1995, p. 13). 

 

Desse ponto de vista, o sujeito nasce fazendo parte de um espaço e de uma época, 

onde coexiste com a cultura, as idealizações e os hábitos que esse espaço produz, podendo 

aceitar, recusar ou conformar-se com o que é oferecido. Convive com o progresso ou com o 

isolamento que o espaço enfrenta, com as lutas, as crenças e os preconceitos que se apropria, 

ou seja, “ele é o produto de um lugar e de um momento” asseverou Le Goff (2005, p. 105).  

Portanto, será por meio das “vozes que nos chegam do passado, dos fragmentos de sua 

existência que ficaram registrados” que se constroem as representações de uma pessoa e a 

partir das fontes encontradas delimita-se e condiciona-se uma “ambição de investigação” 

(BORGES, 2006, p. 212). Assim, foi a partir de pontos de vista diferenciados distribuídos em 

jornais durante o período estudado, de livros, documentos guardados na instituição, menções 

em homenagens recebidas e vozes de ex-alunas e conhecidos que se construiu uma 

representação da vida de Genésia Fontes.   

Genésia Fontes nasceu no município de Riachão do Dantas
33

, na fazenda Bom Jardim, 

a 22 de setembro de 1890 e faleceu em Aracaju no dia 14 de setembro de 1960, vítima de 

atropelamento. Era procedente de uma família tradicional no município, no entanto, seus pais 

eram muito pobres.  

                                                 
33

  A povoação teve origem no século XIX, numa das fazendas pertencente a João Martins Fontes, localizada às 

margens do riacho Limeira que foi arrendada para “plantação de todas as lavouras”, por dois mil réis em 

1825. Nessa propriedade construiu-se uma capela dedicada a Nossa Senhora do Amparo. Com o passar dos 

anos a plantação de sítios aumentou devido o aumento da população; e engenhos o de Riachão (depois, 

Salgado) e o de Fortaleza do Cel. João Dantas Martins dos Reis. O desmembramento da Vila de Riachão da 

Vila de Nossa Senhora da Piedade de Lagarto ocorreu pela primeira vez com a Resolução nº 666, de 23 de 

maio de 1864, mas por motivos políticos a lei foi revogada por outra Resolução de nº 730 de 15 de maio de 

1865, voltando a pertencer ao município de Lagarto. Retornando ao poder os conservadores elevou a 

Freguesia de N. S. do Amparo pela Resolução nº 888/1870 a categoria de Vila. Em 1938, a Vila torna-se 

cidade com o nome de Riachão do Dantas. Sobre Riachão do Dantas, conferir: REIS, João Dantas Martins 

dos. A cidade do Riachão do Dantas, como começou. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe. Aracaju/SE, n° 27, 1965/1978, p. 174-186; FONTES, Arivaldo. Riachão do Dantas: os primeiros 

tempos as origens. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Aracaju/SE, n° 27, 

1965/1978, p. 75-81. 
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Seu pai, Sizínio Martins Fontes e sua mãe, Maria Prima de Carvalho Fontes, tiveram 

nove filhos “Deusdedit, Lindaura, Torquato, Genésia, Edith, Gaspar, Gontran, Silvino e 

Lourival”
34

 (REGIS, 1968, p. 23). O pai de Genésia Fontes, “desesperado com a miséria” que 

a família enfrentava, foi tentar a vida na Amazônia. Sem sucesso, retornou para casa “doente 

com beribéri, infeliz e mais pobre ainda, sentindo-se um peso para família, suicidou-se” 

(LOPES, 1999, p. 39).   

A educação doméstica da menina Genésia Fontes centrou-se no aprendizado dos 

trabalhos manuais, religião e nas atividades domésticas leves, habilidades consideradas 

normais e necessárias para a maioria das moças brasileiras de sua época.  

No contexto literário, Dantas (1996), em seu livro “Coivara de Memórias” apresentou 

representações da educação doméstica feminina que prevalecia naquela região no século XIX 

e início do XX. O autor retratou exemplos das gerações de mulheres, representando sua avó e 

sua tia, as mulheres que o criaram. De sua avó contou, que desde “sinhá-moça” foi duramente 

empurrada para o trabalho, limitando seus anseios e fantasias, despegando-se da infância e 

aprendendo os trabalhos caseiros. Casou-se com dono de engenho e aplicou todo seu 

aprendizado e virtudes “de dona de casa de mão cheia, nas ocupações que se comprimiam 

umas sobre as outras”. (DANTAS, 1996, p. 109-119). Quanto à tia ressaltou que “solteirona 

dedicada exclusivamente a serviço do [irmão primogênito], sempre ocupada em cuidar de seu 

de-comer, dos seus bichos miúdos e de tantos outros afazeres que deixavam de mãos tronchas 

e escalavradas”. (DANTAS, 1996, p. 135). 

Sendo assim, a condição da mulher em algumas famílias daquela região seguiu ritual 

semelhante de educação durante gerações. Genésia Fontes, além de estudar primeiras letras, 

foi aplicada no ensino religioso e nos ensinamentos dos “trabalhos de bilro e agulha […], 

aprendendo a tecer e tricotar, pregar botões, cerzir e remendar, tecer rendas e bicos, bordar 

ponto-cheio, abainhar fronhas e lençóis.” (DANTAS, 1996, p. 174).  

A educação escolar de Genésia Fontes pautou-se no ensino primário iniciado em 1897, 

aos sete anos de idade, onde frequentou a escola isolada de primeiras letras para o sexo 

                                                 
34

  Os irmãos homens de Genésia Fontes atuaram no comércio sergipano e na política brasileira. Torquato e 

Gaspar eram comerciantes “sócios da firma Fontes Irmãos & Cia estabelecidos na Avenida Ivo do Prado, 54” 

reconhecidos na sociedade sergipana. Conferir: Coronel Torquato Fontes. In: O Mercúrio, Ano I, n° 12, 

Aracaju, out./1928, p. 01. Quanto a Lourival Fontes foi jornalista, advogado, escritor, senador, diplomata, 

político nacional e grande articulista do governo Vargas. Atuou no Governo como Diretor do DIP – 

Departamento de Imprensa e Propaganda de 1939 a 1942 e como Chefe da Casa Civil de 1951-1954, dentre 

outras funções. Ver: BARRETO, Luiz Antônio. Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia Editorial, 

2007, p. 233-241. Fausto asseverou que o DIP controlou e censurou desde músicas carnavalescas até a grande 

imprensa, subornou jornalistas, subvencionou jornais, dirigiu a transmissão da Hora do Brasil e outras 

articulações no esforço por sanear as mentes e calar os inimigos. Conferir: FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas: 

o poder e o sorriso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 116. 
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feminino do povoado Tanque Novo
35

. A escola restaurada foi assumida, nesse mesmo ano, 

por Maria Rosa Moreira Frião
36

, para exercer o cargo de professora de primeiras letras. Rosa 

Frião considerava a aluna Genésia distinta das demais “pela aplicação e comportamento 

exemplares” (REGIS, 1968, p. 20).  

Sabe-se que a Lei de 15 de outubro de 1827 foi a primeira iniciativa de 

regulamentação da instrução elementar no Brasil, no século XIX. Nela, houve uma tentativa 

de organização do ensino de primeiras letras deliberando várias ações, tais como, a fixação 

dos salários dos professores de acordo com as condições locais, a prescrição do método mútuo 

e o espaço adequado para o funcionamento das escolas dessa modalidade, entre outros. 

(VEIGA, 2007, p. 154). Estabeleceu, ainda, em seu artigo 1°, a implantação de escolas de 

primeiras letras necessárias em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, bem como, 

em seu artigo XII a implantação de escolas para meninas nas cidades e vilas mais populosas, 

sendo dirigidas por mestras. O elenco de disciplinas para as meninas incluía “ler, escrever, as 

quatro operações aritméticas, […] acrescentando-se o ensino de prendas úteis à economia 

doméstica” (VEIGA, 2007, p. 155) 

Todavia, apesar da Lei de 1827 servir como referência para as legislações locais, o 

cumprimento dessas determinações ficou a desejar, pois, a maioria das Províncias não 

aplicou, de modo uniforme nem ao mesmo tempo, as propostas da Lei. A situação se agravou 

com a regulamentação do Ato Adicional de 1834, estabelecendo a descentralização 

administrativa, na qual, cada província passaria a ter uma legislação particular. Conforme 

Veiga:  

Com a descentralização de 1834, a instrução elementar brasileira sofreu 

consideráveis mudanças. Havia várias modalidades para o ensino das 

primeiras letras, cada uma com sua própria regulamentação – além das aulas 

públicas existiam o ensino doméstico, os colégios particulares e as 

instituições para crianças pobres ou órfãs e que eram mantidas por 

repartições militares, câmaras municipais ou congregações religiosas 

(VEIGA, 2007, p. 161).  

 

                                                 
35

  A cadeira de primeiras letras para meninas foi criada em 22 de maio de 1848, pela Resolução Provincial nº 22. 

FONTES, Arivaldo. Riachão do Dantas: os primeiros tempos as origens. In: Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe. Aracaju/SE, n° 27, 1965/1978, p. 77. 
36

  Rosa Moreira Frião era filha de portugueses, Joaquim Carneiro Frião e Maria Rosa Bandeirinha Frião, nasceu 

em Estância em 1860. De família abastada estudou em Portugal e formou-se professora e pianista. Casou em 

Portugal com Antônio Moreira Monteiro que morreu em Estância cinco anos após o casamento. Em sua 

carreira docente passou por diversas cidades do Estado, ensinou em Riachão do Dantas, Vila Nova 

(Neopolis), Estância e Capela. Nessa cidade, ensinou no Grupo Escolar “Coelho e Campos” no primeiro ano. 

Aposentou-se em 1925. Rosa Frião faleceu em 1938 na cidade de Capela. PINA, Lígia Madureira. A mulher 

na História. Aracaju: FUNDESE, 1994; SANTOS, Patrícia Francisca de Matos. Rosa Moreira Faria: uma 

arte-educadora sergipana. Aracaju: Universidade Tiradentes, 2005. Monografia (Licenciatura em Pedagogia).  
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Contudo, com o advento da República, outras determinações foram prescritas para o 

ensino de primeiras letras, porém, o ensino continuava descentralizado, sob a competência de 

cada Estado. Nesse período, o Presidente do Estado de Sergipe, Martinho Garcez, através do 

Regulamento baixado com o Decreto n° 231 de 09 de julho de 1897
37

 executou diversas 

alterações no quadro de funcionários da instrução pública por meio de contratações, 

nomeações, remanejamentos e restaurações de Cadeiras do sexo feminino e masculino do 

Estado. O Decreto, em seu artigo 6°, sancionava que: “o ensino das escolas públicas de 1° 

grau compreenderá as seguintes disciplinas: leitura corrente, escrita e caligrafia; contar e 

calcular sobre números inteiros; noções de educação cívica; lições de coisas.” No parágrafo 9° 

especificava que nas escolas do “sexo feminino haverá tanto no primeiro como no segundo 

grau, trabalhos de agulha, apropriados as idades das alumnas, cabendo as respectivas 

professoras graduarem os exercícios, partindo do mais simples ao mais composto, e também, 

o ensino de música elementar” (Regulamento da Instrução Pública, 1897, p. 01).  

Observando a legislação depreende-se “o principal desafio que se apresenta à história 

cultural: como pensar a articulação entre os discursos e as práticas” (CHARTIER, 2009, p. 

47), ou seja, nesse caso, entre o que estava proposto na Lei e o que realmente praticava-se ou 

efetuava-se. Contraditoriamente às deliberações do Regulamento
38

, a escola isolada do sexo 

feminino regida pela mestra Frião estava provida dos seguintes materiais: uma mesa pequena; 

uma cadeira de braços; dois bancos carteiras; dois ditos simples; um quadro negro; quatro 

livros de obras didáticas em mal estado. Segundo Nunes:  

De 1890 a 1900, se registrou o mais baixo índice de crescimento 

demográfico […]. A emigração, por falta de absorção da mão-de-obra, foi 

grande, deslocando-se grandes contingentes para os seringais, em plena 

expansão, ou buscando os cacauais que iniciavam a grande arrancada pelas 

“terras do sem fim” do sul da Bahia. [Enquanto isso], os problemas 

educacionais continuavam a desafiar os governantes. Crescera a matrícula 

das escolas públicas primárias, alcançando, em 1900, 6.831 alunos. 

Aumentara o número das escolas primárias, sem qualquer planificação; eram 

criadas cadeiras para serem supressas ou transferidas de sede, movimentos 

quase sempre sobre a pressão dos chefes interioranos. Era precária a situação 

                                                 
37

  Conforme a professora Maria Thetis Nunes, a Reforma da Instrução Pública de 1897, pouca diferença 

apresentou do Regulamento anterior. “Apenas pode ser anotada a modificação do ensino primário, dividido 

em escolas de 1° grau ou elementares, para crianças de 6 a 14 anos, e de 2° grau, para alunos de 14 anos em 

diante”; e alterações no ensino secundário. NUNES, Maria Thetis. História da Educação em Sergipe. São 

Cristóvão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2008, p. 202. 
38

  Materiais escolares expedidos no Regulamento: “As escolas públicas do Estado serão dotadas da mobília 

indispensável ao bom desenvolvimento do ensino. § 1° - Será fabricada segundo os preceitos pedagógicos 

modernos, constando bancos-carteiras; mezas com estrados para os professores; quadros pretos para os 

exercícios tabulares; relógio de parede para marcar o horário; cadeiras de braços para assento dos professores; 

ditas simples para visitantes; um mappa Geographico do Brasil e outro de Sergipe, cabides; armários para 

depósitos; aspectos para os exercícios de instrucção; padrões para o systema de pesos e medidas e mais 

objetos necessários ao ensino (Regulamento da Instrução Pública, 1897, p. 02). 
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material dos prédios escolares, sendo raros os próprios do Estado. Faltava 

material escolar; até mesmo carteiras para os estudantes se sentarem, 

estavam substituídas por “cadeiras de pé de pau”. (NUNES, 2008, p. 209)  

 

Esse cenário mostrou a ambiguidade do ensino elementar proposto pelos republicanos 

que pensavam um ensino moderno baseado no método intuitivo. Sem investimento na 

educação, os Estados estavam incapazes de colocar em prática as prescrições legais dos 

Regulamentos pela falta de estrutura e condições materiais. Isso dificultou aos alunos o 

contato com determinados elementos concretos adequados ao desenvolvimento do método. 

Torna-se interessante ressaltar que foi nessas condições que Genésia Fontes cursou as 

primeiras letras, situação que atingiu muitas outras crianças no território brasileiro no período. 

Do nascimento de Genésia Fontes até os 15 anos de idade, vários fatores significativos 

manifestaram-se na fase de sua infância e adolescência, que se julgam importantes destacar, a 

fim de entender seu comportamento no espaço social.  

Bourdieu (2009, p. 134) compreende que os agentes e grupos de agentes são assim 

definidos pelas suas posições relativas no espaço. Cada um deles está acantonado numa 

posição ou numa classe precisa de posições vizinhas, ou seja, numa região determinada do 

espaço. Miceli explicou que no campo religioso, o que separa os indivíduos um dos outros é, 

justamente, a “posição respectiva em face das relações de força vigentes” e não tanto suas 

funções. (2005, p. LXI).  

Os registros encontrados no percurso da pesquisa sobre a infância e juventude de 

Genésia Fontes foram considerações assinaladas por Leyda Regis. A autora asseverou que 

quando criança Genésia Fontes “caiu do alto de uma calçada” e quando jovem, dos quinze aos 

dezoito anos, teve sérios problemas de saúde
39

, que a acompanhou durante sua vida e como 

consequência foi gradativamente perdendo a audição (REGIS, 1968, p. 22). 

Quando Genésia Fontes era diretora do Oratório com frequência, ausentava-se da 

instituição, a fim de restabelecer a saúde numa estação de águas, localizada em Pedrinhas ou 

mesmo deslocava-se para Riachão do Dantas com a mãe, irmã ou auxiliares. Em novembro de 

1945,  

[…] sentindo-se a diretora com a saúde abalada teve de fazer uma estação de 

repouso, em obediência ao seu médico, seguindo em companhia das 

auxiliares a cidade de Boquim, à convite da grande benfeitora deste Oratório, 

a senhora Dária Araújo Barreto, que lhe oferecera a casa da sua fazenda. 

Entretanto, a doente não tirou resultados desse clima e foi para a cidade de 

                                                 
39

  Segundo depoimento de Edinah de Amorim (2010) – sobrinha da professora de piano da instituição Áurea de 

Amorim que conviveu com Genésia Fontes durante quase trinta anos – “ela sofria de problemas do rim. 

Minha tia dizia que ela vivia numa dieta rigorosa por causa disso”.  
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Riachão do Dantas, sua terra natal, onde apresentando sensíveis melhoras, 

permaneceu até o dia 31 de dezembro. (Anais…, 1945, p. 7). 

 

Por conta dessas alterações em sua saúde desde pequena, a família a considerou uma 

“menina frágil e debilitada”. Por isso, era poupada de afazeres domésticos enérgicos e 

cansativos, dispensando seu tempo “à feitura de rendas de almofada, bordados, flores 

artificiais e outras prendas que executava com extrema perícia; e o [cuidado] do jardim, 

esmerando-se em trazê-lo tratado e florido” (REGIS, 1968, p. 20).  

Os problemas de saúde e a ausência gradativa da audição também atrapalharam seus 

sonhos de juventude. Apesar de Leyda Regis
40

, em seu livro representá-la como uma pessoa 

frágil, muito religiosa e obediente, a documentação e os depoimentos orais indicam traços de 

uma pessoa ativa e com bastante determinação em suas decisões. As fontes indicam também 

que uma dessas decisões foi o desejo de “entrar para a vida religiosa”– ser freira e trabalhar 

com o social: doentes, pobres, desamparados – era sua aspiração. De preferência ser acolhida 

pelas Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) ou Irmãs Salesianas, que conheceu através dos 

Boletins Salesianos.  

Porém, seu organismo debilitado, sua “insuficiência auditiva” (REGIS, 1968, p. 22) e, 

sobretudo as exigências burocráticas do Regulamento da Congregação Religiosa, 

impossibilitaram a admissão da candidata. O padre salesiano Anibal Lazzari, em carta de 

1922, assinalou as condições para ingressar na Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora: 

“ser maior de dezoito anos; ter atestado de boa saúde; ser diplomada; e explicitar as condições 

da família.” (LAZZARI, 1922, p. 3).  

Na segunda metade do século XIX e início do século XX, as causas da surdo mudez 

ocorriam de forma congênita e acidental em decorrência de uma queda, febre, bexigas
41

. No 

caso de Genésia Fontes, não se pode distinguir com propriedade qual foi a causa que lhe 

afetara a audição, se acidental, em decorrência de febres ou da queda que sofreu, como 

registrado por Leyda Regis (1968); ou se congênita, visto que, seu irmão mais novo, Lourival 

Fontes também convivia com o problema da surdez desde jovem (LOPES, 1999, p. 30).     

Eurides de Jesus Santos (2010), que ingressou no internato do Oratório Festivo no 

início dos anos de 1940, ressaltou que Genésia Fontes era apta a leitura labial – “a gente não 

podia dizer nada na frente dela que ela entendia”. Ramos corroborou dizendo: “ninguém 

                                                 
40

  O livro de Leyda Regis “Bebé: subsídio para uma biografia” foi redigido em 1964 e publicado em 1968, para 

homenagear Genésia Fontes. O livro traça aspectos importantes das fases da vida de Genésia Fontes, portanto 

torna-se um registro significativo sobre sua trajetória. 
41

 Um dos aspectos observados pelo médico Tobias Leite (especialista na educação dos surdos) nos alunos 

atendidos no Instituto de surdos mudos no Brasil foi a causa da “surdo mudez”. Verificar: SOUZA, Verônica 

dos Reis Mariano. Gênese dos surdos em Aracaju. Salvador: UFBA, 2007. Tese (Doutorado em Educação).  
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escondia nada dela, só se falasse de costa” e continuou: “Mesmo com problema de surdez ela 

ouvia melhor do que muita gente” (RAMOS, 2010). Na necessidade de conquistar ou manter 

seu lugar na estrutura social, Genésia Fontes empregou artifícios, aprendeu e desenvolveu a 

habilidade de ler os lábios para suavizar a deficiência.  

Em 1948, Genésia Fontes foi aconselhada pelo médico e por familiares viajar ao Rio 

de Janeiro, a fim de adquirir “um aparelho otofônico”, pois se encontrava totalmente surda, “o 

que a impossibilitava até de tratar de interesses da Casa” (Anais…, 1948, p. 5). Com esse 

propósito viajou ao Rio de Janeiro “por via aérea acompanhada de uma parenta”. Em 1952 

retornou ao Rio de Janeiro, dessa vez, para receber a medalha de honra ao mérito da Standart 

Oil e ganhou do irmão, Torquato Fontes, um novo aparelho. (REGIS, 1968, p. 47). 

O preconceito em relação às pessoas com deficiência auditiva, no período era severo, 

muitas vezes, associava à insuficiência auditiva a incapacidade mental e social, não podendo 

exercer atos civis ou a depender do grau de surdez, não poder expressar sua vontade (SOUZA, 

2007). Esses fatores geravam condições para produção de seres “estigmatizados”. Eram 

pessoas consideradas “desqualificadas” por não apresentavam condições de preencher o 

modelo de indivíduo aceitável, “o normal”, projetado pela sociedade. (GOFFMAN, 1988, p. 

139). 

Pode-se ainda associar essas questões ao processo eugênico e higiênico efetuado pelos 

“homens da ciência”, que categorizavam crianças com esse tipo de deficiência como anormais 

e incapacitadas de frequentar escolas regulares, sendo assim, excluídas do processo 

civilizador
42

 (ROCHA, 2003).   

Desse modo, sem poder comprovar boa saúde, Genésia Fontes foi recusada pelas 

Congregações religiosas, sendo-lhe negada a concretização de seu sonho. Os regulamentos era 

uma “maneira polida, mas categórica” de excluir pessoas que não se enquadravam nas normas 

estabelecidas por algumas instituições (GOFFMAN, 1988, p. 148), que não admitiam 

deficientes físicos entre seus membros. Muito embora existisse, a “Congregação das Irmãs de 

Nossa Senhora do Calvário, fundada na França no século XIX, [que] foi a primeira admitir 

freiras surdas mudas”. (LEONARDI, 2010, p. 125). No entanto, Genésia Fontes, 

 
[…] não se abateu com esse infortúnio. [Por sua conta] desprezou as 

pequeninas vaidades próprias da mocidade e entregou-se, exclusivamente, ao 

                                                 
42

 Em sua teoria Norbert Elias defendeu que o indivíduo e a sociedade são inter-relacionados e estão sempre em 

processo de evolução e mudanças. Por isso, a civilização ocorre de maneira diferenciada a depender da cultura 

e da sociedade, correspondendo tanto às condições de individualização do ser humano singular como às 

condições da vida em comum. ELIAS, Norbert. O processo Civilizador.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 

1994. 
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bem do próximo, visitando, confortando os pobres e doentes, e dedicando-se 

com profundo fervor, ao recolhimento e à oração. (REGIS, 1968, p. 22). 

 

Contudo, já no comando do Oratório Festivo, e aos 32 anos de idade, prevaleceu-se do 

relacionamento amigável com o padre Anibal Lazzari e pediu-lhe sua intercessão junto à 

Superiora do Colégio Santa Inês, em São Paulo. Mesmo assim, a resposta não foi satisfatória. 

A carta expressou o seguinte: “Quanto a sua admissão, tendo já passado a idade disse-me ella 

[A Madre Tereza Guissani, Superiora do Colégio Santa Inês em São Paulo] que poderia vir 

morar no convento, porém sem tomar o hábito. […] Sei que estas notícias poderão levar-lhe 

alguma tristeza mas não desamines”. (LAZZARI, 1922, p. 5). Assim, no sentido de amenizar 

o sentimento de tristeza de Genésia Fontes por não poder ingressar na Congregação, o padre 

enfatizou em outra correspondência que “para servir a Deus e fazer o bem ao próximo não 

será necessário vestir hábito ou usar babador branco” (LAZZARI, 1925, p. 2).   

Segundo Regis (1968), Genésia Fontes preocupava-se com crianças pobres desde 

quando residia em Riachão do Dantas. Relatos informais de pessoas que conviveram com a 

benemérita afirmaram sua tendência a ação caritativa ainda jovem. A autora ressaltou ainda 

que Genésia Fontes teve forte “influência” do Boletim Salesiano, periódico mensal publicado 

pela Congregação Salesiana e destinado aos fiéis cooperadores. As leituras foram 

fundamentais para sua crença em Dom Bosco e o desenvolvimento de suas ações no campo 

social e religioso.   

Quanto a isso Regis (1968) enfatizou: 

Ao que sabemos, contado por ela mesma, o amor aos pobres e às crianças 

foi-lhe despertado por um fato singular: – Costumava ir à sala, onde sua mãe 

aguardava a correspondência por chegar […]. Certa vez, [encontrou] o 

“Boletim Salesiano”, cujos exemplares, […] não encontravam destinatário. 

Bebé tomou o livreto, e leu-o até o fim com crescente interesse, procurou 

outros números jogados em um lugar qualquer da sala, colecionou-os e não 

mais deixou que os chegados, posteriormente, tomassem outro rumo que não 

o reservado às suas „preciosidades‟. A descrição dos sonhos maravilhosos de 

D. Bosco, o seu entranhado amor a Jesus Sacramentado, a extrema confiança 

na Virgem Auxiliadora, o trabalho heroico de assistência aos pequeninos e 

humildes despertaram, no seu coração de criança bem formada, uma 

admiração profunda ao apostolado do grande Santo. (REGIS, 1968, p. 20-

21) 

 

Compreende-se, diante isso, que o discurso produzido pelo periódico, acerca dos 

“sonhos maravilhosos de Dom Bosco” e sua religiosidade mexeu com o imaginário da menina 

Genésia que se apossou dos livretos com grande “interesse”, incorporando as representações 

do “trabalho heroico de assistência às crianças pobres e do apostolado do Santo”, o qual 

procurou imitar em sua trajetória de vida.  
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Assim, foi relevante conhecer o conteúdo do periódico, a fim de compreender as 

apropriações de Genésia Fontes com referência as ideias de Dom Bosco. Tem-se que levar em 

consideração não somente seu interesse no tocante ao campo religioso, mas, as recusas que 

ela sofreu devido aos problemas de saúde. Genésia Fontes apresentava problemas de audição 

desde a juventude, porém demonstrou que essas carências físicas não eram dificuldades para 

desenvolver o trabalho social que desejava. 

Órfã de pai, aos 22 anos de idade, Genésia Fontes saiu de Riachão do Dantas para 

Aracaju em 1912, juntamente com sua família. Segundo Dalila Figueiredo (2010), Genésia 

residia na Rua de Pacatuba. Na capital participou de associações católicas e trabalho 

comunitário, isso a ajudou a formar uma rede de relações no seu campo de atuação.  

Assim, mediante as configurações que a benemérita estava inserida e considerando 

que sua formação escolar pautou-se nas primeiras letras, pondera-se nesta pesquisa, três 

instrumentos complementares e primordiais que auxiliaram na formação de seu habitus 

religioso
43

, que são: a Associação das Filhas de Maria, a União dos Cooperadores e 

Cooperadoras Salesianas e o Boletim Salesiano.  

 

Pia União das Filhas de Maria 

 

A primeira iniciativa de Genésia Fontes ao chegar à cidade foi ingressar na 

“Associação das Senhoras de Caridade”
44

 da Igreja São Salvador “dirigida pelo Cônego 

Francisco Gonçalves Lima”, posteriormente incorporou-se à Pia União das Filhas de Maria. 

(Livro de Tombo I, p. 39). A sede da União funcionava no Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes, [primeiro Colégio, para filhas da elite sergipana, dirigido pelas freiras francesas 

Sacramentinas] (COSTA, 2003) e era dirigida pelo Monsenhor Manuel Raimundo de Melo.  

A Pia União das Filhas de Maria surgiu no interior do Colégio N. S. de 

Lourdes, em 11 de fevereiro de 1912, sob a recomendação do Bispo 

Diocesano. O objetivo daquela organização era trabalhar em prol das 

famílias do “Coração de Jesus”, que se reuniam sempre na primeira sexta-

feira de cada mês. As Filhas de Maria, como ficaram conhecidas, receberam 

a missão de amar, consolar, amenizar e fazer do seu coração o exemplo das 

                                                 
43

  Para Bourdieu habitus é um “princípio gerador de todos os pensamentos, percepções e ações, segundo as 

normas de uma representação religiosa do mundo natural e sobrenatural, ou seja, objetivamente ajustados aos 

princípios de uma visão política do mundo social”. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 

São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 57. O habitus constitui a nossa maneira de perceber, julgar e valorizar o 

mundo que conforma a nossa forma de agir, corporal e material. Assim, as disposições interiorizadas refletem 

em nosso corpo através de posturas, expressões corporais, modos de falar e olhar; no pensamento do que é 

certo ou errado; na nossa subjetividade. 
44

  A associação de senhoras de caridade foi fundada em 02 de janeiro de 1912, com sessão solene presidida pelo 

Bispo Dom José Tomaz Gomes da Silva e assistida por pessoas da elite aracajuana. (Livro de Tombo I, p. 39). 
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virtudes, de acordo com o papel esperado da mulher, seguindo a doutrina do 

catolicismo. (COSTA, 2003, p. 88)  
 

Para ingressar na Pia União das Filhas de Maria era preciso que as moças interessadas 

fizessem uma preparação durante um ano para vida de apostolado, para depois serem 

admitidas na Associação. Genésia Fontes participou da primeira turma das Filhas de Maria de 

Aracaju e recebeu o diploma a 9 de maio de 1914. (Ver anexo 03). 

Como integrante da União das Filhas de Maria, a moça estava submetida a seguir as 

normas e condutas estabelecidas no Manual. Naquele período, qualquer desvio de 

comportamento, como: andar em más companhias, vestir-se sem compostura, entrar em 

contato com leituras proibidas e não participar das reuniões considerava-se hábitos 

impróprios, portanto, passíveis de punições e reprimendas pela mestra mediadora. As 

punições giravam em torno de advertências ou expulsão. Tais preceitos eram observados com 

rigor por Genésia Fontes mesmo quando estava na direção do orfanato.  

As virtudes principais do grupo eram: a pureza, humildade, obediência e a caridade. 

Esses atos refletiram no comportamento e na vida de Genésia Fontes. No entanto, Brion 

(2009) enfatizou que apesar de seguirem preceitos rígidos e comportarem-se a partir de 

virtudes cristãs, as mulheres das Filhas de Maria não se transformaram em “marionetes”. As 

associações de mulheres contribuíram também para que elas, de alguma forma, se 

destacassem. Brion aludiu que, com relação a Pia União das Filhas de Maria, o fato de usarem 

a fita de cetim azul e a roupa branca era uma forma de realce imediato (BRION, 2009, p. 78), 

apesar de participarem de um grupo fechado e controlado.  

Nunes em contrapartida asseverou que as associações “limitaram as possibilidades de 

sociabilidade feminina, da inserção delas na sociedade e na mudança de seu estatuto social”, 

devido ao “enquadramento eclesiástico”, no qual estavam submetidas (NUNES, 2006, p. 

491).  

Naquele período, a Igreja desenvolveu “projetos específicos, dirigidos à população 

feminina católica, com o intuito de incorporá-la ao seu projeto reformador”, desse modo 

“criam-se associações femininas de piedade; desenvolveram-se movimentos religiosos nas 

quais o concurso das mulheres [era] fundamental” (NUNES, 2006, p. 491). 

Nunes destacou as Filhas de Maria como exemplo, uma associação de mulheres que se 

caracterizou como uma das estratégias fundamentais da Igreja visando uma construção 

ideológica feminina católica num contexto em que a instituição procurava fortalecer sua 

doutrina. 
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Desse modo, nessas associações femininas, a Igreja privilegiou um contingente de 

mulheres católicas predispostas a pôr em prática, não somente os seus interesses, mas os 

interesses e ações da instituição católica. Agrupou virgens, viúvas, casadas ou aquelas 

mulheres, que por razões de saúde e etnia foram rejeitadas pelas próprias normas burocráticas 

da Igreja, por estarem „inaptas‟ a fazer parte de uma Congregação religiosa. Genésia Fontes 

foi uma dessas mulheres.  

Contudo, Genésia Fontes se envolveu com a ação apostólica das associações, 

percorreu as casas, visitou os doentes, estimulou pessoas a participarem da missa e frequentar 

a Igreja. Sua atividade catequética e participante nas associações foram fatores estimulantes 

para ser convidada pelo padre salesiano Anibal Lazzari a formar um núcleo de catecismo nos 

moldes de Dom Bosco como se verá adiante.  

 

Pia União dos Cooperadores e Cooperadoras Salesianas  

 

A Pia União dos Cooperadores Salesianos foi criada por Dom Bosco com o propósito 

de auxiliar e desenvolver a obra Salesiana, “cujos membros, entre as várias e numerosissimas 

obras de piedade e caridade, se propõem, particularmente, a de proteger os jovens pobres e 

abandonados”. Assim para ser um sócio Cooperador ou Cooperadora, exigia-se “ser maior de 

dezesseis anos; gozar de boa reputação civil e religiosa; estar em condições de poder ajudar as 

obras salesianas quer com a cooperação direta, quer mediante a oração, a esmola e a 

propaganda” (Manual dos Cooperadores Salesianos, 1905).  

O candidato aprovado receberia um Diploma e o Manual do Cooperador Salesiano, 

reconhecendo-o um membro das obras de Dom Bosco e cujo conteúdo incluía os tipos de 

“favores” e “concessões espirituais” e o Regulamento que determinava a conduta correta de 

um cooperador na sociedade.  

Observando o diploma de Genésia Fontes (Ver anexo 04) lêem-se as palavras “oração” 

e “trabalho”, escritas em vermelho representando a função dos Cooperadores na sociedade. 

Através da fé ao catolicismo e do trabalho apostólico esses colaboradores tornavam-se 

fundamentais tanto para Igreja, quanto para Congregação Salesiana em várias situações: no 

acolhimento, nos pedidos e favores, no auxílio financeiro para construção de Colégios, 

Escolas de Artes e Ofícios, Oratório Festivos, entre outros benefícios. Disso depreende-se um 

dos pontos importantes da cooperação leiga na estrutura e manutenção da obra salesiana.  

Nas primeiras décadas do século XX, discursos persuasivos circularam no sentido de 

encorajar os membros Cooperadores. Os trechos abaixo são fragmentos dos discursos 
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declamados pelo padre Miguel Rua, Reitor Maior dos Salesianos e primeiro sucessor de Dom 

Bosco. 

As obras salesianas são múltiplas. […] O Cooperador pode auxiliar a 

vocação eclesiástica e concorrer para a formação de um bom sacerdote, 

subsidiando algum noviciado ou tomando parte na obra dos Filhos de Maria 

Auxiliadora. Na construção de sanctuarios, de altares, de lyceus, de 

collegios, asylos, officinas, e em todo o material das casas salesianas o 

concurso dos cooperadores pode se manifestar de qualquer modo, por 

prestações pecuniarias, ou pelo fornecimento dos objectos necessarios á 

construção. […] Lembrem-se os cooperadores salesianos que a obra de Dom 

Bosco foi instituída especialmente para a educação christã da infância 

desamparada. Para amparal-a, sequestando-a dos vícios e da morte moral, 

em que cedo se precipitaria, é que se edificam lyceus, collegios, asylos e 

templos, organisam-se officinas, e se estabelecem colonias. (Boletim 

Salesiano, ano VIII, vol. III, nº II, Nov./1909, p. 280)   

 

Em contrapartida, os membros viam na organização um meio de destaque entre seus 

iguais e ser visto como um bom cidadão, posto que, seus nomes eram veiculados nos 

impressos salesianos, divulgados em quadros de honra e outros meios de evidência, pois, 

segundo o padre Anibal Lazzari, em carta de 1922, naquele período “era chic ser católico” 

(LAZZARI, 1922). O Boletim Salesiano, na seção dos cooperadores salesianos orientava as 

suas cooperadoras quanto aos deveres cívicos, ensinando o modo prático de votar em 

“pessoas honestas e sinceramente christãs”.  

 

Até as Cooperadoras, ainda que não sejam eleitoras, podem e devem ocupar-

se das eleições, induzindo os maridos, os irmãos, os filhos, outros parentes, 

os creados, os jornaleiros, tantas pessoas do seu conhecimento a não 

descurar este grave dever de consciência de votar bem, encommendando-os, 

se necessário for, aos catholicos que sob a inspiração do Clero promovem as 

boas votações e desviando-os de outros partidos menos seguros. (Boletim 

Salesiano, ano X, vol. IV, n° 9, set./1911, p. 225). 

 

As Cooperadoras Salesianas, a depender da condição social encarregavam-se de ajudar 

as Filhas de Maria Auxiliadora na educação de meninas, a fim de “affeiçoá-las, informá-las 

no bom espírito e fazer d‟ellas boas mães cristãs”. A recomendação do Boletim era que seus 

membros pesquisassem os lares conhecidos para “aconselhar, dissuadir e influir” na educação 

das crianças; na “obra da educação moral, intelectual e artística da juventude necessitada, 

especialmente das crianças desvalidas; cooperar com o bem público, a cristianização e ensino 

dos meninos [e meninas] pobres” (BOLETIM SALESIANO, ano X, vol. IV, nº 9, set./1911, 

p. 222). Conquanto que, nas quatro primeiras décadas do século XX houve um incentivo para 

que as mulheres, principalmente as de classe média e alta promovessem ações caritativas, 

consideradas um trabalho bem visto pela sociedade.  
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Segundo Besse:  

As organizações femininas de caridade se proliferaram e prosperaram a 

partir do final da década de 1910. As mulheres de classe média e alta 

aderiam animadamente às fileiras cada vez maiores de voluntárias, pois a 

participação lhes oferecia tanto um meio de ingressar na corrente 

predominante da vida pública quanto uma válvula de escape para seus 

talentos e energias. Ademais, numa sociedade que considerava cada vez 

mais importante educar as mulheres para serem cidadãs úteis, o trabalho 

voluntário em prol de causas caritativas oferecia, às mulheres casadas de boa 

instrução e sustento garantido, um meio aceitável de darem uma contribuição 

pública a sociedade (BESSE, 1999, p. 169).  

 

As iniciativas do grupo feminino de cooperadoras salesianas avultaram as obras 

sociais e assistenciais dos Salesianos, pois proporcionou um elo de difusão dos ensinamentos 

da doutrina religiosa católica com o seu ambiente de convívio, engrandecendo ainda mais a 

Congregação. Como membro da cooperação salesiana, o ato mais importante da benemérita 

Genésia Fontes foi a criação do Oratório Festivo Dom Bosco, dedicando-se durante trinta e 

oito anos, na formação de moças pobres. 

 

O Boletim Salesiano 

 

O Boletim Salesiano (Ver anexo 05) era um periódico vinculado a Pia União dos 

Cooperadores Salesianos. O impresso servia como meio de comunicação entre os Superiores 

Salesianos e os fiéis cooperadores. Foi criado por Dom Bosco, em agosto de 1877 e começou 

a circular no Brasil e Portugal em 1902. Seu principal objetivo era levar ao conhecimento de 

seus membros os feitos da Congregação – as construções de paróquias, escolas, oratórios, 

missões, etc., bem como, manter o espírito de solidariedade entre os cooperadores informá-los 

dos acontecimentos da sociedade e animá-los a colaborar, oportunamente, com as obras 

salesianas. Além dessas finalidades, a revista oferecia aos seus leitores debates sobre temas 

educacionais, voluntariado e conselhos de vida cristã para orientá-los e instruí-los na 

formação e educação de crianças e jovens. (BONIFÁCIO, 2008). 

O Boletim Salesiano, nas primeiras décadas do século XX, era uma revista mensal 

ilustrada com dimensões de 18 cm x 26,5 cm e uma média de 28 páginas numeradas 

sequencialmente. O periódico articulava o discurso pedagógico com o discurso moral e 

religioso. No discurso pedagógico acentuavam-se os conselhos, orientações sobre como 

cuidar, criar e educar as crianças; informava e orientava na prevenção de erros na educação. 

No discurso moral, a base era a religião católica. Logo, procurava despertar ou restabelecer os 
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valores morais, a crença, o poder da fé e a prática do bem tentando seduzir ou animar o leitor 

à realização de bens morais, visando à formação de um bom cristão.   

No que tange aos exemplares de 1908 a 1912 – provavelmente os primeiros 

exemplares lidos por Genésia Fontes – têm suas seções divididas da seguinte forma: as seis 

primeiras páginas dos exemplares dedicaram-nas à conscientização do Cooperador Salesiano, 

no tocante a sua ação na sociedade; as três páginas seguintes abordavam sobre a história de 

vida de Dom Bosco e explicações acerca de seu Sistema Preventivo. As demais seções 

distribuíam-se entre práticas educativas, construções arquiteturais, as missões e os relatórios 

dos padres nessas missões. Existia uma seção chamada “Culto de Maria Auxiliadora”, na qual 

os fiéis faziam seus agradecimentos pelas graças recebidas da santa padroeira; uma seção para 

agradecimentos aos beneméritos e outra de necrologia, divulgando a morte de seus 

cooperadores.  

Portanto, conclui-se que o impresso teve valor relevante na formação católica de 

Genésia Fontes, pois como Cooperadora e leitora assídua do Boletim Salesiano, 

possivelmente apropriou-se não só dos ensinamentos cristãos, mas da ação de Dom Bosco 

com relação à educação da juventude pobre, sobre o conhecimento da Congregação e do 

Sistema Preventivo de Dom Bosco. Vale relembrar que sua formação escolar restringiu-se ao 

ensino elementar, contudo foi através desses mecanismos, entre outras leituras, que Genésia 

Fontes se apropriou de valores e padrões de conduta, importantes para sua vida pessoal e sua 

ação como benemérita, assim como, na formação de uma rede de relações fundamental na 

estrutura de seu campo de ação. 

 

 

1.2. A Gênese do Oratório Festivo Dom Bosco 

 

 

 

Em 31 de janeiro de 1888 faleceu o sacerdote Dom Bosco, deixando um legado de três 

obras solidamente constituídas. Quais sejam: a) O Instituto ou Pia União de São Francisco de 

Sales (Salesianos), que se encarregou da educação de meninos, a esse ramo estava ligado à 

figura do Coadjutor
45

 que acompanhava os padres em suas missões; b) A Associação das 

                                                 
45

  O Coadjutor ou irmão era um membro leigo formado (um irmão sem hábito) pela Congregação Salesiana, que 

exercia o papel de religioso e educador. Ressalta-se que na formação dessa categoria exigia-se apenas o 

“aspirantado, noviciado e os votos [profissão perpétua], como os eclesiásticos”, porém, não prosseguiam os 

estudos de Filosofia Eclesiástica e Teológica como os sacerdotes. Apesar de existirem homens formados em 

Engenharia, Agronomia, a grande maioria era sapateiros, marceneiros, alfaiates, ferreiros, encadernadores e 

outros ofícios que suprissem a mão de obra das Escolas Profissionais, as Escolas Agrícolas e o ensino da 
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Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) instituída para cuidar da educação de meninas (nesse 

ramo incluí-se a figura das missionárias, mulheres formadas na religião que acompanhavam 

as freiras salesianas em suas missões); c) A Pia União dos Cooperadores e Cooperadoras 

Salesianas (os beneméritos de Dom Bosco), órgão ao qual estava ligado o Boletim Salesiano, 

periódico que tinha por função estimular, orientar e instruir o Cooperador em suas ações e 

obras de caridade em favor da Congregação como vimos anteriormente. 

Os Salesianos, como “especialistas” encarregados da “gestão dos bens de salvação” 

(BOURDIEU, 2005, p. 58-59) estabeleceram suas primeiras fundações no Brasil no ano de 

1883, com o Colégio Santa Rosa, em Niterói, no Rio de Janeiro; e o Liceu Coração de Jesus 

em São Paulo em 1885, ambos para meninos. A primeira casa constituída no nordeste foi o 

Colégio Salesiano de Artes e Ofícios do Sagrado Coração, fundado no Recife em 1895, 

destinado a meninos órfãos e desamparados (AZZI, 1982; OLIVEIRA, 1994). As Salesianas 

estabeleceram o primeiro para meninas em Guaratinguetá/São Paulo, o Colégio Nossa 

Senhora do Carmo em 1892, oferecendo internato, externato, cursos primário e profissional e 

escola noturna gratuita. (SANTOS; MORAIS, 2004, p. 5). A primeira casa do nordeste para 

meninas foi o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora instalado em Petrolina/PE em 1926. Em 

Sergipe, a primeira obra Salesiana também acolheu meninos pobres na Escola Agrícola “São 

José” implantada em 1902, num lugar conhecido como „Tebaida‟ (NASCIMENTO, 2004; 

OLIVEIRA, 1994; SILVA, 2010).   

Nessa direção, a fim de implantar ensino e educação à juventude pobre e abandonada, 

a Congregação Salesiana concebeu os Oratórios Festivos, que segundo Azzi (1982) eram uma 

espécie de ponta de lança da obra de Dom Bosco, destacando-se como organismos 

complementares
46

 da instituição. Pode-se inferir que era a mola impulsora do 

empreendimento salesiano, pois, a partir deles “criava-se na localidade ou cidade um 

ambiente favorável à implantação progressiva das outras atividades” (AZZI, 1982, p. 78). A 

intenção era reunir num espaço apropriado (amplo e alegre), um número considerável de 

crianças interagindo entre os ritos católicos e práticas festivas. A ludicidade desenvolvida 

pelos padres e auxiliares com a interação dos alunos organizadamente (no sentido de não 

deixar o jovem ocioso) era o trunfo da atração e permanência das crianças nas atividades.  

                                                                                                                                                         
catequese. OLIVEIRA, Luiz de. Centenário da Presença Salesiana no Norte e Nordeste do Brasil. Vol. I – 

(dos primórdios até 1933). Recife: Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios, 1994a, p. 73.  
46

  Distingue-se organismos complementares como dispositivos necessários para aplicação das normas 

estabelecidas na instituição, visando interiorizar a disciplina necessária na formação de corpos e mentes. 

BONIFÁCIO, Nadja Santos; FREITAS, Anamaria G. Bueno de. Mulheres Reunidas: o legado da União das 

Ex-Alunas do Oratório Festivo São João Bosco. In: Anais do VIII Congresso Luso-Brasileiro de História 

da Educação: Infância, Juventude e Relações de Gênero na História da Educação. São Luís/MA: UFMA, 

2010, p. 5. 
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Nessa perspectiva, essa forma estratégica de prática informal de ensino fazia parte do 

“projeto de expansão salesiano” desde os primórdios da obra de Dom Bosco, uma vez que, a 

instalação de um Oratório Festivo dispensava pouco investimento financeiro, além de tornar-

se um meio de sondagem para interpretar o tipo de clientela específica a ser estabelecida 

numa localidade. Azzi salientou que,  

[…] necessitando de poucos recursos humanos e materiais, os Oratórios 

Festivos se multiplicaram pelas diversas cidades do Brasil. Tiveram sempre 

vida muito flutuante, com períodos de maior vitalidade e épocas de 

estagnação e decadência. Houve mesmo casos em que a presença de um 

salesiano em repouso numa cidade foi o suficiente para que lá fosse iniciado 

um Oratório Festivo. [Pois], na medida em que se consolidava sua presença 

numa cidade ou região procuravam os salesianos desenvolver outros tipos de 

trabalho entre a juventude, destacando-se nesse sentido as escolas 

profissionais ou agrícolas. (AZZI, 1982, p. 81) 

 

O primeiro Oratório Festivo instituído em Aracaju não fugiu à regra da „sondagem‟, 

“como em outras partes, também nasceu festivo, isto é, limitado aos domingos e dias 

santificados” (BOLETIM SALESIANO, 1961, p. 541). Sua implantação se deu em 1908, no 

terreno do atual Colégio Salesiano, com o objetivo de catequizar meninos pobres.  

Em 1913 chegou a Aracaju o Padre salesiano Anibal Lazzari, italiano formado em 

Turim, que atuava no Recife desde 1901. Tinha 

por missão dirigir o Colégio Salesiano Nossa 

Senhora Auxiliadora fundado em 1911, para 

meninos da elite sergipana, localizado na época 

na Rua da Aurora (atual Avenida Rio Branco). 

Em 1914, o padre reativou o antigo 

Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora 

para meninos e, concomitantemente incentivou 

as mulheres da Associação das Filhas de Maria 

e Damas de Caridade ao projeto de formação de 

um Oratório Festivo para meninas, pois 

percebeu que nas redondezas da Tebaidinha 

(como ficou conhecido o lugar) havia um 

número considerável de meninas – que para ele 

– careciam de “salvar a alma”, assim, a 

necessidade de criar um Oratório Feminino. 

 

Figura 03: Padre Diretor Anibal Lazzari. 

Confessor, incentivador e conselheiro de Genésia 

Fontes. Atuou 1913-1919. S/d. Autoria Photo 

Brasil/Aju. Acervo do Colégio N. S. Auxiliadora, 

2008. 
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Dentre do grupo das senhoras de caridade estava Genésia Fontes, “jovem muito ativa e 

de grande piedade, mais conhecida como d. Bebé” que aceitou formar “um catecismo nos 

moldes do Oratório de Dom Bosco” (OLIVEIRA, 1994a, p. 78) e com mais três senhoras da 

Associação iniciou aos trabalhos em 1914. Todavia, ao engajar-se no projeto dos Salesianos 

em Aracaju, Genésia Fontes já dispunha de um pré-conhecimento do sistema de ensino 

salesiano e sobre a vida de Dom Bosco, a partir das leituras de exemplares dos Boletins 

Salesianos e por ser uma Cooperadora de Dom Bosco.  

Como vimos anteriormente, a revista estimulava o Cooperador Salesiano a contribuir 

com as obras, entretanto, aquele que não tivesse condições financeiras de cooperar com 

grandes construções e doações, atuaria modestamente, formando grupos para o ensino da 

catequese e outras atividades de aconselhamento e orientação.  

Regis apontou que: 

[…] foi nesse afã que o diretor do Colégio Salesiano padre Anibal Lazzari, 

descobriu Bebé, para concretizar aquele grande ideal que nela fora 

despertado pela leitura do Boletim Salesiano encontrado à-toa, quando ainda 

criança, entre a correspondência da agência postal do Riachão. (REGIS, 

1968, p. 23) 

 

Diante desses dados considera-se fundamental ressaltar que a criação do Oratório 

Festivo Dom Bosco não estava alheio ao processo de crescimento da cidade e do processo de 

romanização da Igreja brasileira. Schuster enfatizou que:  

 
A modernidade da capital seguiu-se com o abastecimento de água, 

implantado em 1908. Em 1909 é inaugurado o primeiro serviço de transporte 

urbano, realizado pelos bondes puxados a burro. A energia elétrica é 

instalada em 1913. No ano seguinte é implantada a rede de esgotos e, em 

1916, a rede telefônica. Esses novos serviços urbanos trouxeram novos 

elementos visuais à paisagem urbana da cidade: os trilhos e carros do bonde, 

os postes em treliça de ferro, utilizados na rede elétrica, e ainda os postes em 

madeira que serviam de apoio à fiação da rede telefônica. (SCHUSTER, 

2001, p. 198) 

 

Enquanto Aracaju passava por um processo de embelezamento, com projetos voltados 

para a modernização do espaço urbanístico, principalmente a partir do “tabuleiro de Pirro”, as 

instituições escolares acompanhavam – em parte – as mudanças estruturais através do 

remodelamento da arquitetura escolar. Imaginada pelos princípios das técnicas higienistas da 

época, o objetivo era civilizar, cultivando novos hábitos e, assim, regenerar a sociedade 

(VALENÇA, 2006). 
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Todavia, para a Igreja, a regeneração não aconteceria sem o ensino religioso, 

disciplina que naquele momento estava fora dos currículos das escolas públicas. Dessa forma, 

a implantação de núcleos como o Oratório Festivo foi relevante para a educação religiosa das 

crianças, através da catequese e de outros rituais católicos. 

Assim, no decurso do século XIX para o século XX foram registradas algumas 

mudanças significativas referentes à instrução pública em Sergipe. Não obstante, a 

instabilidade política visível no cenário inicial republicano estava à esperança assentada nesse 

novo ideário para construção da civilidade e do progresso.  

Mas, mediante esses fatos, vale ressaltar que, no período, essas melhorias priorizavam-

se dentro do centro urbano de Aracaju, pois, os bairros e lugarejos ao seu redor eram ainda 

“cheios de lagoas, dunas e pântanos, onde proliferaram mosquitos causadores de febres” e 

onde habitavam os pobres ou operários, vivendo em extrema pobreza.  

As “Ruas tortas, casas de palha e taipa” (SOUZA, 2001, p. 288-290) denotavam que 

os melhoramentos realizados em Aracaju corresponderam ao interesse de poucos, atendendo a 

uma pequena área da cidade.  

A respeito disso, Souza argumentou que “o crescimento de Aracaju no sentido norte 

para o sul, contribuía para surgir espaços vazios constituindo-se em áreas que aguardavam 

valorização. Formaram-se assim, terrenos baldios em especulação enquanto faltavam casas 

para a população pobre” (SOUZA, 2001, p. 291-292). Romão corroborou salientando que 

“dentro do quadrado de Pirro, as construções eram bem organizadas, o mesmo não 

acontecendo na periferia […] cabia a classe operária morar em vielas, em becos sujos e 

imundos, sem saneamento, água ou luz, em ruas cujos nomes traziam consigo sua própria 

história” (ROMÃO, 2000, p. 100-101).  

A população que vivia nesses espaços insalubres, não se alimentava bem e completava 

a renda pescando nos mangues ou vendendo doces nas portas das fábricas ou nas ruas. “Os 

vendedores desses produtos geralmente eram pessoas da família dos operários que ainda não 

trabalhavam, sobretudo, crianças, na tentativa de ajudar no orçamento da família” (SOUZA, 

2001, p. 299). Acrescente-se a essa população pessoas que exerciam funções de sapateiro, 

empregadas domésticas, lavadeiras e outros. 

Para essa população, os problemas de saúde eram constantes. A problemática em torno 

da alimentação, saúde e moradia agravaram-se com o aumento da população das décadas de 

1910 e 1920. Segundo Romão (2000, p. 97), as péssimas condições de trabalho atingiam todo 

conjunto de trabalhadores na época – não somente operários – o que sacrificava prioridades 

como meio de transporte, vestuário e até alimentação.  
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Por fim, interessante frisar a representação que Romão (2000) ofereceu sobre as 

condições das mulheres e crianças que trabalhavam em fábricas, uma vez que, era uma prática 

normal naquele período. A presença de menores e mulheres nas fábricas – como a Sergipe 

Industrial e a Confiança – era maior que o número de homens. Romão especificou que: 

 
O maior percentual de trabalhadores das fábricas têxteis foi sempre de 

mulheres e crianças, isso se inicia no século passado, conforme relatório de 

1900 sobre a Sergipe Industrial, „[…] o pessoal constante nos diversos 

trabalhos, compõe-se de 220 mulheres de 16 a 40 annos, 110 meninas entre 8 

e 15 annos, 75 homens de 16 a 60 e 25 meninos entre 8 e 15 annos de idade 

[…]‟ e não muda significativamente nos anos posteriores (ROMÃO, 2000, p. 

97). 

 

Como se observa foi dentro dessas perspectivas sociais que o Oratório Festivo Dom 

Bosco se fez presente. Foi criado numa parte cidade onde o acesso de meninas pobres à escola 

era deficiente. Os grupos escolares dentro da „cidade saneada‟ e, na maioria das vezes, as 

escolas isoladas eram insuficientes e distantes das casas das meninas. Em suma, a localidade 

era um meio propício para introdução desse tipo de instituição. 

A criação do Oratório Festivo feminino fez parte do processo de romanização, que em 

Aracaju se concretizou com a presença do Bispo Dom José Tomaz Gomes da Silva
47

. Com a 

chegada do Bispo, várias instituições católicas foram criadas e reconhecidas, tais como, a 

Associação das Damas de Caridade da cidade em 1911; a União da Filhas de Maria em 1912, 

com sede no Colégio Nossa Senhora de Lourdes; o Seminário Sagrado Coração de Jesus para 

formação de padres (BARRETO, 2008); o Colégio Nossa Senhora das Graças de Propriá, em 

1915 (MELO, 2007). Vários outros mecanismos e diversas outras instituições foram criadas, 

no período com o sentido de “promover o ensino religioso e o aperfeiçoamento doutrinário do 

povo” (LIMA, 2001, p. 150).  

Mas qual a representação do Oratório Festivo transmitida para a sociedade através dos 

Boletins Salesianos nas primeiras décadas do século XX? 

 
[O Oratório Festivo] é um ponto de reunião para a juventude nos dias 

festivos. Arma-se uma capella decente; ao lado da capella faz-se um 

barracão que sirva de theatro e de recreio para os jovens nos dias de chuva; 

depois aplana-se um vasto terreiro, onde possam correr e saltar dezenas de 
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 Nasceu no Rio Grande do Norte em 04 de agosto de 1873. Iniciou seus estudos eclesiásticos no Seminário de 

Olinda em 1891 e recebeu as ordens sacerdotais no Seminário da Paraíba em 1894. Desempenhou várias 

funções em sua carreira eclesiástica, sendo consagrado bispo de Aracaju em 1911 pelo Papa Pio X, com a 

sagração na capital da Paraíba no mesmo ano. Faleceu em 1948 em Aracaju. Verificar: ANDRADE JR. 

Péricles Morais de. Sob o olhar diligente do pastor: a Igreja Católica em Sergipe (1831-1926). São 

Cristóvão/SE: UFS/Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2000, p. 76. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Sociais).   
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meninos, organizam-se alguns jogos, rodeiam-se o local de uma pequena 

parede e está pronto o Oratório. Então procede-se á inauguração sollene; e ao 

cabo de algumas semanas, é de ver como nos dias festivos toda a juventude 

de cidade ou da região acode com alegria ao Oratório, porque passa ahi 

horas felizes em mil divertimentos, ouve Missa, com a Missa tem também 

um pequeno sermão, numa palavra, santifica modelarmente o dia do Senhor 

e diverte-se a mais não poder. (Boletim Salesiano, Ano XI, jul./1912, vol. 

IV, n°. 7, p. 172). 

 

Para os Cooperadores e Cooperadoras a representação sobre os Oratórios Festivos 

anunciava: 

Quem, portanto se sentisse inspirado por Deus a fundar uma obra 

semelhante, não se desanime se nos princípios houver de lutar com a falta de 

pessoal; com a benção de Deus e com o andar dos tempos encontrará mesmo 

entre os jovens mais assíduos ao Oratório. […] Talvez quem ouvindo neste 

livrinho que servirá de norma, falar em capella, de escola, de recreios, de 

música, de biblioteca, etc., poderá imaginar também que não se possa 

começar um oratório se não há desde logo todo este aparato, e em toda a 

parte haja o necessário confortante: mobílias, paramentos, armários, bancos, 

livros, mesas, jogos variados, etc. […] Não quizera que esta idea fixando-se 

na mente de algumas pessoas as dissuadisse de por mãos a uma obra de tanta 

utilidade. Pode-se começar com pouco; se não houver capella própria poderá 

servir a Igreja parochial ou o coro da sacristia, ou a capella de alguma 

confraria; se não escolas nos princípios, virão mais tarde e mesmo não as ter, 

onde não há necessidade. Uma coisa chama outra, e de coisa nasce coisa. A 

Divina Providencia que de tudo vela, abençoará a vossa solicitude 

industriosa e vos fornecerá pouco a pouco de tudo quanto for necessário. 

(Boletim Salesiano, ano X, vol. IV, n. I, jan./ 1911, p. 33-34).  

 

O Oratório Festivo feminino de Aracaju foi criado a 16 de Agosto de 1914, dentro 

desses parâmetros de simplicidade. Conforme registrado no histórico da instituição dois 

núcleos foram formados pelas senhoras da Associação das Damas de Caridade nos moldes do 

sistema salesiano com o fim de “reunir aos domingos e dias santificados, meninas para 

ensinar-lhes o catecismo”. (Resumo Histórico do Oratório Festivo Dom Bosco, 1925, p. 2). 

Os núcleos iniciaram em pontos diferentes da cidade sob a responsabilidade das 

senhoras Gesuína Sandes e Maria Almeida, na Rua do Rosário e Genésia Fontes e Regina 

Spinola na Avenida Barão de Maroim. (Resumo Histórico do Oratório Festivo Dom Bosco, 

1925, p. 2). Constata-se na documentação que no mesmo ano os núcleos uniram-se somente 

sob a direção de Genésia Fontes num local chamado Várzea do Coelho, no Carro Quebrado 

(atual bairro São José), na sala de uma casa cedida por uma negra charuteira chamada 

Ceciliana Praxedes, com o fim de continuar as reuniões de catecismo aos domingos e 

feriados.  

A representação fotográfica revela quatro casas todas de taipa e cobertas de palha 

representando o estilo de muitas casas da localidade do Carro Quebrado na época. A “casa de 
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palha” que originou o novo núcleo, denominado Oratório Festivo “Venerável Dom Bosco” 

está marcada com uma cruz. O espaço funcionou com trinta meninas. “Nos primeiros dias de 

dezembro, após tríduo preparativo fizeram elas a santa comunhão em missa celebrada pelo 

Padre Anibal ao canto de hinos piedosos” (Resumo Histórico do Oratório Festivo Dom 

Bosco, 1925, p. 2).   

 

 

 

Existe também a versão de que o Oratório Festivo Dom Bosco iniciou suas atividades 

embaixo de um Oitizeiro que se localizava, segundo depoimento de ex-alunas, na atual “Rua 

Zaqueu Brandão” esquina com “Stanley Silveira” (NUNES, 2010; JESUS SANTOS, 2010). 

O pé de oiti serviu de abrigo para Genésia Fontes doutrinar o catecismo a um grupo de vinte e 

cinco oratorianas que pela primeira vez receberia a primeira eucaristia, que foi realizada na 

paróquia dos Salesianos pelo padre Anibal Lazzari. Conforme depoimento da ex-oratoriana 

Dalila de Andrade Figueiredo (2010), “a sala de Ceciliana ficou pequena para tanta menina e 

dona Bebé fazia o catecismo embaixo do Oitizeiro”.  

Em todo caso o pé de oiti firmou-se como imagem símbolo. Representação que ficou 

marcada no imaginário coletivo dos conhecedores da história da instituição e perpetuada pela 

fundadora as suas alunas.  

Figura 04: Casa que originou o Oratório Festivo Dom Bosco, s/d. Autoria desconhecida. Fonte: Álbum 

do Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. 
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Por causa disso, os 

quarenta e cinco anos da 

instituição foram 

comemorados no local, com 

missa proferida pelo então 

bispo da época, Dom 

Fernando Gomes e com 

primeira comunhão de 

algumas alunas.  

 

 

 

 

 

Devido às alterações ocorridas com a modernização da cidade, algumas casas foram 

derrubadas para edificação de outras. Houve a abertura de ruas e praças. A casa de Ceciliana 

Praxedes, onde ocorriam às reuniões, passou por essas alterações. O “alinhamento da nova rua 

adentrou o quintal”, espaço importante para a realização das animações. No entanto, o espaço 

e o numero crescente de crianças – 230 meninas em 1917 – foram fatores para Genésia Fontes 

procurar um novo espaço de acolhimento e conseguiu “num lugar chamado Tororó, ainda no 

Carro Quebrado”. (REGIS, 1968, p. 27) 

A casa de “terreno foreiro” foi adquirida pelo valor de 160$000 (cento e sessenta mil 

réis), dinheiro obtido através da feitura de “trabalhos manuais e doações”. A casa era de 

“esquina e localizava-se na Avenida Barão de Maroim [hoje Desembargador Maynard] 

esquina com Rua São Paulo [hoje Rua Dom Bosco]”, próximo da paróquia dos Salesianos 

(REGIS, 1968). Foi ocupada a 15 de agosto de 1917 e na data de “6 de setembro o padre 

Antonio Velar lançou a bênção” (Anais…, 1925, p. 2). 

A documentação fotográfica que segue demonstra que as instalações eram casebres de 

palha e insalubres, características das casas daquela localidade na época (1917).  

Nesse novo espaço, o Oratório Festivo funcionou diariamente em período integral, 

oferecendo catecismo e trabalhos manuais.  

Figura 05: Oitizeiro, s/d. Autoria Desconhecida. Acervo do Oratório Festivo 

Dom Bosco. 
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Em 24 de maio de 1918, o Bispo Diocesano Dom José Tomás Gomes da Silva, 

juntamente com Monsenhor Adalberto Sobral e Padre Aníbal visitaram a então sede 

temporária do Oratório (Anais…, 1918).  

 

 

Na época, o Bispo procurou reconhecer as entidades com seguimento católico do 

Estado. No momento da visita exortou suas esperanças na continuidade e prosperidade da 

instituição e a ação apostólica de Genésia Fontes. 

A preocupação do bispo D. José Tomás Gomes da Silva na qualidade de 

representante da cúpula eclesiástica católica no território sergipano, em 

ampliar o contingente de fieis e fortalecer as bases da estrutura religiosa já 

existente, foi em partes fundamentada nas tentativas de desenvolver um 

projeto educacional amplo que através de uma formação da juventude 

direcionada para os valores católicos garantisse a permanência das gerações 

posteriores atreladas à religiosidade católica afastando deste modo às 

possibilidades de ampliação de outras tendências religiosas em terras 

sergipanas. (SOUZA, 2003, p. 06). 

 

A visita do Bispo, além de render capital financeiro para compra de um novo espaço 

tributou também capital social a Genésia Fontes, porque ampliou a credibilidade ao seu 

trabalho catequético, visto que, as pessoas da localidade, na época, não confiavam na 

idoneidade da benemérita. No momento da visita houve duas doações de damas da sociedade 

sergipana, uma doação no valor de 200$000 (Duzentos mil contos de réis) ofertado por 

Marieta Cruz e outra no valor de 300$000 (Trezentos mil contos de réis), doada por Maria 

Gomes da Cunha, totalizando 500$000 (Quinhentos mil contos de réis), valor do terreno 

Figura 06: Segunda instalação do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria desconhecida. Fonte: 

Álbum do Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. 
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comprado ao Dr. Albano Franco. (Anais…, 1925, p.4; REGIS, 1968). Nessa perspectiva, a 

instituição continuou, em 1919, funcionando com duas seções, Externato (com alunas em 

tempo integral) e Oratório Festivo (aos domingos e dias festivos). 

O terreno comprado foi a terceira e definitiva sede da instituição. Nele, ergueu-se o 

complexo do Oratório Festivo “São João Bosco” que se conhece hoje. De início, era uma 

“choupana [casa de taipa coberta de palha] que servia, ao mesmo tempo, de capela, 

dormitório, sala de aula, tendo por refeitório o barracão” (REGIS, 1968, p. 36) e rodeado por 

dunas, porém era um terreno amplo para ampliações arquitetônicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografia, observam-se diversos aspectos no tocante à ordem, disciplina e 

religiosidade: um número significativo de alunas vestidas com um roupão branco; a adoração 

a Dom Bosco, através do seu retrato doado por Padre Anibal Lazzari erguido ao fundo por 

duas alunas; e com relação à localidade notam-se vestígios dos morros de areia devido a uma 

inclinação no terreno. 

 

 

 

 

 

Figura 07: Instalação definitiva do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria desconhecida. Fonte: 

Álbum do Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. 
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No ano de 1919, o padre Aníbal tencionou anexar 

o Oratório Dom Bosco à Congregação Salesiana. Amigo 

e confessor de Genésia Fontes, o padre foi o maior 

estimulador dessa ação e figura importante na idealização 

da instituição, que mesmo distante lutou para que a 

vinculação do Oratório Festivo Dom Bosco à família 

salesiana fosse concretizada. Com isso em vista solicitou 

a integração ao padre Pedro Rota, Inspetor Regional 

Salesiano em sua segunda visita a Aracaju a 29 de maio 

de 1919. Tendo em vista o crescimento da obra, pessoas 

de relevo visitaram e incentivaram a continuidade da 

instituição no sentido de consolidar a solicitação.  

 

 

O padre Pedro Rota fez duas visitas ao Oratório Festivo, a primeira deu-se a 17 de 

julho de 1918 e a segunda a 29 de maio de 1919, nas quais foi acolhido solenemente pela 

diretora, auxiliares e alunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No registro fotográfico observa-se a forma solene que o padre inspetor foi recebido. 

Constata-se ainda a importância do evento para a incipiente instituição com a presença de um 

membro salesiano de relevo prestigiando a obra. 

Figura 08: Padre Pedro Rota Inspetor 

Regional Salesiano no período. S/d. 

Autoria desconhecida. Acervo do 

Oratório Festivo Dom Bosco. 

Figura 09: Visita do padre Rota em 29 de maio de 1919, ao centro padre Rota e padre José Selva. 

Autoria desconhecida. Fonte: OLIVEIRA, Luiz de. Centenário da Presença Salesiana no Norte e 

Nordeste do Brasil. Vol. I – (dos primórdios até 1933). Recife: Escola Dom Bosco de Artes e 

Ofícios, 1994ª, p. 73.  

 



Capítulo I – “Agente da Fé”: Genésia Fontes e a Criação do Oratório Festivo Dom Bosco – Abrigo para 

Meninas Abandonadas 
46 

 

Na ocasião o padre manifestou – um discurso persuasivo e encorajador – “a esperança 

que nutria no grande desenvolvimento futuro da obra”, aconselhando “as mestras à 

perseverança e às meninas a frequência assídua”, enfatizando “a simpatia e aplauso com que a 

Congregação Salesiana e principalmente o padre Alberto Albera acompanhava o 

desenvolvimento daquela obra” (Anais…, 1914-1925, p. 5). 

Na época da segunda visita do padre Pedro Rota a Aracaju, Genésia Fontes recebeu 

uma carta enviada pelo Reitor Maior dos Salesianos, segundo sucessor de Dom Bosco, padre 

Paulo Albera, na qual manifestava sua satisfação e apoio. Enfatizou o prelado:  

 
Deus seja louvado! E queira Dom Bosco abençoar e tornar cada vez mais 

prospera esta bela obra de educação da mocidade. Quanto fiquei satisfeito 

de saber que enfim tendes um local apropriado onde podeis reunir maior 

número de meninas e ensinar-lhes a conhecer e amar a Deus Nosso Senhor 

e sua Santa Religião. […] Do mais profundo da alma uno as minhas forças 

exortações aquelas de vosso bondoso diretor, Monsenhor Revmo. Padre 

Anibal Lazzari e do nosso caro padre Pedro Rota, para que prossigais 

sempre adiante com muita fé e caridade, perseverando vós, Exma. Snra. D. 

Genésia, e todas aquelas boas almas que vos coadjuvam em tão santo 

empreendimento. […] Queira Deus que ela [a obra] produza muitos frutos 

e tenha numerosas imitações. (Anais…, 1919, p. 6)  

 

Outra visita relevante para concretização do pedido de anexação foi à presença do 

padre Luiz Zanchetta do Capítulo Inspetoral
48

, realizada a 14 de janeiro de 1920. O padre 

compareceu na instituição com a incumbência de receber a documentação necessária – cópia 

do Regulamento em vigor do Oratório, o Estatuto, fotografias, etc. – a fim de submetê-lo ao 

julgamento das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora e sendo o caso, “sofrer as modificações 

que fossem julgadas oportunas” (Anais…, 1920, p. 6). 

A documentação institucional registrou que, na data de 08 de setembro de 1920, 

Genésia Fontes recebeu uma correspondência da Madre Teresa Guissani, Inspetora das Filhas 

de Maria Auxiliadora no Brasil com aprovação da Superiora Geral da Ordem na Itália, Madre 

Catarina Daghero, prometendo a “vinda das irmãs no mês de dezembro do mesmo ano” 

(Anais…, 1920, p. 7). Com a confirmação do “compromisso” ou “promessa” pelas Superioras 

Salesianas, o Oratório Festivo Dom Bosco ficou autorizado a realizar as comemorações 

discriminadas no calendário anual da Congregação Salesiana e efetivar sua participação nas 
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  Capítulo Inspetoral era um conselho formado por alguns padres salesianos que se reuniam anualmente para 

tratar assuntos sobre beneficência, catequese, práticas de piedade, modéstia cristã, como o combate a 

educação sexual nos colégios salesianos. Os padres que participavam do grupo eram Inspetores e o Visitador 

Extraordinário representava o Reitor Mor nas reuniões.   



Capítulo I – “Agente da Fé”: Genésia Fontes e a Criação do Oratório Festivo Dom Bosco – Abrigo para 

Meninas Abandonadas 
47 

 

“festas, cerimônias religiosas, procissões, homenagens e práticas apropriadas às diversas 

épocas do ano” (Anais…, 1920, p. 8-9). 

As Salesianas prometeram dirigir o Oratório Festivo feminino, mas não compareceram 

e alguns fatores podem ter contribuído para a ausência, tais como: aspectos financeiros, 

carência de recursos humanos, principalmente, da ala feminina da Congregação por preferir 

direcionar instituições para as filhas de imigrantes italianos e o ensino das filhas da elite no 

sul, sudeste e centro-oeste do país. Segundo Azzi, os salesianos tiveram no Brasil nos 

“primeiros lustros, rápida expansão, porém passou a sentir escassez de pessoal para manter o 

ritmo acelerado, dessa forma, a partir de 1909, o Inspetor Rota teve até que suprimir algumas 

obras e reduzir a dimensão de outras” (AZZI, 1992, p. 139).  

Nesse mesmo ano (1920), por coincidência ou não, diversos investimentos e 

realizações ocorreram na instituição. Introduziu-se a Companhia Maria Mazzarello em 31 de 

janeiro; implantou-se uma escola primária gratuita em 1° de setembro; e houve também a 

transferência para as novas instalações, no dia 21 de novembro. Salienta-se ainda que no ano 

anterior, 1919, foi criado o Departamento Nacional da Criança (DNCr) que impôs novas 

cobranças no tocante à salubridade, higiene e cuidados com a criança. 

Além das festas comemorativas, o Oratório Festivo Dom Bosco estava sujeito à 

vistoriação pelos padres inspetores salesianos e a diretora foi orientada, por aconselhamento 

do padre Anibal Lazzari, a enviar cartas-relatórios mensais às Irmãs Salesianas. No mês de 

julho e agosto de 1925, a instituição recebeu duas ilustres visitas, o novo padre Inspetor 

Ambrósio Tirelli, no final do mês de julho; e no dia 05 de agosto, marcou presença o padre 

José Vespignani, Membro do Capítulo Inspetoral e Visitador Extraordinário das casas 

salesianas da América do Sul.  

No período, a diretora já estava com sede própria, acomodações razoáveis e com as 

três seções (modalidades) em funcionamento – Internato, Externato e Oratório Festivo. 

Assim, para receber as ilustres personalidades, o “Oratório engalanou-se e prestou aos 

distintos e virtuosos filhos de Dom Bosco as homenagens a que faziam jus seus méritos, 

cargos e virtudes” (Anais…, 1925, p. 8). Além das visitações ilustres e obrigações a cumprir, 

a instituição recebeu uma certificação dos membros salesianos reconhecendo a obra. (Ver 

anexo 06). 

Nesse contexto, percebe-se o incentivo despendido à benemérita Genésia Fontes pelos 

padres salesianos – agentes da fé, “especialistas dos bens de salvação” – num momento em 

que a Igreja necessitava de pessoas predispostas a auxiliar na divulgação dos preceitos 

católicos e na educação e evangelização dos fiéis, servindo de exemplo e imitação entre os 
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membros da sociedade. Assim, através dos princípios de Dom Bosco, a cooperadora salesiana 

Genésia Fontes procurou de forma simples e determinada alcançar seus objetivos.   

 

 

1.3. Conflitos, Intrigas e Adversidades 

 

 

O tempo em que Genésia Fontes dirigiu a instituição houve momentos de tensões entre 

a ela e outros personagens envolvidos com a instituição. Encontra-se na documentação três 

casos que foram causas de mal-estar e aborrecimentos para diretora. 

O primeiro caso foi com a filha de Teophilo Dantas, então intendente de Aracaju, Neli 

Menezes que se consagrou miss Sergipe em 1928. Com o título, Neli representou Sergipe no 

evento da Miss Brasil, realizado no Rio de Janeiro. Neli costumava auxiliar o Oratório Festivo 

Dom Bosco, através de quermesses e festas beneficentes. Na capital Federal, juntamente com 

outros artistas promoveu um festival beneficente que “rendeu 14:000$000 (catorze contos de 

réis)”.  

No entanto, verifica-se na documentação que ao chegar a Aracaju, Neli impôs uma 

condição à diretora Genésia Fontes para entregar o dinheiro. Somente entregaria a quantia se a 

mesma transferisse a direção da instituição para “uma nova diretoria” desfazendo a 

vinculação com os Salesianos. Genésia Fontes não aceitou o acordo e a amizade entre Neli e a 

instituição foi desfeita. Neli repassou somente “11:500$000 (Onze contos e quinhentos mil 

réis) em apólices estaduais” do valor arrecadado, que a instituição recebeu somente em 1936, 

na intendência de Augusto Maynard Gomes. (Anais…, 1929, p. 19). 

Outro infortúnio deu-se com Laura Ferreira da Silva, professora que foi escalada pelo 

então Chefe do Estado Francisco Porto para reger a escola isolada n° 5 do Oratório Festivo 

Dom Bosco, instalada numa das salas do estabelecimento. A professora substituiria Marita de 

Miranda Vilas-Boas, primeira professora da escola isolada que depois de cinco anos na 

instituição foi remanejada para a Casa da Criança. Genésia Fontes tinha grande estima por ela 

e segundo depoimento de alunas entrevistadas a professora “era muito boa” (NUNES, 2010; 

OLIVEIRA, 2010).  

Entretanto, a professora Laura Ferreira da Silva, que começou a ensinar na instituição 

em março de 1932, logo a primeira vista, foi reprovada por Genésia Fontes porque “não 

combinava com o comportamento” imposto pelo Regulamento da instituição e exigido pela 

diretora aos seus membros – professoras e auxiliares. Assim, discordando dos “modos”, 
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principalmente, a maneira de vestir da professora, Genésia Fontes resolveu pedir ao Chefe de 

Estado que fechasse a escola, alegando que não havia procura suficiente de alunas e 

transferisse a verba para o internato, porém o governante negou o pedido. (Anais…, 1932-

1933). 

No dia seguinte, quando a professora chegou para exercer suas funções, Genésia 

Fontes não a deixou entrar na instituição. Imediatamente, a professora foi reclamar ao 

intendente Francisco Porto, que pediu satisfação à diretora e exigiu que deixasse a professora 

exercer sua função sob pena da instituição perder a subvenção que recebia do Estado para 

manter a escola e o internato.  

Genésia Fontes foi chamada pelo então Diretor da Instrução Pública da época (1933), 

Helvécio de Andrade, para prestar esclarecimentos. Contudo, em nenhum momento deixou 

escapar que foi por causa do comportamento inadequado da professora, mas continuou 

afirmando que não havia grande procura por parte da população, devido os pais matricular as 

filhas nos Grupos Escolares das imediações.  

Contudo, Helvécio de Andrade se fez entender. Advertiu a diretora que não criasse 

problemas e aceitasse a dita professora, ajudando-a no que fosse possível para o bom 

funcionamento da escola, posto que, não poderia satisfazer sua vontade de fechar a mesma, já 

que o Estado subvencionava a instituição pelo serviço.  

Todavia, como seus argumentos não foram suficientes para retirar a escola isolada e, 

muito menos, transferir a professora considerava mal comportada do Estabelecimento, a 

diretora Genésia Fontes resolveu burlar a lei a sua conveniência, procurando, como expressou 

Certeau (1994), inventar seu cotidiano. Para isso, contribuiu com água e outros materiais 

necessários para o andamento da escola, como foi determinado. Contudo dificultou ao 

máximo a presença da professora nas outros espaços da instituição, fechando as portas que 

interligavam a escola isolada com outras dependências e, consequentemente, evitando o 

contato da professora com as alunas internas. A professora Laura Ferreira da Silva lecionou 

ainda durante dois anos na instituição e afastou-se por doença.  

Percebe-se a atitude discriminatória cometida pela diretora com as pessoas que não 

comungavam com o seu modo de pensar e agir, seja religioso ou moral. Para defender seus 

ideais católicos ou sua vontade, discriminou a professora Laura Ferreira de forma semelhante 

a que sofreu quando foi rejeitada pelas Congregações religiosas, que supuseram, a partir de 

critérios estabelecidos, que ela era incapaz de desenvolver a função social de freira por causa 

das deficiências físicas. Semelhantemente, Genésia Fontes “de cara” manifestou um conceito 
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pré-concebido sobre a professora Laura Ferreira, julgando-a sem condições de desenvolver 

sua função por causa do seu modo de ser e de agir.  

Em 1935, outra confusão agitou o Oratório Festivo, de tal forma, que o padre José 

Selva, Inspetor Salesiano na época, visitou a instituição para tomar satisfação pelo acontecido. 

Treze dias após o ocorrido, o padre “conferenciou longamente” com Genésia Fontes depois da 

missa, orientando-a a respeito da instituição. Disse-lhe o padre que a casa era “salesiana” e os 

acontecimentos, “nos últimos tempos” (Anais, 1935, p. 20), não eram convenientes para 

imagem da instituição e, igualmente para Congregação, posto que, aos olhos da sociedade o 

estabelecimento estava sob a responsabilidade dos salesianos. 

O entrave naquele momento envolveu uma aluna “internada pela mãe viúva” que 

cinco meses depois resolveu retirar a filha “antes do tempo determinado pelos Estatutos”. 

Assim, “a diretora fez ver-lhe que não podia satisfazer o seu pedido, sem que ela indenizasse 

a instituição, de acordo com um dos artigos dos ditos „Estatutos‟” (Anais, 1935, p. 17). Em 

contrapartida, a mãe ficou aborrecida e “foi dar parte ao Chefe de polícia, o Dr. Alceu Dantas 

Maciel, que a mandou ao Dr. Gilberto Moreira, 1° delegado auxiliar”, que também não 

resolveu a situação.  

Registrou-se na documentação, que a responsável retornou à instituição 

“acompanhada por outras senhoras de pouca educação que disseram palavras grosseiras para 

com a diretora e a professora das internas”. Não contente, foi procurar o Juiz de Menores da 

época, Dr. Olympio Cardoso denunciando que as alunas na instituição eram maltratadas e não 

tinham horário definido de trabalho. Esse imediatamente enviou “uma portaria [pelo 

mensageiro Pelino Tavares – escrivão do Juiz] que obrigava a [diretora] entregar a menina de 

imediato com todos os objetos, e em caso de desobediência, ser requisitada à força policial 

para retirá-la”. Genésia Fontes foi obrigada a entregar à interna, mas, depois de várias 

contestações e discussões com o mensageiro, que “inventou que os Estatutos não tinham valor 

oficial, embora registrados como estavam”. Isso deixou a diretora muito preocupada, levando-

a a recorrer aos serviços da advogada Maria Rita Soares
49

 que confirmou a validade dos 

Estatutos “desde quando foram registrados” (Anais, 1935, p. 18-19).    
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 Maria Rita Soares de Andrade nasceu de família humilde a 03 de abril de 1904, em Aracaju e faleceu no Rio 

de Janeiro em 5 de abril de 1998. Era filha de José Soares de Andrade e Filomena Soares de Andrade. 

Realizou todos os seus estudos em escola pública, mas conseguiu formar-se em Direito pela Faculdade da 

Bahia (1923-1926), sendo a única mulher de sua turma e a terceira a concluir o curso na instituição baiana. 

Trabalhou com advogados de renome na Bahia e em Sergipe como Leonardo Leite e Oscar Prata. No final da 

década de 30 mudou-se para o Rio de Janeiro onde viveu. Maria Rita era professora, advogada e atuou como 

jornalista, foi editora da Revista “Renovação”, colaboradora assídua nos jornais sergipanos e cariocas. Foi a 

primeira juíza Federal do Brasil. Conferir a pesquisa feita por: FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. 
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Contudo, o juiz de menores da época, já citado, ordenou ao Inspetor Regional do 

Trabalho, Costa Pinto, visitar o estabelecimento e avisar à diretora sobre a necessidade da 

regularização das horas de trabalho das educandas de acordo com a lei.  

Infere-se com isso, que os conflitos existiram na rede de configurações que envolvia 

os agentes da instituição, as ações do governo, os beneméritos e a diretora Genésia Fontes, 

que não obstante, construiu resistências para proteger o estabelecimento e as alunas.  

Assim, discordou e rejeitou a proposta da benemérita Neli Menezes; pré-julgou 

comportamentos, como fez com a professora Laura Ferreira; e alegou uma falsa informação à 

mãe de uma interna que não continha no Estatuto da instituição, dizendo que, caso retirasse a 

aluna do internato teria que pagar uma indenização a instituição, buscando, por meio desses 

argumentos, estabelecer relações que configuraram seu espaço e posição social. 

 

 

1.4.  Memórias de Representação: Honras, Títulos e Homenagens 

 

 

Conforme Ana Chrystina Venancio Mignot, “memória […] diz respeito a um conjunto 

de funções psíquicas que permite ao homem atualizar impressões do passado. Condicionada 

pelas experiências históricas, a memória individual dialoga permanentemente com crenças e 

conhecimentos socialmente construídos, contendo a memória coletiva” (MIGNOT, 2002, p. 

40). Assim, memória significa também reconhecimento, que para Bourdieu constitui-se em 

capital simbólico que também é uma “forma de distinção”, pois “corresponde ao conjunto de 

rituais de reconhecimento social e que compreende o prestígio, a honra, etc.” (BOURDIEU, 

2009, p. 144-145).  

Estudos atuais consideram relevantes os estudos sobre a pedagogia arquitetônica de 

um estabelecimento revelando registros simbólicos que aproximam a instituição do seu lugar 

de origem, de um personagem distinto da sociedade ou ostentam a simbologia de uma 

Congregação religiosa ou ainda pertenças que a identificam com determinada época. A 

análise, acerca de seus bens materiais também faz parte de sua cultura material escolar
50

, 

                                                                                                                                                         
Educação, trabalho e ação política: sergipanas no início do século XX. Campinas, SP: Universidade Federal 

de São Paulo, 2003, p. 91-93. Tese (Doutorado em Educação).  
50

 Segundo Rosa Fátima Souza Cultura Material Escolar diz respeito aos “artefatos e contextos materiais 

relacionados à educação escolarizada”, mas não somente isso, a expressão tem sentido amplo no qual abarca 

“as edificações, o mobiliário, os materiais didáticos, os recursos audiovisuais e até mesmo as chamadas novas 

tecnologias do ensino”, e ainda remete “a intrínseca relação que os objetos guardam com a produção de 

sentidos e com a problemática da produção e reprodução social”. SOUZA, Rosa Fátima. História da Cultura 
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porém, esse conceito não abrange como esclarece Souza (2007), simplesmente, os bens 

materiais concretos, mas, do mesmo modo, seus bens simbólicos – as medalhas, os troféus, 

méritos, concessões, elogios, as honras, entre outros.  

No Oratório Festivo Dom Bosco, os símbolos, que fazem parte da memória da 

instituição e de seu reconhecimento estão dispostos nos corredores e outros lugares 

estratégicos que contribuem para perpetuar a memória da fundadora, transformando em 

“monumento” sua imagem. Assim como, a memória/monumento de Dom Bosco que tanto 

ajudou a guardar e cultivar no imaginário das alunas, principalmente, através das graças 

atribuídas ao santo. Nessas ocorrências faziam-se pedidos e promessas quando faltava 

comida, dinheiro para pagar as despesas ou quando alguma aluna encontrava-se doente ou em 

época dos exames escolares. Tornava-se um ato que estimulava as meninas a comparecer à 

Igreja e rezarem ao santo protetor, a fim de atingir uma graça ou agradecê-la. Costume que até 

hoje a ex-interna Rodrigues, com setenta e seis anos, cultiva. 

A memória da diretora do Oratório Festivo Dom Bosco revela-se através das 

homenagens recebidas no decorrer de sua vida e depois de sua morte, onde a rememoram 

como a “mãe dos pobres”, “a patrona das crianças pobres” ou “mãezinha dos pobres”. 

Sendo assim, foram muitas as pessoas que lhe prestaram e ainda prestam homenagens. 

Entretanto, nem sempre foi assim, antes de tornar-se um „ser percebido‟ Genésia Fontes era 

vista como uma “louca” por deixar a segurança e o conforto familiar para “viver em um 

casebre cuidando de meninas pobres, filhas de empregadas domésticas e de operárias”. 

(REGIS, 1968, p. 34).  

Assim, no período de 1914 a 1920, os aracajuanos transmitiam uma representação 

negativa nos gestos e nas palavras contra Genésia Fontes. Regis descreveu: “Quantos risos e 

palavras de mofa” – “Lá vai a doida com a canzoada de molecas!” – “pessoas de boa família 

diziam alto para serem ouvidas, com a petulância de quem faz um juízo acertado” (REGIS, 

1968, p. 27). 

Contudo, esse quadro de percepções mudou a partir do final da década de 1920. Os 

jornais procuravam enaltecer a diretora e suas auxiliares. Com o passar do tempo membros da 

sociedade sergipana transmitiram outra representação sobre a instituição, as pessoas mudaram 

os gestos e comportamentos nos atos de benemerência em relação ao Oratório Festivo. 

Verifica-se que o discurso sobre a instituição e seus agentes não se revelava mais de modo 

                                                                                                                                                         
Material Escolar: um balanço inicial. In: BENCOSTTA, Culturas escolares, saberes e práticas educativas: 

itinerários históricos. São Paulo: Cortez, 2007, p. 170. Sobre a cultura material do Oratório Festivo, seus usos 

e apropriações verificar os próximos capítulos da dissertação. 
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estereotipado e discriminatório como no início, manifestava-se de forma sutil e civilizada, 

pois, Genésia Fontes era vista como a protetora, abnegada de suas “criaturinhas”. Como se 

observa no anúncio de jornal da época. 

 

“FESTA DE CARIDADE: A „Hora Litteraria‟ atende ao appello ao 

Orphanato D. Bosco” 

Acolhendo, mui generosamente, o appello cheio de esperança e commovente 

das creanças, que mourejam sob o tecto protector do Orphanato D. Bosco 

[…] a “Hora Litteraria” dentre os formosos propositos que emmolduram os 

seus destinos sociaes vae, assim, promover um festival litterario em 

beneficio daquellas creaturinhas semi desamparadas da sorte, que, […] 

vivem ora abafando com docilidade religiosa das suas virtuosíssimas e 

dedicadas protectoras os mais intimos soluços de magoa e dor, queixas 

espontaneas da alma a indifferença do fado atroz. […] 

Este gesto nobre da nossa instituição litteraria local vale bem por um 

attestado religioso das suas mais nobres virtudes e proprias intenções. 

Segundo estamos informados, deverá realizar se o festival, no próximo dia 

10 do corrente nelle apparecendo formosos talentos moços que, alli, na 

“Hora”, se vêm revelado em mais accentuadas proporções. […] 

É hora de caridade […]. (Correio de Aracaju, ano XX, n° 529, Aracaju, 

set./1927, p. 01). 

 

A chamada aos acontecimentos tornava-se um fator importante para a instituição, 

porque a difundia entre as pessoas de posses. Assim, mesmo as dirigentes sabendo qual o 

lugar social do estabelecimento e sua função, não desperdiçavam as possibilidades de 

„mostrarem-se‟ para sociedade, destacando que uma instituição de educação aos pobres 

necessitava de auxílio permanente da população para se manter. 

O próprio modo de trajar da benemérita 

tornou-se uma marca simbólica entre seus 

conhecidos. Genésia Fontes (fig. 02 – capa deste 

capítulo), “trajava-se [sempre com cores escuras: azul 

escuro, marrom, preto], decote ao pé do pescoço, 

mangas compridas e saia chegando quase aos 

tornozelos. Sapatos de camurça preta e salto baixo” 

(REGIS, 1968) e cabelos presos sem adereços de 

beleza. Essa descrição formal nos modos de vestir de 

Genésia Fontes era uma representação da imagem de 

sua santa de devoção, a beata Gema Galgani.  

 

 

Figura 10: Beata Gema Galgani. Acervo 

do Oratório festivo Dom Bosco.  
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Porém, como expressou Chartier (2002) a representação é uma forma de transmitir ou 

exibir uma mensagem, apresentando um „outro‟ desejável. Era com características desse tipo 

que Genésia Fontes transmitia às alunas a representação de suas práticas, a forma correta de 

apresentar-se na sociedade, conformando-as às normas sociais estabelecidas. 

Quando viva Genésia Fontes recebeu várias homenagens, principalmente de suas 

alunas que anualmente celebravam seu aniversário e a presenteavam com versos, livros, 

santinhos, dedicatórias. 

Depois do seu falecimento a 14 de setembro de 1960 – conforme a documentação faria 

70 anos a 22 de setembro do mesmo ano – os principais jornais sergipanos noticiaram o 

“lastimável acidente automobilístico que lhe tirou a vida”. Pelo que divulgou alguns jornais 

da cidade, o corpo de Genésia Fontes foi levado ainda com vida ao Hospital de Cirurgia, 

vindo a falecer minutos após. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pela cidade e as 

pessoas deslocaram-se ao Hospital, a fim de obter notícias sobre a “mãe dos órfãos”.  

Em entrevista Roberta Laiolo expressou: “minha preocupação era com as meninas do 

Oratório. Não queria que soubessem do acontecido por terceiros ou pelo rádio, porque elas 

estavam muito atarefadas e contentes com as preparações da festa de aniversário surpresa para 

Mãezinha” (LAIOLO, 2006).  

Leyda Regis (1968) destacou que o velório e funeral de Genésia Fontes foram 

cerimônias de grande impacto e repercussão no Estado. 

Os impressos sergipanos divulgaram sua imagem e sua obra através de pessoas de 

renome da sociedade sergipana. Esses discursos difundidos nos jornais também representaram 

“distinção” aos que proferiam, pois “traduzir uma mensagem para alguém e sobre alguém era 

não somente ressaltar as qualidades do homenageado, mas “exagerá-las”. Era “construir 

representações que se deseja[va] inculcar e reforçar” (AMORIM, 2006, p. 107). Conforme 

Bourdieu: 

 
A exaltação hagiográfica e o rebaixamento redutor [procuram] nos grandes 

homens o princípio das grandes obras; e ignorar tudo o que, nas práticas e 

produções mais sublimes, resulta da lógica desses mundos paradoxais em 

que – entre outras razões, porque pode-se ter interesse em se mostrar 

desinteressado. (BOURDIEU, 2009, p. 73). 

 

Bourdieu (2009, p. 144-145) assinalou que a “distinção” pode ser medida pelo 

reconhecimento que o indivíduo tem no espaço social e mais especificamente em seu campo 

de atuação em diversos momentos. O evento da morte de Genésia Fontes afirmou a fala do 

autor, na medida em que houve um reconhecimento de sua ação que foi transmitida em 
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diversas publicações no dia seguinte ao falecimento e dias subsequentes, noticiando e 

divulgando poesias, crônicas, traços biográficos e outras mensagens e notas direcionadas a ela 

e sua obra por pessoas de renome da cidade. Mas o que existia realmente por detrás dessas 

palavras?  

O discurso enlevado muitas vezes esconde o que realmente foi o indivíduo em sua 

trajetória no campo que atuou, não levando em consideração “suas intenções e os seus 

interesses” reais, muito menos os meios que dispensou para percorrer tal caminho. A 

consagração enaltece os resultados, aquilo que está pronto. Mas às vezes não enaltece que 

táticas ou articulações o indivíduo utilizou, que escolhas fez ou deixou de fazer sem que se 

tornasse vulnerável “às suspeitas, às calúnias, ao escândalo” (BOURDIEU, 2009, p. 188).  

O jornal católico “A Cruzada”, instrumento do campo religioso foi o que mais 

notificou as mensagens dos admiradores de Genésia Fontes sobre sua morte. Qual “a intenção 

objetiva escondida por debaixo da intenção declarada”? (BOURDIEU, 2009, p. 73). Formar 

um discurso plausível à sociedade pela necessidade social de produzir um capital simbólico 

que traduzia os interesses particulares do campo. A igreja, por sua vez, através de seus órgãos 

incitou à sociedade a imitar as ações da benemérita.  

Em homenagem a Genésia Fontes, algumas personalidades e pessoas comuns da 

sociedade guardaram para gerações posteriores o ponto de vista que cada um representou 

sobre a benemérita, procurando, ao mesmo tempo mostrar-se. Em seu tributo, Clodoaldo de 

Alencar
51

 (Da Academia Sergipana de Letras) escreveu o seguinte soneto: 

 
A ESTRELA ESMAGADA (D. Bebé Fontes) 

Desprendeu-se do pálio do infinito 

a estrela que, tomando a forma humana, 

iluminou a gleba sergipana 

e partilhou a luz com o povo aflito. 

 

Trocou o ruído da ambição profana 

pelo silêncio do Oratório e o rito 

das causas santas, sempre atenta ao grito 

dos órfãs, –– rosas de que se engala-na. 

 

E, certo dia, na hora do tumulto 

dos Tempos Novos, seu radioso vulto 

foi na Terra esmagada… 
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  Clodoaldo de Alencar nasceu em Quixadá/CE, a 2 de agosto de 1905 e faleceu em Aracaju a 9 de agosto de 

1977. Filho de Claúdio Gomes e Maria Gomes de Alencar. No início da década de 1920, veio para Sergipe, 

onde algum tempo depois se tornou cidadão da capital sergipana. Advogado provisionado, jornalista e 

cronista colaborou em diversos jornais e foi Consultor Jurídico da Imprensa. Ocupou a cadeira nº 34 da 

Academia Sergipana de Letras. OLIVEIRA NETO, José Olyntho de.; LIMA Márcia Maria Félix de. Poesia 

Sergipana (uma antologia). Brasília/DF: Gráfica Brasiliana, 1988, p. 51. 
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Mas, ao vê-la, tive a estranha impressão de ver,  

em torno, partindo o cadáver ainda morno, 

frações da luz daquela santa estrela!  

 

Representada no soneto como um „espírito de luz‟, não há dúvidas de que Genésia 

Fontes dedicou sua vida a elevar física e moralmente uma instituição para abrigar e educar 

menores pobres, órfãs e abandonadas, auxiliando muitas famílias pobres na formação de 

meninas/moças, conforme a padronização da educação feminina da época.  

Famílias pobres e seus filhos ou meninos e meninas sem famílias eram considerados 

nas primeiras décadas do século XX, um problema social. Desse modo, muitos pais pobres 

encontravam nessas instituições um instrumento de “educação no modelo burguês”, visando a 

“inserção social”, principalmente para a filha moça pobre que estava “cercada por uma 

moralidade oficial completamente desligada de sua realidade”, pelo fato de ter que se expor e 

andar nas ruas para trabalhar. E a rua, como distinguiu Raquel Soihet: 

 

[…] simbolizava um espaço do desvio, das tentações, devendo as mães 

pobres, segundo os médicos e juristas, exercer vigilância constante sobre 

suas filhas, nesses novos tempos de preocupação com a moralidade como 

indicação de progresso e civilização. [Contudo,] essa exigência afigurava-se 

impossível de ser cumprida pelas mulheres pobres que precisavam trabalhar 

e que para isso deviam sair às ruas à procura de possibilidades de 

sobrevivência. (SOIHET, 2006, p. 365).  

 

Assim, os “pais pobres internavam suas filhas, quando achavam vaga, num asilo ou 

orfanato de religiosas” (FONSECA, 2006, p. 529) para afastá-las dos males da sociedade e na 

esperança de uma projeção de ascensão social, através destas.  

O soneto de Clodoaldo Alencar (1960, p. 02) expressou bem a escolha de vida de 

Genésia Fontes “trocou o ruído da ambição profana pelo silêncio do Oratório e o rito das 

causas santas”. Muito embora, apesar de “certos homens […] encontrarem uma incitação para 

se superar ou pelo menos, para produzir atos ou obras que vão para além das suas intenções e 

dos seus interesses” (BOURDIEU, 2009, p. 73), os “atos” de Genésia Fontes não foram de 

todo “desinteressados” nem aleatórios, até porque, ela estava inserida no campo religioso e 

incorporou as práticas do campo.  

Assim, com “predisposições” religiosas adquiridas por meio de sua vivência, Genésia 

Fontes tinha interesses que procurou alcançar através da instituição, ou seja, a diretora estava 
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“envolvida no jogo”, procurando ao seu modo “investir nos alvos” que lhes possibilitaram a 

partir de seu capital simbólico
52

 conseguir seus objetivos. (BOURDIEU, p. 139-140).  

Leyda Regis, amiga e admiradora de Genésia Fontes, não deixou de declarar seu pesar 

e assim externou seu ponto de vista:  

 
[…] desde que a conheci, admirei-lhe o espírito de renúncia, em que se 

fundiam todas as virtudes que enriqueciam sua alma da escolha. Renúncia 

por caridade e […] as alegrias do lar, o conforto da família, as horas que um 

nome de relevo social e pecuniário lhe poderiam prodigalizar, tudo escondia 

naquela simplicidade encantadora, porque natural e espontânea, preferindo 

ser, unicamente, Bebé, “Bebé” de carne e osso as das orfãzinhas, a 

“Mãezinha” das “bebés” pequenas do Oratório D. Bosco. (A Cruzada, Ano 

XXV, nº 1.160, Aracaju, out./1960, p. 04). 

 

Leyda Regis prestou outras homenagens à benemérita Genésia Fontes, uma delas foi 

produção do livro, “Bebé: subsídio para uma biografia” aprovado em 1966, pelo Arcebispo 

Metropolitano da época Dom José Vicente Távora, que foi publicado em 1968. Em seu 

enunciado, o Arcebispo fez um apelo à sociedade para que “Dona Bebé” fosse imitada, assim 

como ela “procurou imitar Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor”. Exaltou ainda a 

sensibilidade e inteligência da escritora, Leyda Regis, por ter produzido um trabalho sobre a 

“vida de Genésia Fontes um dos mais altos exemplos de caridade cristã, manifestada em ações 

constantes no nosso meio”, ocupando-se, principalmente, “todas as suas horas às crianças 

pobres e o testemunho aos jovens e adultos”. (TÁVORA, 1966, p. 3). 

O periódico Cooperador Salesiano de outubro de 1960, impresso na Inspetoria 

Salesiana do Nordeste do Brasil em Recife, na seção de „Necrologia‟ registrou a morte da 

benemérita e cooperadora: 

 
Em trágico e lamentável acidente perdeu a vida a 13 de setembro último esta 

grande cooperadora salesiana, cujo nome estará para sempre vinculado à 

obra salesiana em Aracaju: D. Bebé Fontes, como era conhecida. 

„Sua vida, dizia o jornal „A Cruzada‟ foi toda uma história de apostolado de 

Cristo pela caridade. Seu corpo, desde o momento em que foi levado sem 

vida para a capela do Oratório Dom Bosco, por ela fundado, até o instante 

em que desceu à sepultura, recebeu a mais consagrada espontânea 

manifestação que Aracaju já prestou através de todas as classes sociais a um 

dos seus‟. „Foi, dizia ainda o impresso, o mais eloquente e comovente 

testemunho do prestígio da virtude no coração do povo‟ (COOPERADOR 

SALESIANO, 1960, p. 18)  
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  Capital simbólico para Bourdieu corresponde à acumulação de conhecimento e reconhecimento ou crédito 

atribuído a um agente social pelos outros pares-concorrentes no interior do campo. O Capital simbólico 

legitima a configuração do agente social no campo a que pertence e consequentemente a sua posição e 

importância neste campo. BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do 

campo científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004, p. 26. 
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Em 2001 – quarenta e um anos após a morte da benemérita – o Women‟s Club
53

 de 

Aracaju decidiu homenagear a família Fontes em nome de Genésia Fontes, mulher que 

contribuiu para o social, agraciando as representantes da instituição (as freiras Camilianas) e a 

fundadora com uma placa com palavras elogiosas de reconhecimento. 

Outra homenagem significativa foi a transformação do antigo quarto da fundadora em 

um mini-museu, localizado na parte superior do pensionato e organizado na década de 1990 

pelas Irmãs Camilianas, mais precisamente pela Irmã Arlinda, mulher sensível que 

reconheceu o valor da pesquisa, transformando em “documento/monumento” (LE GOFF, 

1996) a memória da instituição e da sua fundadora num só espaço.  

Tão importante quanto às outras homenagens tem-se a estátua de Genésia Fontes 

produzida semelhante à estátua de Dom Bosco, porém, com aspectos específicos. As estátuas 

estão fixadas em local estratégico, perto da porta de entrada da instituição, na parte norte, do 

lado direito do jardim ao lado da Igreja. O jardim onde se localiza as estátuas foi cultivado na 

década de 1930, pelas próprias alunas internas, foram erguidos ainda nessa época, o pedestal e 

as grades de madeira. Com o tempo realizou-se outras reformas no local.  

Na inauguração realizada a 21 de agosto de 1932, houve pela manhã, missa cantada e 

pronunciada pelo Cônego Carlos Costa, ex-aluno salesiano. No período da tarde, aconteceu a 

bênção da réplica de Dom Bosco pelo Bispo Diocesano Dom José Tomás Gomes da Silva. A 

relíquia que ficaria dentro do pedestal teve inumeráveis cartinhas com pedidos dirigidos a 

Dom Bosco. Estavam presentes ainda o Interventor Augusto Maynard Gomes e esposa e o 

Prefeito Municipal Camilo Calazans. As homenagens começaram com os hinos a Dom Bosco, 

cantados com frequência pelas alunas do Oratório – “É Divino o Estandarte” e “Do Grande 

Dom Bosco”.  

Em 1964, quatro anos após a morte da fundadora, ocorreu evento semelhante 

promovido pelas ex-alunas do Oratório Festivo Dom Bosco e pessoas outras da sociedade. 

Dessa vez para inaugurar a estátua de Genésia Fontes e para prestigiar a cerimônia do 

translado dos ossos da benemérita que estavam no Cemitério Santa Isabel para a urna e o 

pedestal onde se erguera sua estátua. Localizada em lugar estratégico, ao lado da estátua do 

Patrono Dom Bosco, automaticamente será lembrada por quem a conheceu e, ao mesmo 

tempo formar naqueles que não a conheceu uma representação, pois, como aludiu Chartier 
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  O Internacional Women‟s Club de Aracaju é uma associação filantrópica de mulheres da alta sociedade 

sergipana que promove e participa de festas na cidade para benemerência e homenageiam frequentemente 

mulheres que se desenvolveram em sua área de atuação no Estado. SACUNTALA, Guimarães. Em sociedade, 

as mulheres estão em evidência. Disponível em: 

http://www.jornaldodiase.com.br/viz_conteudo.asp?codigo=5320100422133755 Acesso em 06 de novembro 

de 2010. 
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(1999, p. 77), a leitura é produção de sentidos e significados, assumindo assim, variadas 

formas de interpretações e acepções pessoais, sociais e culturais que o indivíduo ou grupo lhe 

confere.  

As estátuas estão lado a lado, na mesma altura e posição. Vistas rapidamente parecem 

iguais, porém se diferem em suas simbologias. Dom Bosco está rodeado por duas crianças. O 

menino do lado direito, segura um livro – símbolo da sabedoria – e está pensativo; enquanto o 

outro, mais disperso, se representa brincando com Dom Bosco. Já a imagem de Genésia 

Fontes segura na mão direita um “pão”, lembrando o quanto auxiliou os pobres e necessitados 

com abrigo e alimento; com a mão esquerda afaga uma menina, significando o culto à mulher 

“mãe espiritual”, abnegada em favor das crianças sergipanas, representando a imagem da 

mulher desligada de interesses financeiros, missionária dedicada, à “apóstola das crianças 

pobres”, que acolhe não só uma, mas várias crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estátuas de Genésia Fontes e Dom Bosco. Autoria: Nadja Santos Bonifácio. Data: 

Mai./2007. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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Sobretudo, o maior monumento em que se perpetua a memória da benemérita Genésia 

Fontes conserva-se no próprio Oratório Festivo Dom Bosco, consagrado pelo povo como 

Oratório de Bebé, que sobrevive atualmente sob a direção das Irmãs Ministras dos Enfermos 

de São Camilo
54

.  

As freiras ainda cultuam a imagem de sua fundadora, festejando o dia do nascimento, 

do falecimento e o dia da fundação da instituição, reunindo mensalmente ex-alunas que 

passam à tarde lembrando as brincadeiras, peraltices, transgressões, as professoras, as festas, 

as rezas, a “mãezinha”.  

Essas histórias antigas, do tempo que as alunas moravam/estudavam e frequentavam o 

Oratório Festivo Dom Bosco serão tratadas nos capítulos que segue. 
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 A Congregação Ministras dos Enfermos de São Camilo continuou à obra fundada por Genésia Fontes. As 

freiras receberam do Bispo de Aracaju Dom Fernando Gomes a autorização necessária para dar 

prosseguimento à casa de educação de meninas desvalidas na cidade. O ato desfechou-se a 16 de março de 

1952, com transmissão de posse solene. A Congregação das Irmãs Ministras dos Enfermos foi fundada pela 

Irmã Maria Domingas Brun Barbantini, em Lucca – Itália no ano de 1829. A aceitação definitiva das Regras 

da Congregação deu-se a 05 de agosto de 1841, pelo então arcebispo de Luca, Mons. Domenico Stefanelli. Em 

23 de março de 1852, o Papa Pio IX aprovou o Instituto com a denominação de Sororum Infirmis 

Ministrantium, (Irmãs Ministras dos Enfermos), nome oficial dos religiosos filhos de São Camilo de Lellis. A 

Congregação tem como símbolo representativo uma cruz, na cor vermelha, estampado ao lado esquerdo do 

hábito. A cruz representa o sofrimento, a caridade, a confiança e a salvação. Seus membros observam quatro 

votos: pobreza, castidade, obediência e servir os enfermos.  Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo, 

2002, p. 6. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

REPRESENTAÇÕES DA CULTURA ESCOLAR DO ORATÓRIO FESTIVO DOM 

BOSCO: ORAGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E DO TEMPO 

 

 

 

 
A Tebaidinha 

 

A Tebaidinha do Salesiano… 

“Pecado Mole”, - lá do morro à crista… 

Em torno a baixa, o descampado insano,  

O mato ralo colorindo a vista. 

 

Ao longe, a leste, o Atlântico oceano… 

Resta agora encontrar o gênio artista, 

Capaz de por ao par, no mesmo plano,  

A areia, o brejo, o descampado, a crista. 

 

Impossível de ser!… - desejo, engano… 

Tudo aquilo mudou, caíra o pano 

Sobre o antigo cenário do lugar. 

 

Sumiu-se a areia, transformada em rua… 

E daquela aquarela agreste e nua, 

Nem mesmo o nome se deixou ficar! (FIGUEIREDO, Jachinto. Motivos de 

Aracaju. Aracaju: Livraria Regina, 1961, p. 39). 

Figura 12: Vista frontal do Oratório Festivo em desenvolvimento – capela, internato e ao fundo escola. 

Década de 1940. Autoria Desconhecida. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco.  
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omo descrito anteriormente, o Oratório Festivo Dom Bosco nasceu em uma 

estrutura simples, sem pompa nem festejos. Originou-se de um espaço cedido 

por uma negra, chamada Ceciliana Praxedes, que com o passar do tempo tornou-se auxiliar na 

instituição, onde morou até o fim da vida. O espaço cedido não foi planejado para esse fim, 

todavia, Genésia Fontes costumava dizer que “era uma sala pequena, mas dava para 

principiar; [porém] havia um quintal grande, que se prestava para o recreio das meninas” 

(REGIS, 1968, p. 26).  

As primeiras instalações foram precárias, mas não tão diferente dos espaços 

implantados pelos poderes públicos e empreendedores da educação doméstica no Brasil no 

século XIX e início do XX, para a formação do povo. Segundo Vidal e Faria Filho, nesse 

período os espaços de escolarização primária “funcionavam em [locais] improvisados, como 

igrejas, sacristias, dependências das câmaras municipais, salas de entrada de lojas maçônicas, 

prédios comerciais ou na própria residência dos mestres” (VIDAL; FARIA FILHO, 2005, p. 

45).  

Já a “educação doméstica” ou “educação nas Casas” (VASCONCELOS, 2005, p. 1) 

era outro modelo de formação escolar primária e particular que funcionou em “espaços 

cedidos e organizados pelos pais das crianças e dos jovens”, ficando o ensino, a cargo da 

preceptoria ou professores particulares, essas, existiam em grande número. (VIDAL; FARIA 

FILHO, 2005, p. 45-46).  

Mesmo com a República as deficiências no ensino brasileiro persistiram por alguns 

anos. Em Sergipe, no início do século XX, surgiram, prédios escolares com fachadas 

representativas que se harmonizavam com as novas diretrizes do ensino brasileiro. Os 

colégios católicos ou laicos direcionados à educação feminina e masculina também tiveram 

que se adequar às novas exigências do ensino e coexistiram com formas e espaços de 

educação, tais como, as escolas públicas isoladas e particulares na casa dos mestres. Algumas 

ex-alunas declararam que estudaram no Grupo Escolar Manoel Luiz
55

 enquanto outras 

frequentaram aulas particulares na “própria casa da professora” (SANTOS, 2010).  

As escolas isoladas para o ensino de primeiras letras eram mantidas pelo poder público 

e implantadas em salas de instituições ou casas dos professores. Em 1928, o governo estadual 
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  O Grupo Escolar Manuel Luiz foi criado em 1924, no governo de Graccho Cardoso que foi o governante que 

viabilizou a construção de maior número de grupos escolares em Sergipe durante o período de 1911 a 1926. 

Segundo Santos dos dezesseis prédios entregues à população no período, onze foram inaugurados pelo 

governante. Conferir: SANTOS, Magno Francisco de Jesus. Ecos da Modernidade: a arquitetura dos grupos 

escolares sergipanos (1911-1926). São Cristóvão/SE: Universidade Federal de Sergipe – Pró-Reitoria de Pós-

Graduação em Educação/Núcleo de Pós-Graduação em Educação. Dissertação (Mestrado em Educação), 

2009, p. 71. 
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implantou uma escola isolada para o sexo feminino no Oratório Festivo Dom Bosco, visando 

atender as meninas pobres da localidade. Em meados da década de 1930, a escola foi 

transferida, fato que veremos posteriormente.  

Diante desses aspectos, houve por parte dos defensores do método intuitivo
56

 intensos 

debates no sentido de discutir propostas de educação, valorizando a organização e ações 

pedagógicas e outros aspectos, inclusive, o espaço escolar. Assim, consideravam que o ensino 

sendo executado por pessoas sem formação, sem controle pedagógico, em espaços pequenos e 

insalubres tornava-se prejudiciais à saúde e à aprendizagem dos alunos.  

Novas propostas para “construção de prédios escolares surgiram no século XIX” 

(SOUZA, 2007, p. 163), a fim de “trazer benefícios reais para instrução” e do mesmo modo 

suprir a demanda “de materiais didático-pedagógicos inovador” (FARIA FILHO, 2007, p. 

146), e dos modernos mobiliários escolares planejados e apropriados para o desenvolvimento 

do “processo de escolarização, [bem como para] a expansão do mercado industrial” (SOUZA, 

2007, p. 163). 

Segundo Gondra (2002), no século XIX e início do século XX, os “homens da ciência 

médica” discutiram também a formalização de um espaço adequado para a criança pobre, no 

qual, estaria “protegida e educada com base em princípios filantrópicos e higiênicos” 

(GONDRA, 2002, p. 307). Uma alternativa plausível foi o investimento em instituições 

fechadas. Assim:  

 
[…] surgiram propostas para construções adequadas dos principais espaços 

do internato [e instituições similares, considerando as disposições dos] 

(dormitórios, refeitórios, cozinhas, enfermarias, lavatórios, sentinas, entre 

outros) e normas básicas para uma boa alimentação, asseio do ambiente e 

pessoal e preceitos morais para a convivência coletiva (CONCEIÇÃO, 2007, 

p. 30).  

 

Todos esses aspectos afetaram as formas de organização do ensino que exigiram uma 

nova representação dos instrumentos escolares e de seus agentes executores, demonstrando 

que o “processo de construção das formas de educação escolar no Brasil, [intensificado no] 

século XIX, não foi uniforme, indiferenciado ou contínuo, o que resultou na desigualdade de 

condições educacionais” entre as regiões (GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 36). “Nesse 

sentido, a ação do Estado, dos homens da ciência e da fé cristã se consorciam” (GONDRA, 
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  O método intuitivo consiste num procedimento pedagógico possibilita que o aluno entre em contato com fatos 

e objetos para serem observados, criando situações de aprendizagem em que o conhecimento não seja 

meramente transmitido e memorizado, mas que a criança entenda a partir dos dados inerentes ao próprio 

objeto, que possibilita o conhecimento da forma, da força e do movimento, elementos presentes em vários 

aspectos da vida. VALDEMARIN, Vera Teresa. Estudando as lições de coisas: análise dos fundamentos 

filosóficos do Método do Ensino Intuitivo. Campinas, SP: Autores Associados, 2004, p. 108-109.   
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2002, p. 307) no campo educacional, objetivando “surpreender os pequenos vícios [das 

crianças pobres] corrigi-los implacável e suavemente […], inculcando os bons hábitos, 

redimindo as crianças e suas famílias, pela ação sobre o corpo, os gestos, as condutas, a alma” 

(ROCHA, 2003, p. 191), utilizando o tempo como instrumento de controle e diversos sujeitos 

qualificados e específicos para elaborar e agir na ação educativa. 

Desse modo, neste capítulo evidencia-se a representação da cultura escolar do Oratório 

Festivo Dom Bosco, inicialmente, um espaço informal de educação, que ao passar dos anos 

instituiu a educação formal para uma pequena parcela da população feminina pobre sergipana. 

Além disso, salienta-se a “pedagogia arquitetônica” (BENCOSTTA, 2005), ou “gramática 

espacial” (SOUZA, 2000) empregada na construção do prédio e suas disposições. Discute-se 

a organização escolar, a distribuição do tempo, a prática disciplinar e indisciplinar das alunas. 

 

 

2.1. Configuração Arquitetônica: Distribuição e Disposição do Espaço Físico 

 

 

Estudar o espaço físico de uma instituição seja ela escola, prédio público, asilo, 

internato, hospital e outros, é entender sua origem, localidade, sua simbologia, os usos e 

funções de suas divisões, ou seja, é pensar sobre sua materialidade. Com esse enfoque analisa-

se a estrutura física do Oratório Festivo Dom Bosco. 

Desde as origens do Oratório Festivo Dom Bosco, Genésia Fontes preocupou-se em 

oferecer um espaço com acomodações adequadas a suas alunas. Depois de adquirir um local 

próprio para desenvolvimento do seu trabalho, o padre salesiano José Selva, “com o intuito de 

dotá-la de uma sede digna, cômoda e elegante, aproveitou a presença, na Capital, do Snr. 

Bruno Cercelli, e dele obteve um desenho primoroso para o novo prédio a construir” 

(Anais…, 1925, p. 7-8). 

Dessa forma – dentro do recorte temporal proposto por este estudo – a construção da 

nova sede iniciou em 1920, mas, apenas completou seu conjunto arquitetônico formado por 

Igreja, externato, internato e pensionato por volta de 1950, que se configurou num modelo em 

forma de “L”, afora o externato, que foi construído afastado das demais.  
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A instituição se ergueu nas 

proximidades do Carro Quebrado, uma 

parte da cidade afastada do centro urbano 

ou da chamada “cidade da ordem”.  

A localidade era constituída por 

sítios frutíferos e por dunas. “Nas suas 

cercanias veem-se quase que 

exclusivamente choças habitadas por 

famílias pobres e mesmo míseros, entes 

entregues a vícios deturpadores” (Anais..., 

1925-1936, p. 37).  

 

 

 

 

 

Mas, as dunas também representavam um espaço de diversão para muitos meninos e 

meninas pobres que ali viviam e que vinham de outras localidades para brincar de 

“escorregar” no “morro de Bebé”, como era chamada a parte mais alta, localizado pelo lado 

norte do “Oratório de Bebé”. 

As “massas de areia branca e fina” demoraram anos para serem totalmente removidas 

das proximidades do Oratório Festivo. Algumas das ex-alunas entrevistadas ressaltaram sobre 

o “morro de Bebé”, onde costumavam brincar. “Em noites de lua cheia, mãezinha deixava a 

gente brincar no morro de areia, mas nem todas iam de uma vez. Era dividido por turma: Cada 

dia ia uma turma, porque senão Clotilde (auxiliar) não dava conta. E quem se danasse não ia 

brincar no morro”. (FERREIRA, 2010). “A gente sentava num papelão e descia morro abaixo, 

mas mãezinha não gostava dessa brincadeira, tinha medo da gente se machucar” (NUNES, 

2010). 

Em 1924, efetuou-se um “trabalho de terraplanagem e escavação, [afastando] a duna 

que [praticamente] envolvia a edificação principal, ampliando a área do recreio” (Anais..., 

1925, p. 8). Na administração do Intendente José Camilo Calazans em 1932, grande parte da 

duna que “impedia a vista do belo edifício e dificultava o trânsito para a cidade pelo lado 

norte” foi removida. (Anais..., 1925, p. 26).  

Figura 13: Padre Diretor José Selva. Atuou entre 

1920-1930. Acervo da Galeria do Colégio N. S. 

Auxiliadora. Adquirido em outubro de 2008. 
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Em 1936, o diretor da Secretaria Municipal, Corintho Pinto de Mendonça, publicou 

edital no Diário Oficial do Estado determinando o local permitido à comunidade retirar areia 

para aterro e construções.  

De ordem do Sr. Prefeito do Município e para conhecimento de quem 

interessar possa, faço público que o local de onde pode ser retirada a areia 

para aterro, construções, etc., é exclusivamente o morro existente à Avenida 

Desembarcador Maynard, depois da rua Riachão. A Prefeitura por seus 

fiscaes, auctoará, para o pagamento da multa cominada no Código de 

Posturas, todo aquelle que for encontrado retirando esse material de outro 

qualquer local na cidade que não o indicado, […]. (Diário Oficial do Estado 

de Sergipe, ano XVIII, n° 6.390, Aracaju, jan./ 1936).  

 

Essas determinações e precauções contribuíram para atenuar as massas de areia nas 

proximidades do Oratório Festivo, no entanto, não foram suficientes para destituí-las dos 

limites da instituição. Na figura 12 (capa do capítulo) percebe-se do lado direito o morro de 

areia fina que atrapalhava a circulação por esse lado (norte) da instituição. 

Silva (2010), ex-aluna externa, em 1952, à época com doze anos, relatou que 

“cans[ou] de pular o muro da escola, subindo nos morros de areia”.  Percebe-se, portanto que, 

dentro dos limites da instituição e suas proximidades à convivência com as “massas de areia”, 

perdurou por muito tempo, tanto que até hoje permanecem os resquícios dos morros nas 

redondezas.  

Em meados da década de 1950, as Irmãs Camilianas já dirigiam o Oratório e 

providenciaram a 

construção de um novo 

prédio pelo lado sul 

para as meninas do 

internato.  

O documento 

fotográfico sinaliza, que 

nessa década, ainda 

havia proeminências de 

areia aglomeradas no 

interior do terreno. 

Todavia, aos poucos, o 

terreno foi planificado.  

Figura 14: Construção do novo prédio do internato na década de 1950. 

Fonte: Álbum fotográfico do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria: Jário 

Fotos. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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O espaço foi ampliado e definido, constituindo uma área de 12.016.70 m
2
, 

delimitando-se, atualmente, ao norte com a Avenida Desembargador Maynard, ao sul com 

Rua Riachuelo, a oeste Rua Gararu e a leste com a Rua de Riachão.  

Como descrito, boa parte do terreno do Oratório Festivo Dom Bosco estava envolvido 

e circundado por dunas, mas nem por isso, os trabalhos de construção deixaram de acontecer. 

Quando o padre José Selva providenciou uma planta para edificação das dependências da 

instituição, atentava não somente para a estética do prédio, mas para a urgência de constituí-lo 

num “lugar percebido” (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 78), “demonstrando a necessidade 

da construção de espaços próprios […] como condição de realização de sua função social 

específica” (FARIA FILHO, 2007, p. 146), pois, enquanto tal, a instituição misturava-se e 

confundia-se com as demais “casas de palha” da localidade, “choças habitadas por famílias 

pobres” (Anais…, 1925).  

Assim, tornava-se imprescindível diferenciá-la das estruturas locais e identificá-la 

como espaço reservado a abrigo e educação.  

Segundo Viñao Frago,  

 
A percepção é um processo cultural. Por isso, não percebemos espaço, senão 

lugares, isso é, espaços elaborados, construídos. Espaço com significados e 

representações de espaços. Representações de espaços que se visualizam ou 

contemplam, que se rememoram ou recordam, mas que sempre levam 

consigo uma representação determinada. (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 

78)   

 

Dessa forma, para exercer sua função na localidade escolhida, caberia à instituição 

estar representada como tal, ostentando uma estrutura física e simbólica da Congregação que 

representava e à qual estava vinculada naquele momento. 

Portanto, tendo em vista expressar uma imagem diferenciada através de sua 

arquitetura, o prédio começou a ser erguido. A construção foi confiada ao Engenheiro Gentil 

Tavares da Mota
57

, que em agosto de 1921, entregou a primeira etapa da obra. Ainda que, 

incompleta, sem acabamentos, “oferecia comodidade para a reunião aos domingos” (Anais..., 

1925-1936, p. 7-8).  

 

                                                 
57

  Nasceu em 11/10/1892, formou-se em Engenharia Civil na Escola Politécnica da Bahia em 1917. Exerceu 

cargos públicos na Diretoria de Obras Públicas; foi professor de geometria descritiva; atuou e colaborou na 

imprensa; foi deputado federal e estadual. Faleceu a 17/09/1970 em Aracaju. Dicionário Bio Bibliográfico 

Sergipano de Armindo Guaraná, p. 197. 

http://iaracaju.infonet.com.br/serigysite/includes/serigysite/242/Dicionario_Armindo_Guarana_set2007.pf 
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Figura 15: Planta baixa do pavimento inferior. Desenho: Engª. Tanielly Santos Bonifácio em Dez./ 2010. Acervo de Nadja Santos Bonifácio. 
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Desse modo, nos dias 15 e 16 de agosto do mesmo ano, em comemoração ao 

aniversário de Dom Bosco, houve a “cerimônia de inauguração com missa cantada, oficia[da] 

pelo Rev
mo

. padre Pedro Brada e executa[da] a parte coral a Schola Cantorum do Colégio 

Salesiano” (Anais…, 1925-1936, p. 7-8). Contudo, a mudança definitiva das alunas para o 

compartimento inicialmente construído, ocorreu a 1º de novembro de 1921. 

A disposição espacial do primeiro pavimento iniciou com uma estrutura retilínea na 

parte central do terreno, partindo de leste para oeste, sendo que, o vão destinado à Capela foi 

o primeiro a ser construído. Estava com sua frente voltada para a Rua Riachão, lado leste e a 

entrada principal da instituição com sua frente, na parte lateral, voltada para o norte, onde se 

estende a Avenida Desembargador Maynard.  

A edificação do complexo oratoriano foi executada por etapas. A conclusão da 

primeira etapa deu-se em sete anos, entre erguimento de paredes, ampliações, revestimento, 

acabamento e pintura. As obras foram “custeadas por subscrição promovida pelas dirigentes” 

(Anais..., 1925-1936, p. 6), com a realização de festas beneficentes, quermesses e doações de 

pessoas amigas.  

Em 1929, o pavimento inferior (Ver figura 15)
58

 distribuía-se da seguinte maneira: 

Capela, sala de espera, sala de visita, sala de diretoria, duas salas de aula, refeitório, cozinha e 

instalações sanitárias. (Relatório do Oratório Festivo Dom Bosco, 1933, p. 1). Além disso, 

dispunha de três áreas de circulação e acesso – o pórtico do internato, o corredor interno, o 

hall, área de movimentação que unia a Capela às demais dependências, inferior e superior.  

Cada cômodo tinha suas especificidades, mas a depender da situação, a diretora 

aproveitava-os para desenvolver outras atividades. Pela descrição contida nos Relatórios, a 

disposição dos aposentos procurou atender os padrões de higiene exigidos na época com 

relação à salubridade, espaço, asseio e arrumação, fatores fundamentais para causar “boa 

impressão” aos visitantes, que eram conduzidos pelas educandas ou pela diretora a conhecer 

os compartimentos da casa, muitas vezes, necessitada de reparos.  

As salas de aula eram amplas, arejadas e com pé direito alto. Tinha acabamento de 

reboco, pintura de cal e piso cimentado. Recortadas por duas janelas e três portas que as 

interligavam a outros compartimentos e ao pátio, facilitando a luminosidade e a circulação de 

ar, aspectos exigidos pelos órgãos de saúde pública e pela Inspetoria de Instrução. Em cada 

sala de aula, existia um relógio, dezesseis carteiras, uma banca e uma cadeira para a 

                                                 
58

  Cabe ressaltar que durante a pesquisa não foram encontradas as plantas baixas da instituição do tempo 

estudado. Contudo, as figuras 15 e 16, foram elaboradas por meio de descrições existentes nos Relatórios, 

Anais da instituição, através de narrações de ex-alunas e observação do local. 
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professora, um quadro negro, um armário, um crucifixo de metal e um quadro do Bem-

aventurado Dom Bosco, além da imagem de uma santa sob um pedestal no canto da sala 

(Relatório…, 1934).  

Segundo relatório de 1936, a sala de visitas dispunha de alguns quadros na parede, 

dois mostradores para os trabalhos manuais das educandas e um conjunto de sofá com seis 

cadeiras de palhinha, e na diretoria, havia uma banca, alguns livros e uma cesta para papéis.  

O “Atelier”, destinado os trabalhos de bordado e costura, foi montado em 1932. Estava 

equipado com os seguintes instrumentos: três máquinas de costura Singer, uma mesa para 

cortar, um manequim, um espelho de 0,87 cm x 0,60 cm, um pequeno armário e uma mala 

(Relatório, 1933). Nesse mesmo local, havia ainda uma máquina de datilografia Remington, 

na qual as alunas internas apropriavam-se dessa prática.  

Os registros do Livro de Contas (1933-1945) demonstram alguns vestígios dos 

materiais disponibilizados no atelier para as práticas de trabalhos manuais das alunas: papel 

de seda, papel impermeável, papelão, cartolina, papel dourado e papel gelatinoso. Tecidos: 

morim
59

, filó, merinó, linho, cetim, casimira, cetim Royal, seda, veludo, cambraia de linho, 

opaline e flanela. Aviamentos diversos, tais como: linhas para costura e para bordar em 

carretel nas marcas “Clark” e “Lucila”, linha em meadas para bordado, fita, bicos, arminho, 

retrós, cordão de seda, feltro, franjas de ouro e gregas, galão dourado, borlas, novelos de lã, 

fibra de côco. Materiais como: gurgurina, óleo de linho, alvaiade, anil, zíper, fivela, botões, 

pressões, agulhas (de costura a mão, para máquina, de crochê e tricô), agulheiros, dedal, goma 

arábica, cola, vidros de tinta, terebintina, bastidores para bordar, tesoura, canivete, fita 

métrica, caixa de penas e lápis, entre tantos objetos com os quais, as alunas aprendiam a 

confeccionar vestidos, roupinhas de bebê, camisas para homens, diversos pontos de bordados, 

flores, bonecas e outros. 

A cozinha localizava-se ao lado do refeitório, era um dos últimos aposentos da parte 

inferior. Eram locais de constante vigilância da diretora e auxiliares, por ser destinados a 

armazenar, cozinhar e servir as refeições diárias. Os utensílios eram modestos e em pequeno 

número. No Livro de Contas (1934), foram constatados alguns mantimentos que faziam parte 

da alimentação dos agentes da instituição: leite, queijo, pão, carne verde, charque, verduras, 

                                                 
59

 Conforme Malu e Mott (2006, p. 408), nas primeiras décadas do século XX, “os tecidos utilizados para 

confecção de roupa branca de cama e mesa eram o linho, o algodão e o morim, cujo peso e dificuldades de 

manuseio eram muito maiores do que os dos sintéticos, que se tornaram usuais décadas depois”. Assim, tem-

se uma ideia daquelas mulheres que sobreviviam e sustentavam a família da lavagem e engomagem, pois as 

roupas tinham que ser “esfregadas e batidas. As roupas brancas eram aniladas, postas nos quaradouros, 

enxaguadas, torcidas, e engomadas”. MALUF, Marina; MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do Mundo 

Feminino. In: NOVAIS, Fernando A.; SEVCENKO, Nicolau. História da vida privada no Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 408. 
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açúcar, manteiga, café, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, carneiro, 

carne de sol, aves. Para o cozimento dos alimentos, utilizava-se um fogão à lenha e carvão. A 

ex-interna Emília (2010) assinalou que o “fogão à lenha tinha que limpar todo dia, [passando] 

a lixa para tirar todo o preto da fumaça e deixar a chapa brilhando” (SANTANA, 2010).  

O refeitório era um pequeno espaço localizado próximo a sala de aula e a cozinha. Em 

seu interior havia apenas duas mesas, seis bancos e um guarda-louça. À proporção que o 

número de alunas internas aumentou – fato que se verificou no final da década de 1930 e 1940 

– foi preciso modificar certos ambientes, de tal modo, a sanar as dificuldades recorrentes da 

falta de espaço e adequar as alunas ao seu ambiente de convívio. Como aconteceu com o 

refeitório, a lavanderia, a rouparia. Nas duas rouparias existentes, achavam-se cabides, malas 

e dois armários para roupas de uso das alunas; em parte deles guardavam-se ainda roupas de 

banho, os sapatos, tamancos e chinelos das alunas. 

O Oratório Festivo adotou como modelo de ensino o Sistema Preventivo de Dom 

Bosco, que considerava não apenas a sala de aula como lugar de ensinar e aprender, mas do 

mesmo modo, o palco, o pátio e a capela como espaços essenciais para a aprendizagem do 

educando.  

O palco era um espaço bem utilizado na instituição, pois nele aconteciam as 

representações teatrais, declamações de poesias, os números de dança, canto e piano, entre 

outras solenidades que as alunas desempenhavam com afinco para causar sempre “boa 

impressão” aos convidados. Era também um local de reuniões, palestras e apresentações das 

“chapas cinematográficas” em épocas que a instituição proporcionava os festejos. Nunes 

(2010) recordou que “tinha dias que dona Bebé usava o aparelho [cinematográfico], e 

embaixo do aparelho colocava um papel com desenhos que aparecia na parede”. A maioria 

das vezes eram sequências de fotografias que exiba a história da instituição, a fim de formar 

uma identidade e cultivar a memória.   

O palco funcionou durante oito anos na Capela. Em 1929, foi transferido para o vão do 

dormitório na parte superior do prédio ao ser construído. Conforme depoimento de ex-aluna, 

no momento das apresentações arrumava-se o cenário do palco “afastando as camas das 

alunas maiores para canto e colocava bancos para as pessoas sentarem”. Em 1939, o palco foi 

transferido novamente, dessa vez por definitivo para a escola externa, um salão amplo 

“construído para oferecer instrução primária a meninas pobres, filhas de domésticas da 

vizinhança” (Relatório, 1939).  

O pátio também tinha sua particularidade. Segundo Adão (1996), na pedagogia de 

Dom Bosco, o pátio é um lugar “privilegiado de educação, [que] num clima de alegria e de 
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liberdade, [valoriza] a expressividade e espontaneidade, próprias da juventude”. Para Dom 

Bosco, o pátio era o lugar da alegria, um espaço estratégico onde a criança expressava seu 

comportamento, por isso era um ambiente de “diagnóstico e pedagógico” (ADÃO, 1996, p. 

57). Pedagógico porque se destinava a haver uma interação do mestre com o discípulo por 

meio de conversas e brincadeiras, a fim de cativar a amizade e confiança do jovem, visto 

como primordial para facilitar a transmissão de outros conteúdos desejados; considerado meio 

de diagnóstico porque o educador – estando sempre presente e vigilante – poderia conhecer o 

aluno através de seu comportamento, num momento de liberação de seus instintos e emoções, 

visando corrigi-los.  

Valéria Alves Melo (2007) investigou o Colégio Nossa Senhora das Graças, localizado 

em Própria/SE, que estava sob a direção das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 

Conceição, observou que o momento do recreio era o mais esperado pelas alunas. Assim 

afirmou: 

O pátio era um dos lugares mais preferidos das alunas. Lá brincavam (de 

roda, pulavam corda, jogavam amarelinha e peteca), conversavam, tocavam 

violão, cantavam passavam seus momentos de lazer e descanso, recebiam a 

visita de seus pais, além de executarem as práticas de educação física. Suas 

imensas árvores ofereciam sombra e ar puro, era um espaço livre, com 

alguns bancos, muito agradável para as meninas e, também, para as freiras 

que ali viviam. (MELO, 2007, p. 79). 

 

Marilda Iwaya (2005) analisou a linguagem arquitetônica do Instituto de Educação do 

Paraná de 1940 a 1960. Aludiu que na instituição o pátio “constituía-se o único lugar onde os 

alunos podiam descontrair-se e movimentar-se […]”. Portanto, a linguagem que podemos 

construir do pátio, como espaço educativo é que independentemente, da época ou o tipo de 

instituição escolar, o lugar reservado ao pátio é para descontração e “festividades, reunião 

diária de todos os alunos, para homenagem aos símbolos nacionais” e visitantes ilustres 

(IWAYA, 2005, p. 187).  

No Oratório Festivo Dom Bosco, o pátio constituiu-se num espaço de recreações e 

diversões, o qual acomodou as festas, as apresentações de ginástica e jogos de bola, as 

apresentações das festividades cívicas e outras brincadeiras proporcionadas pela diretora, 

auxiliares e até beneméritos. Assim, ter um pátio amplo, limpo e plano destinado às atividades 

e brincadeiras das alunas, era uma preocupação da diretora Genésia Fontes.  

Apesar dos limites da instituição possuir espaçosa área não construída, o lugar 

reservado a recreação das alunas internas estava restrito a um pequeno espaço do lado sul, 

próximo ao pórtico do internato e às vistas da diretora e auxiliares, possibilitando o controle 

das mesmas. Conforme registrado nos Anais da instituição, no dia 16 de agosto de 1937, “foi 
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transferido para o lado sul do edifício os brinquedos do Oratório Festivo, por ser mais 

conveniente para a fiscalização nas horas das brincadeiras das crianças” (Anais…, 1937, p. 5), 

já que, as dependências inferiores e superiores tinham portas e janelas direcionadas para o 

local. 

Por conseguinte, o pátio não era utilizado “tão livremente, pois ali também havia 

fronteiras invisíveis” (IWAYA, 2005, p. 187) que demarcavam imaginariamente a área do 

pomar e o local permitido para brincadeiras. Mesmo assim, o pátio do Oratório Festivo, além 

de servir como espaço educativo e de entretenimentos, era igualmente um espaço de encontro 

entre as alunas externas e internas – nos dias festivos somente. Um local onde as alunas 

representavam suas práticas e inventavam seu cotidiano, a fim de burlar as normas 

institucionais impostas. Embora, algumas das entrevistadas afirmarem que no pátio não 

faziam outra coisa além de brincar.  

A Capela era outro espaço essencial para o desenvolvimento do ensino preventivo de 

Dom Bosco, pois o educando, ao mesmo tempo em que se envolvia com arrumação e 

preparativos do altar, da mesa eucarística e da sacristia, aprendia, na prática, a conduta 

religiosa. No caso das meninas, a Capela representava o lugar de orações, da missa e da 

confissão. Na Capela, aconteciam as primeiras comunhões e outras celebrações que 

auxiliavam o ensino religioso das educandas. Tornando-se ainda um espaço de comunicação e 

interação entre convidados, beneméritos e comunidade.  

A Capela de Nossa Senhora do Rosário, assim chamada, foi o primeiro local a ser 

edificado, mas não concluído. De início, era uma Capela pequena, mas atendia às 

necessidades da instituição, com missa regular aos domingos e dias santos desde 1923. No dia 

10 de janeiro de 1936, ocorreu um acidente na Capela que acelerou sua reforma. O conserto 

do local foi efetuado pelo Senhor Pedro Mieli, que além de ser cooperador salesiano era 

mestre carpinteiro do Colégio Salesiano. (Anais…, 1936, p. 32-33). 

No ano de 1939, a Capela Nossa Senhora do Rosário sofreu outra reforma, foi 

“ladrilhada” e o “altar mor foi construído”. Em 28 de julho de 1940, foi colocada a primeira 

pedra do alicerce para sua ampliação, ato “que foi assistido pela diretora, auxiliares e 

educandas, as quais entoaram um hino de louvor ao seu Patrono”, Dom Bosco (Anais…, 

1939-1940). Devido aos trabalhos de remodelação da Capela durante os períodos abordados, 

as celebrações das práticas sacramentais não foram paralisadas e outros locais foram 

improvisados e valorizados para continuação dos atos religiosos, posto que, esses momentos 

eram indispensáveis e oportunos para “transmitir valores que deveriam ser preservados [no] 

espírito infantil” das alunas (BENCOSTTA, 2004, p. 05). 
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Figura 16: Planta baixa do pavimento superior. Desenho: Engª. Tanielly Santos Bonifácio em Dez./ 2010. Acervo de Nadja Santos Bonifácio.
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Como os exercícios do mês mariano que “foram iniciados em uma das salas de aula, 

onde a imagem da Virgem Santíssima foi entronizada, a fim de receber as homenagens que 

lhe deveriam ser tributada” (Relatório…, 1941). 

A construção do segundo pavimento começou a 15 de outubro de 1928. (Ver figura 

16). O custeio dessas obras adveio de doações, festas beneficentes e do subsídio municipal 

concedido à instituição em 1927, que na época contribuiu significativamente para o avanço e 

ampliação da mesma. Em agosto de 1929, o andar superior foi inaugurado e dividia-se em: 

“dormitórios e enfermaria com uma pequena farmácia” (Relatório…, 1933-1934). As 

comemorações de inauguração na instituição incidiam, de preferência, no dia 16 de agosto em 

homenagem e consagração ao natalício de Dom Bosco. Assim, registrou-se nos Anais: 

 

Em 16 de agosto celebramos a tradicional festa de Dom Bosco, com uma 

coincidência agradável, a inauguração do novo prédio. Deste prédio que está 

em muitos contos de reis e que é a protestação mais bela do poder de Deus, 

da valiosa intercessão de Dom Bosco e da fé e confiança de nossa mãezinha 

que sempre corajosa enfrentou os empecilhos e contradições inúmeras, 

vencendo-os. Graças à comodidade que oferece poder-se-a receber de hoje 

em diante maior número de órfãs e acomodá-las melhor. Esse dia é o 

alvorecer de uma vida confortável para as nossas pequenas. À festa 

compareceram muitos bemfeitores e pessoas amigas. Constou como nos 

anos transados de missa festiva às 6 horas, solene às 9 horas com sermão ao 

Evangelho pelo Pe. Mário Vilas-Bôas, sendo abrilhantadas com a presença 

do Exmo. Snr. Bispo Diocesano, do Superior dos Salesianos com alguns 

Padres, alunas e das Irmãs Concepcionistas [também conhecidas por 

Clarissas ou Franciscanas]. [Depois que o padre Moisés Ferreira benzeu o 

edifício, houve representações teatrais feitas pelas próprias educandas e 

recitação de poesia em homenagem para a inauguração]. Salienta-se ainda 

nesta parte da festa, a apresentação da banda do Colégio Salesiano. (Anais..., 

1925-1936, p. 20) 

 

O espaço destinado ao dormitório era amplo, com pé direito alto e dividido em dois 

salões, um maior que outro. Havia sete janelas voltadas para o lado sul (o pátio interno), e 

sete, com dimensões maiores voltadas para o norte (entrada da instituição). Num dos vãos – o 

maior – achavam-se dezoito camas de ferro; no outro, nove camas que se alinhavam umas as 

outras por um pequeno espaço. As educandas pequenas e médias (6-14 anos) ficavam no vão 

maior; as “alunas crescidas” (15-18 anos) no vão menor. Ao levantar, cada menina arrumava 

seu leito e o grupo mantinha o asseio do quarto, representando um espaço de aprendizagem, 

ordem e disciplina. Havia ainda na parte superior, ao fundo, duas divisões para o serviço 

sanitário e duas para banhos. Uma pequena divisão para enfermaria, contendo uma 

“minúscula farmácia e um armário para roupa de cama”. (Relatório…, 1936) 
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No início do século XX, os processos de modernização eram preocupações dos 

governantes do Estado. Na década de 1910, as modificações já ocorriam na estrutura urbana 

de Aracaju. Ibarê Dantas (2004) aludiu que, desde a gestão de José Rodrigues da Costa Dória 

(1908-1911)
60

 ocorriam iniciativas com relação ao “projeto de modernização do Estado”, esse 

governante, “promoveu aterros, consertou prédios públicos, tomou medidas mais efetivas para 

o abastecimento de água encanada e procurou melhorar o ensino” (DANTAS, 2004, p. 34). 

No entanto, foi na presidência do Marechal José Siqueira de Menezes (1911-1914), que houve 

algumas transformações relativas ao abastecimento dos serviços de água, luz elétrica e esgoto. 

“Os serviços de água passaram para o controle do Estado e a rede de esgoto recebeu o 

impulso mais efetivo […], e ainda concedeu favores por dez anos para exploração da rede 

telefônica”. (DANTAS, 2004, p. 36-37). Mesmo que de forma deficiente, esses benefícios 

representavam o desenvolvimento de uma cidade moderna, que “prescindia o estabelecimento 

de uma estrutura, a fim de assegurar o seu contínuo estado de vir a ser. Dessa forma, grande 

parte das inovações que emergiam [seriam] concebidas como fatores necessários à 

manutenção desse processo” que para “fazê-la moderna, era preciso torná-la higiênica” 

(SANTOS, 1999, p. 27).  

Apesar dos investimentos de “saneamento e do aperfeiçoamento dos métodos de saúde 

pública”, visando tornar Aracaju uma cidade civilizada, sua população ainda sofria com a 

falta de infraestrutura sanitária e com a saúde, pois constantemente os governantes eram 

“desafiados pelas tragédias epidêmicas”, que ocorreriam com frequência no Estado pela falta 

de saneamento básico. Nos dois primeiros anos do governo Siqueira de Menezes, ocorreu um 

surto de varíola que afetou diversas cidades no Estado, inclusive Aracaju. No governo do 

Tenente Coronel Pereira Lobo (1918-1922), ocorreu outra tragédia com o surto de gripe 

espanhola que atacou “praticamente todas as cidades e vilas do Estado” (DANTAS, 2004, p. 

36-37).   

Nessa época, o progresso oriundo das transformações científicas possibilitou à 

sociedade vivenciar um turbilhão de experiências que incidiu no cotidiano de alguns 

brasileiros. Com a República, as capitais das províncias ganharam status de cidades, nisso 

novas atribuições. Embora que, o sentido de progresso para a maioria das cidades demorou a 

se manifestar. Sergipe, por exemplo, evidenciou traços vigorosos de progresso na década de 

1920, no governo de Graccho Cardoso (1922-1926), apesar desse chefe de Estado ter 
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  José Rodrigues da Costa Dória nasceu em Propriá/SE. Médico conceituado e foi professor da Faculdade de 

Medicina da Bahia, fez parte do grupo olympista e foi deputado federal por quatro legislaturas (1898-1908). 

DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, p. 

34. 
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enfrentado um momento fervoroso de agitação política, devido ao movimento tenentista
61

, foi 

um governo de grandes realizações, principalmente no ensino.   

Assim, tornava-se imprescindível para o Oratório Festivo Dom Bosco dotar-se dos 

meios estruturais necessários à salubridade e bem estar de seus membros, e ainda ser visto 

como um estabelecimento moderno, dentro das normas de higiene exigidas pela Diretoria de 

Higiene da época. As normas desse órgão governamental impunham determinações diversas 

às construções prediais, ao funcionamento dos estabelecimentos públicos, às instalações 

sanitárias, o ir e vir das pessoas, e tantos outros aspectos que os especialistas da Ciência 

(Medicina, Higienismo e Eugênia) propuseram no período, visando interiorizar nas pessoas os 

costumes da modernização. Diante disso, desde meados da década de 1920, a instituição 

conseguiu instalar com dificuldades, e gradativamente, seus serviços de água, luz e telefone, 

favorecidos com a ajuda de beneméritos e tinham fornecimento gratuito.  

A água potável, interligada do poço tubular que vinha do Colégio Salesiano, foi 

instalada a 27 de dezembro de 1922, pela Repartição de Água, sendo o material cedido pela 

benfeitora Jovelina Cardoso, esposa de Graccho Cardoso, Presidente do Estado na época.  

Na década de 1940, a população aracajuana ainda sofria com a falta do abastecimento 

de água. A paralisação do abastecimento, mesmo que parcial (limitando os horários de 

fornecimento) ou total, justificavam-se pelos serviços de limpeza, reparos nas tubulações ou 

outros distúrbios que causavam a falta d‟água. As meninas do Oratório Festivo Dom Bosco 

também padeciam com a falta de “água necessária para o asseio [pessoal e] da casa”, pois, a 

instituição servia-se de uma “bomba situada no terreno abaixo do prédio”, desse modo, 

necessitavam “transportar a água em latas diariamente até o andar superior” e outras 

dependências (Anais…, 1947, p. 18-19). 

Entretanto, na visão de Dantas, foi José Rollemberg Leite (1947-1951), que “atacou os 

problemas de água e luz, que se encontravam em estado precário” (2004, p. 122), instalando 

na instituição uma nova tubulação por zona, partindo da Avenida Desembargador Maynard, 

em abril de 1947. A documentação indica que este governante também forneceu – por 

intermédio de Leonardo Leite, constante benfeitor da casa – uma bomba a motor que levava a 

água para o pavimento superior e uma caixa d‟água de material zincado. Esses instrumentos 

modernos não foram o suficiente para sanar o problema da água na época, pois, conforme 

Emília Santana Santos (2010), na década de 1950, ela carregou “muita água de balde da parte 

baixa do terreno quando faltava água”.  No entanto, a bomba e a caixa d‟água, além de prover 
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  Sergipe foi o “único Estado do Nordeste onde houve revoltas expressivas lideradas por militares”. DANTAS, 

Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, p. 45. 
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a instituição de maior conforto, contribuíram para reorientar o tempo das atividades das 

alunas, posto que, os instantes que antes empregavam para carregarem água deveriam ser 

ocupados com outras funções. 

Para iluminação do ambiente, o Oratório Festivo servia-se de velas, candeeiros e 

lampiões alimentados por querosene. No ano de 1928, a luz elétrica foi instalada na casa com 

ajuda de beneméritos como Neli Menezes e Nilita Nascimento, senhoritas da sociedade 

aracajuana que costumavam promover festas beneficentes em prol da instituição; e os 

senhores João Andrade e Durval Andrade que ofertaram 543$000 (quinhentos e quarenta e 

três mil réis) em material para a instalação.  

Em 1933, houve uma reforma nas instalações elétricas, segundo relatório desse 

período. Contudo, esse recurso foi favorável para a instituição porque seus agentes tiveram 

condições de utilizar novos instrumentos na aprendizagem a fim de preencher o tempo das 

alunas, tal como, a máquina de projeção, a iluminação do presépio.  

Outra utilidade benéfica para a instituição foi à instalação do aparelho telefônico em 

julho de 1936, por oferta de um benemérito (não identificado na documentação). Dantas 

(2004) informou que os primeiros aparelhos telefônicos foram instalados na capital em 1911. 

Contudo, Melins (2007) asseverou que “até meados dos anos 50, Aracaju era servida por 

velhos aparelhos telefônicos manuais, cuja lista de assinantes ficava restrita à residência de 

ricos, algumas firmas comerciais, indústrias e poucas repartições públicas” (MELINS, 2007, 

p. 214).  

Afora o prédio principal foi construída uma casa de telha em 6 de julho de 1933, onde 

morou Clotilde Vieira Santos e seu pai, Francisco Vieira Santos, em troca o mesmo vigiava e 

cultivava o terreno (Anais…, 1933), principalmente, a parte não edificada, que estava exposta 

ao vandalismo. As dunas que ainda persistiam, atraíam muitos jovens, os quais perturbavam a 

paz das alunas. Dessa forma, visando proteger o terreno da movimentação exterior, o 

“[encarregado] cuidaria do criatório de galinhas, impossível de tê-lo [no período] e cultivaria 

o terreno com árvores frutíferas, vigiando tudo […] e evitando grandes prejuízos” antes 

observados (Anais…, 1933, p. 37). Outra edificação foi um salão amplo destinado à Escola 

das alunas externas construído em 1938, a qual será abordada posteriormente.  

A construção do muro em alvenaria foi uma obra necessária à segurança das 

moradoras e do prédio, pois a cerca existente feita com estacas de madeira e arame farpado 

não protegia seu interior contra os ataques dos vândalos, “que entre as suas ousadias 

transigentes, atravessando o arame farpado que limita[va] a quadra, apodera[vam]-se, quando 

não estraga[vam], tudo que se deixa[va] fora do domínio das chaves”. (Anais…, 1933, p. 37). 
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No período, os vândalos danificaram dois trapézios existentes no pátio do recreio doados pela 

benfeitora Maria Gomes e pela Irmã sacramentina Saint Bernard – diretora do Colégio Nossa 

Senhora de Lourdes – e um trivoli (carrossel) também doado.  

Assim, em maio de 1934, foi iniciada a construção do muro, custeado com o subsídio 

Federal que a instituição recebera no valor de 3:000$000 (três contos de réis). O custeio 

também adveio das oportunidades aproveitadas pela diretora, a fim de, amenizar gastos. Na 

época que resolveu iniciar a construção do muro a Rua de Itabaianinha estava sendo 

reconstruída. Assim, a pedido da diretora, o governante Francisco Porto, contribuiu com 53 

carroçadas de pedras para o alicerce do muro. 

A construção do Pensionato era um sonho antigo de Genésia Fontes para abrigar 

moças que “tivessem ultrapassado a idade estatutária e desejassem ou precisassem residir no 

estabelecimento” (Relatório, 1934). Porém, só pôde concretizá-lo em  

 

16 de agosto de 1947, [nesta data] seguiu-se a bênção e lançamento da 

primeira pedra do futuro Pensionato São João Bosco, atos esses que foram 

efetuados pelos Rev
mo

. Padre José Mendonça e o Cônego João Moreira Lima 

que após falou sobre a finalidade da obra. Antes e depois desta solenidade as 

educandas internas e externas entoaram hinos a Dom Bosco. (Anais…, 1949, 

p. 16)  

 

Assim, no mês de setembro do mesmo ano iniciaram as obras do Pensionato, seguindo 

o mesmo desenho arquitetônico do 

prédio do internato. 

Observa-se na fotografia a parte 

voltada para o lado norte, no primeiro 

compartimento superior da esquerda 

para a direita tinha-se o quarto que 

pertenceu à Genésia Fontes. Verifica-se 

ainda que o prédio desenvolveu-se em 

alvenaria, com diversas janelas altas e 

de madeira. Na figura 01 (capa da 

introdução), verifica-se a parte lateral 

norte do pensionato já construído.  

 

 

Figura 17: Prédio do Pensionato em construção. Fonte: 

Álbum de Fotografias do Oratório Festivo Dom Bosco, 

s/d. 
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Figura 18: Planta de Situação. Adaptação da planta original e atual da Instituição. Desenho: Engª. Tanielly Santos Bonifácio, em Dez./2010. Acervo de Nadja Santos 

Bonifácio 
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No período da construção do Pensionato já se cogitava a transferência do Oratório 

Festivo a outra Congregação, visto que, a diretora encontrava-se com a idade avançada, 

totalmente surda, ouvindo apenas por aparelho auditivo e não obstante, temia que sua obra 

fechasse. Genésia Fontes acreditava que o Pensionato, como meio de sustentação financeira, 

facilitaria a aceitação da obra por outra Congregação.  

Essa construção, depois de finalizada formou o conjunto arquitetônico do Oratório 

Festivo Dom Bosco (Ver planta de situação na figura 18), e foi destinado a moças e senhoras 

que pudessem pagar pelos seus serviços. 

 

Aracaju tem agora resolvido um problema: dispõe de um Pensionato para 

Senhoras e moças, funcionando anexo ao Oratório Festivo São João Bosco, 

popularmente conhecido pelo nome querido de sua fundadora: Oratório de 

Bebé. As Revdas. Irmãs de São Camilo, religiosas italianas vindas para o 

serviço da Igreja em nossa Pátria, vão agora manter esta obra, que poderá 

resolver o problema, por ex., de moças do interior que não tenham parentes 

aqui em Aracaju e queiram estudar ou venham trabalhar na capital. 

Informações detalhadas poderão ser obtidas diretamente no Oratório, com as 

Irmãs encarregadas. (A CRUZADA. Ano XVIII, n° 748, abr. 1952, p. 04). 

  

Vale fazer uma ressalva sobre a prática do ritual da bênção do lançamento da primeira 

pedra. Santos (2002), ao analisar o Colégio Imaculada Conceição em Capela no período de 

1929 a 1954, assinalou que em 1939, o Colégio passou por uma ampliação para atender as 

exigências legais ao funcionamento dos cursos oferecidos. Assim, no momento de lançamento 

da primeira pedra, “foi colocada uma caixa de madeira, contendo medalhas de Nossa Senhora 

e São José, além de moedas de 100$00 e 200$00 [mil réis], cartões de pessoas que assistiram 

à solenidade e uma cópia do convite impresso para a solenidade” (SANTOS, 2002, p. 48).  

Semelhante ritual acontecia no Oratório Festivo para cada estrutura edificada. A 

bênção da primeira pedra era um ritual em que a diretora, juntamente com as alunas e 

auxiliares, rezavam o Pai Nosso, a Ave-Maria e cantavam hinos à Virgem Maria Auxiliadora 

e a Dom Bosco, enquanto o padre benzia o lançamento da primeira pedra ou no momento 

inicial que os pedreiros realizavam os serviços. No dia 8 de setembro de 1937, foram 

colocadas as primeiras pedras do salão onde iria funcionar a escola para meninas externas.  

Assim, às cinco da tarde, reunidas oratorianas e educandas naquele local, 

cantaram o hino a Nossa Senhora, „Dae-nos a bênção oh! Virgem Mãe‟, 

enquanto eram colocadas as pedras na cavidade do alicerce, para que o 

trabalho fosse iniciado sob a proteção da Virgem. Uma medalha de Nossa 

Senhora foi ali colocada pela Diretora. (Anais…, 1937, p. 6) 

 

O rito representava a proteção da obra pelos devidos patronos. Junto com a pedra, 

também depositavam medalhas, santinhos, orações escritas e outros objetos que significavam 
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a crença de que a construção fosse realizada sem transtornos. Ressalta-se que cada ação 

realizada nessa instituição católica era um momento de reforçar o ensino religioso, não 

obstante com uma linguagem verbal e simbólica, no sentido de interiorizar a crença no 

catolicismo. 

A casa de veraneio localizada na Atalaia foi outro imóvel pertencente à instituição que 

merece registro porque nesse espaço a diretora, auxiliares e as alunas (internas e raramente 

algumas externas) passavam as férias de janeiro e fevereiro e, às vezes, alguns dias do mês de 

junho, ou ainda “às quintas-feiras”, dia, estabelecido pelo calendário Salesiano para passeios. 

Nessa localidade, foi construída uma pequena capela e fundado o Oratório “Maria 

Mazzarello” para reuniu moças da região, visando, inicialmente, o ensino da catequese. 

Posteriormente, ofereceu datilografia e trabalhos manuais: feitura de flores, bordado, corte e 

costura três vezes durante a semana, a fim de auxiliar as alunas no sustento doméstico.  

O intuito neste tópico foi reconstituir a representação arquitetônica e espacial, 

evidenciando traços da estrutura física e a distribuição dos espaços do Oratório Festivo Dom 

Bosco durante o tempo em que Genésia Fontes fundou e dirigiu a instituição. Vale frisar que, 

na reconstituição do espaço arquitetônico, o acervo fotográfico da instituição foi um 

instrumento importantíssimo para validar alguns aspectos descritos por outros documentos, 

por exemplo, a visualização das melhorias: os acabamentos da Capela, revestimentos externos 

do prédio, entre outros detalhes afrontados com os Relatórios, os Anais da instituição e 

depoimentos das ex-alunas. 

 

 

2.2. Organização Administrativa e Pedagógica e a Distribuição do Tempo  

 

 

A direção do Oratório Festivo Dom Bosco, desde sua criação em 1914 até 1952, 

esteve sob a responsabilidade da benemérita Genésia Fontes. Em seus Estatutos (1927, 1936, 

1947), no item “Direção e Representação”, artigo 2º, estabelecia o seguinte: “A direção fica a 

cargo de Genésia Fontes, fundadora do Oratório, a quem cabe a representação activa e passiva 

em todas as relações com terceiros”. (Estatuto, 1936, p. 01) 

Assim sendo, Genésia Fontes era a representante legal da instituição. Todavia, a 

instituição também estava sob acompanhamento administrativo dos membros da Congregação 

Salesiana, os padres diretores que estivessem na direção do Colégio Salesiano em Aracaju.  
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Em relação ao patrimônio, constou nos Estatutos de 1927 e 1936, que o Oratório 

somente seria transferido para outro representante no caso “de falta absoluta de recursos para 

sua conservação e manutenção, [nestes parâmetros seria revertido] para a casa Salesiana que 

mais próxima [existisse]”.  

Porém, no Estatuto de 1947, a determinação legal foi reformulada, visando a futura 

transferência da instituição. 

Ocorrendo o falecimento da fundadora ou diretora, ou se lhe não mais 

convier ou não puder exercer as funções do cargo, poderá delegá-las a 

pessoa de sua confiança, nesse caso, e no primeiro, a direção caberá à 

congregação religiosa que indicar em disposição de última vontade, de sorte 

a prosseguir o oratório no cumprimento de sua finalidade e elevada missão. 

(Estatuto…, 1947, p. 2).     

 

Assim, a cláusula que dava direito aos Salesianos de assumir a instituição – caso esta 

sofresse um colapso financeiro – foi suprimida, facilitando a transferência para outra entidade 

interessada. 

O Oratório Festivo Dom Bosco foi pensado para acolher meninas pobres e nos 

primeiros tempos, a instituição mantinha-se com dificuldades, auxiliada por algumas “pessoas 

caridosas”. Porém, sabe-se que instituições desse tipo para ir avante dependem da ação 

caritativa e de numerosas doações. Através do Livro de Contas elaborado a partir de 1933, 

percebe-se que na época as contribuições e ofertas da comunidade ainda eram tímidas, as 

anotações mostram que poucas pessoas colaboravam financeiramente com a instituição. 

Todavia, a participação benemérita no Oratório Festivo avultou-se somente em meados das 

décadas de 30 e 40 do século XX.  

Os subsídios governamentais foram complementos para o desenvolvimento físico da 

instituição no período. Entende-se que a instituição para ser percebida precisou mostrar não 

somente o seu exterior, mas atrair a sociedade ao seu interior e expor sua função, com essa 

visibilidade acumulou capital simbólico e fortaleceu a ação benemérita na instituição. 

Entretanto, além da linguagem simbólica ostentada na arquitetura, outros mecanismos foram 

utilizados no sentido de chamar a atenção do benemérito e atraí-lo ao auxílio à instituição.  

Tais mecanismos foram registrados nos Anais (1925-1936) e no Livro de Contas 

(1933): realizações de quermesses e tômbolas
62

, venda de bilhetes das representações teatrais 

                                                 
62

  Tômbola significa um “jogo de azar em que um aparelho impulsiona, por meio de uma manivela, uma 

pequena bola que saltita por sobre um tabuleiro com cavidades múltiplas pintadas em cores diversas, 

ganhando o jogador que tiver apostado na cor da cavidade em que a bola cair”. No entanto, no caso do 

Oratório Festivo, o jogo de tômbola muito utilizado foi o jogo de “loto em que ganha quem primeiro encher 

um cartão inteiro” Dicionário Larousse da Língua Portuguesa (mini). São Paulo, Larousse do Brasil, 2005, 

p. 776. 
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das alunas, elaborações de rifas, cartões-esmola, um armarinho para venda de objetos e 

aviamentos e a exposição de trabalhos manuais permanente para comercialização de produtos 

fabricados pelas alunas. Sem dúvida, esses artifícios visavam angariar fundos para 

custeamento das despesas da instituição.  

Outros serviços como a venda de hóstias e doces foram também empregados. As 

hóstias eram produzidas para consumo e venda. Em 1936, a instituição adquiriu uma máquina 

de fabricar hóstias tendo em vista suprir o consumo constante da instituição. 

Arrecadações de vários tipos foram observadas na documentação, principalmente na 

década de 1930, período que os ânimos do nacionalismo estavam presentes nas escolas com 

apresentações de exercícios físicos, ginástica e canto orfeônico. Assim, os donativos 

arrecadados na “Semana da Criança”, através da campanha do “Tostão da Criança”; os 

donativos da Legião Brasileira de Assistência, distribuídos entre as instituições de caridade, a 

partir da década de 1940; ofertas de devotos de Dom Bosco, ofertas avulsas
63

, subvenções 

governamentais; e espetáculos oferecidos por Associações ou apresentações de artistas como 

os “Irmãos Gilka e Gil Loretti” que realizaram um espetáculo revertendo o valor de 971$400 

(Anais…, 1929, p. 18-19), em favor do Oratório Festivo, foram ações beneméritas 

significativas que colaboraram com a instituição.   

Seguem alguns anúncios publicados nos jornais sergipanos prestando conta desses 

tributos. 

Tômbola em benefício do Oratório D. Bosco 

No dia 16 do mez de agosto, hontem, realizou-se, com a assistência de 

crescido numero de pessoas, sorteio da tômbola, instituída em benefício do 

Oratório D. Bosco, utilíssima casa de caridade. Damos, abaixo, a relação dos 

números premiados: 1.537, 967, 1.197, 1.194, 1.484, 809, 335. (Correio de 

Aracaju, ano XX, n. 526, Aracaju, 1927, p. 1) 

 
A Diretoria do Orphanato D. Bosco, nesta Capital. – Tenho o prazer de 

enviar-vos para as crianças que essa instituição abriga 15$500 (quinze mil e 

quinhentos réis), quantia arrecadada na “Semana da Criança”, durante a 

campanha educativa do “Tostão da Criança” para instituições que educam 

filhos de indigentes, contribuição da professora Glorinha Chaves e seus 

alumnos, do Colégio “N. S. da Conceição”, desta Capital. Saudações. – M. 

Franco Freire, diretor geral. (Diário Oficial do Estado de Sergipe, ano XVIII, 

n. 6.621, Aracaju, nov./ 1936, p. 2.221). 

 

Ao tesoureiro do Asylo de Mendicidade “Rio Branco”, nesta capital: – 

Remetto-vos a importância de 84$000 (oitenta e quatro mil réis), a terça 

parte dos donativos que os espectadores das apresentações de Canto 

Orfeônico e Educação Physica, realizados em 15 de novembro do corrente, 

em homenagem à Proclamação da República, puzeram espontaneamente nos 

                                                 
63

  Considera-se doações avulsas aquelas recebidas de pessoas que não auxiliavam a instituição com frequência 

ou mensalmente. 
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GRÁFICO I - NÚMERO DE INTERNAS ACOLHIDAS ENTRE O 

PERÍODO DE 1921-1952
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cofres que lá se achavam para o Asylo de Mendicidade “Rio Branco, e o 

Orphanato “Dom Bosco” […]. (Diário Oficial do Estado de Sergipe, ano 

XVIII, n. 6.633, Aracaju, Dez./ 1936, p. 2.321). 

 

As subvenções governamentais completavam a receita orçamentária da instituição. A 

primeira subvenção outorgada ao Oratório Festivo Dom Bosco foi de ordem Municipal 

através da Lei n° 376 de 16 de outubro de 1928, na gestão do intendente Theophilo Corrêa 

Dantas que concedeu a “subvenção anual de 1:200$000” (Um conto e duzentos mil réis) 

(Diário Oficial do Estado de Sergipe, ano X, n° 2567, Aracaju, Out./1928, p. 15.514-15.515). 

A segunda subvenção foi outorgada pelo governo Federal por meio do Decreto-Lei n° 23.727, 

de 15 de janeiro de 1933, que concedeu 7:000$000 (sete contos de réis) a várias entidades, 

dentre elas o Oratório Festivo Dom Bosco com o valor de 3:000$000 (três contos de réis). 

(Diário Oficial do Estado de Sergipe, ano XVI, n° 5.892, Aracaju, Fev./ 1934).  

O Oratório Festivo de Bebé adquiriu personalidade jurídica em 05 de dezembro de 

1936, registrado no cartório Mário Xavier de Oliveira –n° de registro no livro n° 2, Lote n° 

65, fls. 201v. a 203. Foi considerado de utilidade pública pela Lei n° 1.437 de 09 de dezembro 

de 1966 e na Prefeitura no dia 22 de setembro de 1966 pela Lei n° 21.  

Através das contribuições e donativos recebidos durante o período, a instituição 

conseguiu edificar-se como entidade de abrigo e educação, atendendo um número crescente 

de meninas pobres e órfãs, internas e externas, tanto de Sergipe, quanto de outros Estados e 

uma do exterior.  

 

Fonte: Livro de Matrícula do Oratório Festivo Dom Bosco no período de 1921-1952. Acervo do Oratório 

Festivo Dom Bosco.  
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O gráfico demonstra a quantidade de alunas internas atendidas durante o período 

pesquisado. A maior incidência, noventa e sete por cento das alunas, procedera da região 

Nordeste, dos Estados de Sergipe, Bahia, Alagoas e Paraíba, sendo que a maioria proveio dos 

municípios de Sergipe. Infelizmente, não se verifica na documentação o nome desses 

municípios, ficando impossível saber quantas alunas de Aracaju foram beneficiadas com os 

serviços da instituição.  

Contudo, constata-se que não houve, por parte dos administradores, impedimento de 

fronteiras ao acolhimento. A interna do Espírito Santo, órfã de pai e mãe, permaneceu no 

estabelecimento de 1944 a 1953, e saiu por ter completado idade. A aluna de Portugal, Ana 

Emília Carneiro, entrou em 1925, filha de pai desconhecido, foi entregue à mãe em 1929. 

Jovelina Guerra da Silva era do Mato Grosso, pais informados e entrou na instituição em 

1929, foi entregue à mãe em 1941.  

O Livro de Matrícula (1921-1952) não especificou a cidade de nascimento das alunas 

nem a condição do pai e da mãe, se eram falecidos ou ocupação, por exemplo. Verifica-se na 

documentação que entre as décadas de 1920 e 1940, no ato do internamento, houve alunas 

registradas somente com o primeiro nome ou como “Maria”, sendo todos seus dados omitidos 

– data de nascimento, filiação, endereço, nacionalidade. A razão da omissão não foi divulgada 

na documentação, no entanto supõe-se que eram meninas fruto de relações ilegítimas ou 

indesejadas, como Jesus Santos que foi concebida de um relacionamento entre a empregada 

doméstica (negra) e o filho da dona da casa. Os dados da ex-interna não foram omitidos, 

porém, o nome do pai foi ocultado. Assim, essas instituições continuaram a sustentar a função 

da roda, sendo o abandono das crianças legitimado pela lei. 

Segundo os ditames do Código de Menores Melo Matos de 1927
64

, proibia-se a 

divulgação dos responsáveis, caso não quisessem ser revelados. A determinação existente no 

art. 16 do Código sobre “infantes expostos”
65

 em estado de abandono ressaltava-se: “As 

instituições destinadas a recolher e crear expostos terão um registro secreto, organizado de 

modo a respeitar e garantir o incognito, em que se apresentem e desejem manter os portadores 

de creanças a serem asyladas”. Através de “declaração [do responsável] pedindo a proibição 

de comunicar ou publicar sob qualquer forma, salvo autorização escrita de autoridade 

competente”, qualquer “violação do segredo de taes actos [a instituição seria] punida com 

multa de 50$ a 500$, além das penas do art. 192, do Código Penal”. (Código de Menores, 

                                                 
64

  Foi implantado com o Decreto n° 17.943, de 12 de outubro de 1927 e consolidou as leis de assistência e 

proteção a menores. 
65

  Considerava-se infante exposto as crianças abandonadas com idade inferior a sete anos de idade. (Código de 

Menores, 1927) 
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1927). Assim, a legislação permitiu que os responsáveis e os abandonados ficassem 

resguardados, mesmo com a apresentação de toda documentação exigida na instituição. 

Desse modo, justifica-se a omissão dos dados de algumas alunas asiladas, visto que, 

entravam na instituição na qualidade de “infante exposto”, ou seja, com menos de sete anos de 

idade.  

A base da educação do Oratório Festivo Dom Bosco observou “os preceitos da 

Religião Católica Apostólica Romana, tendo como diretriz e modelo os ensinamentos e 

divinas lições de São João Bosco”, ou seja, utilizava o Sistema Preventivo de Dom Bosco 

como procedimento pedagógico. Sendo assim, citam-se alguns aspectos correspondentes ao 

Sistema, visando compreender a regulamentação e distribuição do corpo de educadores.  

Algumas literaturas que versam sobre o ensino preventivo de Dom Bosco afirmam que 

ele não era um teórico em educação (SCARAMUSSA, 1977; AZZI, 1982; BORGES, 2005; 

ADÃO, 1996; OLIVEIRA, 1994a), mas foi um sacerdote educador, “um recreador por 

excelência” (ADÃO, 1996). Scaramussa corrobora asseverando que “sua teoria brotava de sua 

experiência de vida” (1977, p. 76). 

Dom Bosco formulou um Sistema Preventivo calcado em três pilares: Religião, Razão 

e Amorevolezza, que significa amabilidade, afabilidade, afeto, carinho. Mas não um “amor 

vago, açucarado, cheio de melindres e ciúmes”; o sentido da Amorevolezza, “exigia solicitude 

inteligente e racionalidade” (SANTOS, 2000, p. 165). Os componentes do Sistema 

completam-se e não podem ser trabalhados separadamente. Na concepção de Dom Bosco, 

uma forma de disciplinar o aluno seria avisá-lo previamente das normas (ou Regulamento) 

que regiam o espaço educativo para ficar ciente de que seria punido se cometesse falta. 

Sabendo as regras, cometer a falta o tornaria bem mais culpado. “A leitura pública do 

Regulamento” chamava-se tríduo escolar, prática ocorrida nas instituições salesianas “no 

começo do ano”, a fim de instruir o aluno as normas de civilidade da instituição, evitando 

com isso, uma “contínua e insistente admoestação”. (SANTOS, 2000, p. 166). 

A Amorevolezza, diz Scaramussa:  

 

Exprime adequadamente o modo de agir de D. Bosco educador: 

apresentando-se como pai e declaradamente como amigo dos seus alunos, 

participando com interesse de suas diversões, em comunhão de vida com 

eles, com a função e a efetiva capacidade de guiá-los e ajudá-los a adquirir 

os valores religiosos, éticos, culturais ou profissionais, ele consegue, ao 

mesmo tempo, a confiança e o respeito, fundamentos da interação educativa. 

(SCARAMUSSA, 1977, p. 64). 
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Dessa forma, para Dom Bosco a presença do educador junto ao educando era o fator 

fundante, contanto que, tivesse o espírito da alegria, da vivacidade. Conforme o sacerdote, 

seria num ambiente de familiaridade, livre e espontâneo, por intermédio das brincadeiras e das 

conversas, que o mestre poderia conquistar a confiança do jovem, visando desenvolver com 

facilidade os ensinamentos da religião e da razão, que para Dom Bosco estava atrelado ao 

“conteúdo humanístico”. E para isso, o educador teria que demonstrar a seus alunos 

espontaneidade, pois a Amorevolezza era também um mecanismo de correção através da 

palavra ao ouvido, de avisos particulares e públicos, da prática da “Boa-Noite
66

”, de 

bilhetinhos e outros.  

Porém, sobre essa postura espontânea e compreensiva dos mestres, Norbert Elias 

(1994) considerou como uma necessidade de mostrar o controle de si entre os demais, visto 

que:  

Torna-se imediatamente claro que esta maneira polida, extremamente gentil 

e relativamente atenciosa de corrigir alguém, sobretudo quando exercida por 

um superior, é um meio muito mais forte de controle social, muito mais 

eficaz para inculcar hábitos duradouros do que o insulto, a zombaria ou 

ameaça de violência física (ELIAS, 1994, p. 93).    

 

A experiência que Dom Bosco adquiriu trabalhando com os jovens pobres nas ruas de 

Turim lhe forneceu condições para entender que a gentileza era um meio de persuasão eficaz 

para conseguir bons resultados na educação dos jovens, a fim de incorporar nestes a razão, a 

disciplina, à responsabilidade na vida e no trabalho. Entendia-se a razão como “racionalidade, 

bom senso, concretude”. Com este componente, preparava-se o jovem “para enfrentar com 

responsabilidade e seriedade a vida”. O apelo à responsabilidade era feito incessantemente 

para o cumprimento com disciplina dos deveres e o uso disciplinado do tempo através do 

trabalho. (SCARAMUSSA, 1977, p. 83).  

Quanto à religião, Dom Bosco concebia que somente a instrução catequética 

direcionava a maturidade do jovem na verdadeira religião e na moral cristã. Em seu ponto de 

vista, a educação à piedade exigia convicção pessoal de inteligência e de fé; exigia 

racionalidade e discrição; visava à adesão do coração. Dessa forma, a evangelização dos 

alunos não se daria apenas nas salas de aula, mas, sobretudo em suas práticas religiosas 

diárias, auxiliando nos rituais religiosos, nas celebrações eucarísticas, nas funções litúrgicas, 

                                                 
66

  Para Dom Bosco, o diretor ou diretora das casas salesianas era “o pai ou mãe da família educativa, o 

jardineiro, enquanto os demais (auxiliares) são os cultivadores e os alunos, as plantas”. A prática do “Boa-

Noite” era um dos dispositivos necessários para aplicação das normas estabelecidas na instituição, para 

interiorizar a disciplina. Era a verbalização “de forma breve e incisiva” palavras de reflexão. Assim ocorrendo 

com o “Bom Dia” e “Boa Tarde”. SANTOS, Manoel Isaú Souza Ponciano dos. Luz e Sombras: internatos no 

Brasil. São Paulo: Ed. Salesiana Dom Bosco, 2000, p. 183. 
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na participação das festas religiosas e escolares, dos exercícios espirituais, no exercício 

mensal da boa morte e outros. (SCARAMUSSA, 1977, p. 78-79). 

Para o desdobramento do Sistema Preventivo de Dom Bosco outros instrumentos são 

essenciais: o uso do pátio, a Igreja, as brincadeiras e jogos, o esporte, o teatro (preferindo os 

temas cômicos aos dramáticos), a música, o canto, ou seja, elementos que promoviam a 

alegria e a ludicidade da criança e do jovem. 

No Sistema Preventivo de Dom Bosco a organização do corpo docente e 

administrativo, o espaço temporal para realização da prática pedagógica e a classificação dos 

alunos, que valia para os colégios, escolas, internatos, oratórios e que foi implantado no 

Oratório Festivo Dom Bosco, se estabelece da seguinte forma:  

 

QUADRO I – DIVISÃO DOS ALUNOS POR IDADE PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

CLASSIFICAÇÃO IDADE 

Menores 6 a 10 anos 

Maiores 11 a 15 anos 

Aprendizes 15 a 18 ou 21 anos 

Fonte: OLIVEIRA, Luiz de. Centenário da Presença Salesiana no Norte e Nordeste do Brasil. Vol. II – 

(1933-1964). Recife: Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios, 1994b, 96-97. 

 

A organização administrativa para o funcionamento do Sistema Preventivo de Dom 

Bosco compreende-se as seguintes ocupações:  

 

QUADRO II – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS CASAS 

SALESIANAS 

OCUPAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Diretor 

“É a chave da abóboda do edifício educativo”. Tem pouco de administrador e 

muito de pai. Procura representar D. Bosco no trato afável com os alunos. É o 

confidente, o amigo o conselheiro. É o regente da orquestra da instituição que 

forja os caracteres, bons cristãos e honestos cidadãos para a Pátria e a Igreja. 

Conselheiro 

Escolar 

Cuida do horário e supervisiona e anima o andamento didático, pedagógico e 

disciplinar da instituição. Propõe concurso de declamação e poesia. Dirige o 

teatro, a banda e as aulas de canto e de ginástica. Cuida da biblioteca e das 

leituras em público. Preside as reuniões semanais dos professores e assistentes 

que avalia cada aluno mediante nota por comportamento e estudo. Que depois lê 

com certa solenidade, no salão de estudo, acrescentando algum comentário de 

louvor, ou de censura. 

Prefeito ou 

vice-diretor 

Responsável pela parte financeira, econômica e contábil da Casa. Supervisiona a 

disciplina e é o canal ordinário de comunicação com as famílias dos alunos. 

Catequista 

Responsável pela instrução religiosa e por todo o andamento espiritual e moral 

da Casa. Cuida das práticas de piedade e das funções da Igreja. Supervisiona os 

dormitórios, a enfermaria e a saúde. É de competência deste, promover as 

vocações e o cuidado das Companhias religiosas. 

Assistente  Toma conta dos alunos, em todos os espaços e todas as ações. 

Fonte: OLIVEIRA, Luiz de. Centenário da Presença Salesiana no Norte e Nordeste do Brasil. Vol. II – 

(1933-1964). Recife: Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios, 1994b, 96-97. 
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As deliberações estavam dispostas no Regulamento das Casas Salesianas, onde se 

configuravam os modos de agir e fazer dos membros educadores. Não foi encontrado no 

acervo documental do Oratório Festivo Dom Bosco o Regulamento construído em 1920, com 

a ordenação das funções dos membros da instituição.  

Porém, nos Anais, Relatórios e numa carta do padre Anibal Lazzari endereçada a 

Genésia Fontes, distingue-se vestígios da organização desses agentes. Nesses documentos, foi 

possível verificar tais elementos ordenando-se numa hierarquia semelhante: Diretora, 

Professora, Catequista, Auxiliar e Secretária, formando o corpo administrativo e docente da 

instituição. Com os dados obtidos nos documentos foi construído o quadro que segue. 

QUADRO III – DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES EDUCADORES QUE ATUARAM NO 

ORATÓRIO FESTIVO DOM BOSCO NO PERÍODO DE 1914-1952 

Ocupação Competência  Funções 

Tempo de 

permanência na 

Instituição/Ano 

de Ingresso 

Direção Genésia Fontes 
Catequista e Trabalhos 

Manuais 

1914/1960 

42 anos 

Professoras 

Maria Andrade Paula– 

Formação Normal 

Professora Primária 

(externato) 
1920 

Alzira Almeida – Formação 

Normal 

Professora primária 

(professora provisória das 

internas) 

1928 

Áurea Vitória de Amorim – 

Formação Normal, Maestrina e 

Pianista formada no 

Conservatório de Música da 

Bahia 

Secretária, Catequista, 

Trabalhos Manuais, Aulas 

de civilidade e Postura, 

Piano e Música Teórica 

(internato) 

 

 

18/05/1928 a 

1960 

 

 

Marita de Miranda Vilas-Bôas – 

Formação Normal 

Professora Primária (escola 

isolada) 
05 anos 

Lindaura Prado – Formação 

Normal  

Professora Primária 

(escola isolada) 
03 anos 

Maria Florilda Leite – Formação 

Normal 

Professora Primária e 

Catequista 

03/03/1934 a 

01/03/1935 

Eurídice de Assis 
Professora de Ginástica 

(internato) 
06/09/1936 

Elze de Carvalho Cunha 
Professora Primária 

(internato) 

01/03/1936 a 

30/04/1937 

Esmeralda Oliveira (ex-aluna) – 

Formação Normal 

Professora Primária 

(internato) 
01/03/1937 

Eluza Vilas-Boas (ex-aluna) 

Formação Normal 

Professora Primária 

(externato) e professora de 

trabalhos Manuais 

01/03/1940 

Jair Dantas de Brito Lima 
Professora Primária 

(internato) 
1945 a 1948 

Áurea dos Santos  
Professora Primária 

(internato) 
1948 
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Catequistas 

e 

Auxiliares 

Maria Gomes da Cunha Benfeitora/Auxiliar 

06 anos 

(31/01/1922-

28/06/1928) 

Adalgisa dos Santos 

(cognominada São Pedro) 

Auxiliar/Lavagem e 

Engomagem de roupas  
19/02/1923 

Leonor Correia (ex-aluna) Catequista 1924 

Nair Silveira (ex-aluna 

oratoriana) 
Catequista/auxiliar 

02/03/1936 a 

03/05/1936 

Clotilde Vieira (ex-aluna) 
Secretária/Catequista/Corte 

e Costura 

15 anos (1928 a 

15/02/1943) 

Maria José Teles Catequista - 

Maria José Oliveira 

Professora Primária 

(internato e externato), 

Catequista e Auxiliar  

10 anos 

(08/08/1934-

27/10/1944) 

Alzira Oliveira (ex-oratoriana) Auxiliar/Corte e Costura - 

Maria Rosa dos Santos  
Auxiliar/Serviços 

Domésticos 

04 anos 

(12/02/1934 a 

06/05/1937) 

Andrelina Florência de Melo 
Auxiliar/Serviços 

Domésticos 

04/05/1934 a 

31/05/1934 

Maria Luiza dos Santos Auxiliar e Catequista 

05 anos 

(27/03/1939 a 

3/02/1943) 

Dulcineia Santos (ex-aluna 

oratoriana) 
Professora e Auxiliar 

2 anos 

(12/01/1943-

04/04/1945) 

Isabel Oliva Auxiliar 20/06/1945 

Nair Fiel da Cruz Auxiliar 20/03/1946 

Dulce Fontes Nascimento Auxiliar 20/03/1946 

Fonte: Anais e Relatórios do Oratório Festivo Dom Bosco no período de 1914-1950. Acervo do Oratório 

Festivo Dom Bosco.  

 

O quadro ilustra que o corpo de agentes, diferentemente de muitas instituições 

religiosas, foi formado por mulheres não freiras e que a maioria delas, acumulava mais de 

uma função, pois para a instituição, manter um grande número de funcionárias assalariadas 

acarretaria muita despesa. Além disso, as próprias alunas, a partir de certa idade, ocupavam-se 

dos afazeres domésticos que faziam parte do processo ensino-aprendizagem. 

Enfatiza-se ainda que a organização administrativa e pedagógica da instituição contou 

com a participação de padres salesianos e outras Ordens para o cumprimento das celebrações 

religiosas diárias, retiros e momentos festivos, bem como, a participação de pessoas 

beneméritas que auxiliavam na parte educativa, burocrática e financeira. Como Leyda Regis, 

que além de ser benemérita, cuidou da parte financeira da instituição a partir da década de 

1940.  

O Oratório Festivo oferecia modalidades de ensino formal e informal. As modalidades 

de ensino formal constituíam-se de Internato e Externato. No período de 1928 a 1936, 
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funcionou uma Escola Pública isolada, mantida pelo Estado. Nessa, matriculavam-se em 

média 50 alunas por ano. Quando a escola isolada fechou, a diretora providenciou a 

construção de um espaço para atender as meninas das proximidades – o Externato do Oratório 

Festivo “São João Bosco” – de cunho particular que chegou a atender quase 100 alunas por 

ano, a partir de 1938. Posteriormente, serão enfatizados detalhes sobre essas modalidades de 

ensino.  

A modalidade informal equivalia aos Oratórios Festivos, mantidos pela instituição. 

Atendiam em média 250 oratorianas todos os domingos e feriados dias santificados e no 

carnaval. (Relatório…, 1932-1950). Esses dias representavam os dias de folga das escolas 

públicas, de modo que era um momento de oferecer às meninas e moças das imediações uma 

educação religiosa católica. No carnaval, o Oratório abria suas portas durante os três dias, 

buscando afastar, principalmente, as moças de uma festividade considerada pelo catolicismo, 

deturpadora dos valores morais.    

No ensino formal, a instituição adotava – conforme os Relatórios enviados à Diretoria 

de Instrução Pública do Estado e assinalados nos Anais da instituição – um conjunto de 

disciplinas deliberado no Regulamento da Instrução Pública para o ensino primário. A época 

baseava-se pelo Decreto n° 867 de 11 de março de 1924, na gestão de Maurício Graccho 

Cardoso, a instrução primária estava “dividida em elementar e superior de três anos cada 

uma” (ESTADO DE SERGIPE, Regulamento da Instrução Pública, 1924, p. 6). Desse modo, 

a instituição oferecia a suas alunas, nos primeiros tempos, somente o primário elementar. Nas 

entrevistas, as alunas lembraram-se das aulas de Português (Cartilha), Matemática (Tabuada), 

aulas de Postura e Trabalhos Manuais. Porém, nos Relatórios e Anais da instituição, registrou-

se que se oferecia o ensino primário especificado pela Instrução Pública do Estado, o qual 

segue: 

Leitura, Escripta e calligraphia, Arithmetica, comprehendidas as quatro 

operações fundamentaes e o systema métrico decimal. Chorographia do 

Brasil e de Sergipe (generalidades), Noções de Historia do Brasil e de 

Sergipe. Rudimentos de moral e instrucção cívica, urbanidade e hygiene. 

Molestias mais comuns em Sergipe e meio de prevenil-as. Por meio de 

licções de coisas: noções simples acerca de estructura e funcções do corpo 

humano; animaes, plantas e objectos de immediata utilidade; phenomenos 

atmosphericos. 

Elementos de trabalho manual. Cartonagem. Prendas de agulha e outros 

misteres domésticos, inclusive lavado e engomado, cultivo de hortas e 

jardins, para meninas, Gymnastica, Formações, marchas. (ESTADO DE 

SERGIPE, Regulamento da Instrução Pública, 1924, p. 32). 

 

O Código de Menores Melo Matos prescrevia, em seu art. 191, que as instituições de 

abrigo oferecessem aos menores “exercicios de leitura, escripta ou contas, lições de cousas e 
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desenho, trabalhos manuaes, gynnastica e jogos desportivos”. No art. 202, descreviam-se 

algumas atividades de trabalhos manuais para as meninas, que consistia em “costura e 

trabalhos de agulha, Lavagem de roupa, Engomagem, Cozinha, Manufactura de chapéos 

dactylographia, Jardinagem, horticultura, pomicultura e criação de aves” (Código de Menores, 

1927, p. 31-32). Assim, a grade curricular determinada pelo Código de Menores exigia o 

mínimo estabelecido pela Diretoria da Instrução Pública brasileira.  

No Oratório Festivo Dom Bosco, além das disciplinas obrigatórias prescrita pelo 

Regulamento de Instrução, oferecia como complemento ao programa, aulas de: Religião, 

Música, Teoria Musical, Piano (essa prática não abarcou todo conjunto de educandas, 

somente um grupo de alunas que não são reveladas na documentação) e Coral. Oferecia ainda, 

aulas de Noções de Civilidade e Postura, Canto Orfeônico, Ginástica, Teatro (Relatório, 1933-

1934). Para as aulas de Trabalhos Manuais propostas pelo Regulamento, a instituição 

ofertava: Corte e Costura, Bordado, Flores Artificiais, Tapeçaria, Pintura e Desenho. Prendas 

Domésticas: Cozinhar, Lavado e Engomado, Limpeza da Casa (Anais…, 1925-1952).  

Genésia Fontes procurou assemelhar-se no desenvolvimento das práticas dos Colégios 

Salesianos femininos, principalmente, o Colégio Santa Inês, localizado em São Paulo
67

. No 

entanto, conferindo o conjunto de disciplinas oferecido pelo Oratório Festivo Dom Bosco com 

o determinado pelas Salesianas de São Paulo e de Cuiabá, Mato Grosso que se orientavam por 

um documento chamado Collezione di Elimenti di Metódica ed altre Norme per la maestra, 

nota-se algumas semelhanças entre as instituições. Esse Regulamento orientava as Salesianas 

em “como ensinar” e o “que ensinar” no exercício da educação formal.  

Sinteticamente, através do trabalho de Lopes foram delineadas algumas disciplinas 

registradas no Regulamento da instituição de Cuiabá para meninas pobres: Leitura, Francês, 

Lições de Coisas, Música, Canto, Ginástica, Desenho, Gramática. (LOPES, 2006, p. 172).  

Comparando com o conjunto de disciplinas do Oratório, constata-se que a instituição 

não contemplou o ensino da Língua Estrangeira. 

O Colégio Santa Inês oferecia ensino para meninas e moças da elite paulista e das 

classes pobres. O Regulamento Colegial usado no Colégio servirá de base para confrontar 

com as disciplinas oferecidas no Oratório Festivo descritas nos Relatórios e Anais. 

 

 

                                                 
67

  Genésia Fontes baseava-se por um Regulamento formulado desde os primeiros tempos, que foi redigido com 

a ajuda do Padre Anibal Lazzari. Esse documento foi avaliado pelas Salesianas por volta de 1920, na época do 

pedido de vinculação da instituição e foi aprovado (Anais…, 1925). No entanto, durante a pesquisa o 

documento não foi encontrado na instituição.   
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QUADRO IV – REPRESENTAÇÃO COMPARATIVA DO CONJUNTO DE DISCIPLINAS 

COLÉGIO SANTA INÊS/SÃO PAULO 

Disciplinas 

obrigatórias a 

todas as alunas 

Disciplinas 

extraordinárias 
Aulas Complementares  

Motivos de 

eliminação 

Todas as alunas 

terão aulas de 

civilidade, canto 

coral, ginástica e 

trabalhos manuais  

São consideradas 

as aulas de Piano, 

Violino, Pintura, 

Flores, Plástica e 

Datilografia 

Declamação, representações 

dramática no teatro do Colégio, 

execuções de vocal ou 

instrumental, conferências morais 

ou religiosas, exercícios de 

ginástica higiênica, comemorações 

das grandes datas nacionais, 

conferências com projeções 

luminosas, auditórios completam o 

Programa do ensino estabelecido 

O mau 

procedimento 

incorrigível e a 

insubordinação 

ORATORIO FESTIVO DOM BOSCO/ARACAJU 

Disciplinas 

obrigatórias a 

todas as alunas 

Disciplinas 

extraordinárias 
Aulas Complementares  

Motivos de 

eliminação 

Todas as alunas 

terão aulas de 

civilidade, canto 

coral, ginástica e 

trabalhos manuais 

São consideradas 

as aulas de 

Piano*, Pintura, 

música-teórica, 

Harmônio**, 

Flores, e 

Datilografia*** 

Declamação, representações 

dramática no pequeno 

auditório**** do Oratório, 

execuções de vocal ou 

instrumental, conferências morais 

ou religiosas, exercícios de 

ginástica higiênica, comemorações 

das grandes datas nacionais, 

conferências com projeções 

luminosas completam o Programa 

do ensino estabelecido 

O mau 

procedimento 

incorrigível e a 

insubordinação 

Fonte: RAMPI, Dorcelina de Fátima.  A formação de professor da Escola Normal do Colégio de Santa Inês: 

a educação salesiana no Brasil inserida na pedagogia católica (1927-1937). São Paulo: PUC/SP, 2007, p. 54. 

Dissertação (Mestrado em Educação).   

* Consta-se nos Relatórios que “as aulas de piano eram oferecidas para todas as alunas”, no entanto nem todas 

tiveram o privilégio de aprender o instrumento. Há registros nos Anais que um grupo de alunas fez 

apresentações ao piano para alguns beneméritos, contudo não especifica quais alunas tocavam. No grupo de 

entrevistadas nenhuma tocou piano, apesar de algumas revelarem ter vontade de aprender. Algumas externas 

relataram: “ninguém pegava naquele piano a não ser minha Aurinha, que também tocava harmônio”. 

(RAMOS, 2010). Muito embora Ferreira (2008) ter afirmado que algumas alunas internas tocavam piano e 

outras só cantavam.  

** Quanto ao Harmônio foi descrito que uma aluna aprendeu a tocar, depois foi vendido no final dos anos de 

1930. (Livro de Contas…, 1934-1952).  

*** Quanto às aulas de Datilografia, algumas alunas internas aprendiam e faziam teste “na Escola Remington” 

para receber o Diploma. (FERREIRA, 2010).  

**** Quanto ao local para as apresentações somente em 1938 que a instituição conseguiu um lugar definitivo 

para essa prática, até então, as alunas apresentavam-se no pórtico interno, nas salas de aula ou no dormitório 

onde ficava o palco antes de 1938.  

 

Conforme se observa no quadro, havia entre os dois estabelecimentos semelhanças nas 

especificações da grade curricular oferecida. De fato que Genésia Fontes adaptou espaços 

para realizar as práticas de algumas disciplinas, mas não deixou de oferecer o que considerou 

conveniente a condição da instituição e das alunas. No Colégio Santa Inês, existia modalidade 



Capítulo II – Representação da Cultura Escolar do Oratório Festivo Dom Bosco: Organização do Espaço e do 

Tempo 

 

95 

 

de internato para meninas da elite paulista e para as meninas da classe pobre. Contudo, a 

diferença nas especificações do currículo mostrava-se nas formas de apresentação e 

transmissão do conteúdo. Enquanto as filhas da elite liam e declamavam clássicos da 

literatura francesa; as alunas representantes da classe pobre faziam declamações, enfatizando 

normas morais, conceitos higiênicos ou religiosos.  

As dramatizações desenvolvidas no Oratório Festivo Dom Bosco envolviam temáticas 

ligadas à vida de mulheres religiosas e santas, ao valor da família, à infidelidade religiosa e ao 

trabalho. Enquanto que, a teatralização submetida às filhas da elite pautava-se em clássicos da 

literatura estrangeira. Melo (2007, p. 93) apontou uma programação do Colégio N. S. das 

Graças realizada pelas filhas da elite sergipana, na qual consta “Minueto de Beethoven” e 

“Lês Cantos d‟ Haffman”.  

Outro contraste dá-se nas salas especiais, em conversa informal com Irmã Edméa 

Battaglia, o Colégio Santa Inês dispunha, nas primeiras décadas do século XX, de dois 

grandes espaços para reunir dezenas de pianos no sentido de “ocupar o tempo das alunas” por 

meio da prática musical; já o Colégio N. S. de Lourdes, em Sergipe, dispunha de salas 

especiais para trabalhos manuais, que disponibilizava às alunas compasso, tintas americanas e 

nacionais (COSTA, 2003, p. 51) e outros recursos que diversificavam a prática do trabalho 

manual como a pintura, escultura e bordado; enquanto que no atelier de costura das alunas 

internas do Oratório Festivo, apesar de vasto sortimento de aviamentos para bordados e 

costura os recursos eram de qualidade inferior e não possibilitava às alunas comparar o 

material utilizado com outro de melhor qualidade.  

Entende-se com isso, que mesmo com a semelhança no que ofereciam as instituições, 

a aprendizagem alterava-se devido aos recursos que cada instituição disponibilizava às 

educandas. Em todo caso, nota-se que, o Oratório Festivo Dom Bosco estava em 

concordância com o programa instituído pelo Regulamento estabelecido pelas Irmãs 

Salesianas, exceto para o ensino de língua estrangeira. Estava em consonância com as 

exigências da Diretoria de Instrução Pública do Estado e com o que estabelecia o Código de 

Menores de 1927.   

No Sistema Preventivo de Dom Bosco, era imprescindível advertir ao aluno das 

normas contidas no Regulamento, para que ele soubesse de seus deveres e o grau das 

punições quando cometesse alguma indisciplina. No entanto, “avisar” sobre as regras não era 

o suficiente para manter a ordem e a disciplina. O controle do espaço temporal era primordial 

para o sucesso da padronização das ações e das atitudes do aluno, pois, o controle do tempo, 

além de prevenir contra a ociosidade, era uma forma de interiorizar as divisões do espaço 
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temporal, no qual deveria habituar-se a preenchê-lo organizadamente para saber diferenciar o 

tempo das atividades laborais e os momentos de descanso.  

Assim sendo, as atividades distribuídas na instituição ocupavam as alunas em tempo 

integral. O dia era organizado com diversos afazeres no sentido de impedi-las a cometer 

faltas. No Oratório Dom Bosco cumpria-se o calendário oficial correspondente ao ano letivo e 

o calendário religioso Salesiano.  

QUADRO V – COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS ANUAIS DA CONGREGAÇÃO 

SALESIANA 

COMEMORAÇÃO PERÍODO/FESTEJO 

Comemoração do falecimento de Dom Bosco 

seu titular e patrono 

31 de janeiro, festejado com missa e comunhão. 

Festa de Nossa Senhora Auxiliadora Mês de maio. 

Homenagem ao 1° Diretor e fundador  
15 de agosto, comemorado com missa e 

comunhão. 

Aniversário natalício de Dom Bosco 
16 de agosto, celebrado esmerando-se em cada 

ano nos festejos. 

A festa do Santo Natal 

Em 24 e 25 de dezembro celebrava-se com missa 

à meia-noite, árvore de Natal, presépio e outras 

diversões. 

O Retiro anual de três dias 

Este evento deveria ser praticado uma vez por 

ano; geralmente realizava-se no mês de janeiro 

ou dezembro, mas não necessariamente, 

encerrando-se com festa e primeiras comunhões. 

Os dias de Carnaval 
Celebrando-se com diversões variadas durante os 

três dias. 

Fonte: Anais e Relatórios do Oratório Festivo Dom Bosco no período de 1914-1925, encontrados no acervo da 

própria instituição.  

 

Outros eventos sumariamente realizados no calendário salesiano e que fizeram parte 

da “dimensão simbólica que perpassa o universo dessas instituições educativas” (SOUZA, 

2000, p. 10) foram à distribuição anual de prêmios, passeios gerais e visitas de cumprimento e 

agradecimentos a beneméritos, padres inspetores e pessoas outras que auxiliavam a 

instituição. Eram eventos que poderia realizar-se no decorrer do ano, na medida do 

necessário, exceto os passeios e a distribuição de prêmios, que tinham dias específicos para 

realizarem-se. Contudo, serão atividades comentadas posteriormente.  

Para Santos (2000), a organização do espaço escolar e da rotina diária do aluno eram 

estratégias de controle e de prevenção, posto que, a preocupação consistia em não deixar os 

alunos ociosos. Assinalou ainda que “por meio do controle do tempo e do espaço legitimava-

se e transmitia-se aos alunos um conjunto de valores culturais e sociais que definiam e 

instituíam um determinado discurso pedagógico, uma cultura educativa e certas regras de 

conduta” (SANTOS, 2000, p. 164). 



Capítulo II – Representação da Cultura Escolar do Oratório Festivo Dom Bosco: Organização do Espaço e do 

Tempo 

 

97 

 

Outro elemento que faz parte da cultura escolar e que se define como um instrumento 

organizador, padronizador e disciplinador é o fardamento escolar. No Oratório Festivo Dom 

Bosco, as alunas oratorianas não utilizavam uniforme.  

 

 

 

 

No tocante às alunas do internato começaram a utilizar seus uniformes oficiais no ano 

de 1927, porém a primeira festa que “tomaram parte uniformizadas foi na formatura da festa 

cívica” (Anais…, 1929, p. 21) do dia 24 de outubro de 1929
68

.  

A documentação iconográfica forneceu meios para analisar as características do 

primeiro uniforme utilizado pelas alunas. A diretora Genésia Fontes preocupava-se em 

fotografar as alunas e apresentar a evolução da instituição aos visitantes, com isso formou um 

excelente acervo fotográfico que preservou a memória da instituição. Evidencia-se no Livro 

de Contas que em 1936 foi adquirida uma máquina fotográfica Kodak, utilizada nos 

momentos de festa. Porém, no tocante à organização, parte desses documentos não se 

                                                 
68

  O dia 24 de outubro de 1824 consolidou-se a Emancipação Política de Sergipe da Província da Bahia, 

processo que iniciou com a Carta Régia de 8 de julho de 1820 proclamada por Dom João VI. O jornalista Luiz 

Antônio Barreto informou que em 1839, o dia 24 de outubro foi decretado feriado pelo Governo da Província 

de Sergipe, reconhecendo a data como o Dia de Sergipe ou da sua Emancipação. Asseverou que por todo o 

século XX, Sergipe comemorou dois feriados, o 8 de julho e o 24 de outubro, porém, atualmente o feriado é o 

8 de julho e o 24 de outubro comemora-se o Dia da Sergipanidade. Verificar: 

www.infonet.com.br/lisantoniobarreto/ler.asp?id=62223&titulo=Luis_Antonio_Barreto   

Figura 19: Uniforme Escolar Diário utilizado desde 1927. Autoria desconhecida. Data 12/01/1931. Fonte: 

Álbum do Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. Agentes da esquerda para 

direita: Lindaura Prado (Professora primária do internato); Genésia Fontes (diretora); Padre Diretor José 

Selva; Clotilde Oliveira (ex-aluna e auxiliar); Áurea de Amorim (Professora de Música, Etiqueta, Civilidade 

e Canto). 
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encontra datado nem contém descrições dos momentos retratados. Mas, em algumas imagens, 

foi possível distinguir quando foram produzidas por intermédio dos acontecimentos 

delineados nos Anais (1925-1952) e por depoimentos de ex-alunas.   

A fotografia é um instrumento ou mecanismo de divulgação e comunicação. Com ela, 

observa-se aspectos que transmitem a representação de ações ou objetos que se pretende 

expressar. Dito isso, neste trabalho o documento fotográfico foi utilizado como “mediador e 

não como reflexo de um dado universo sociocultural” (BORGES, 2005, p. 18-19).  

Com essa concepção, utiliza-se a fala informal de uma ex-aluna e auxiliar, que 

detalhou os pormenores referentes ao uniforme. O primeiro uniforme – figura anterior – 

constituiu-se em saia xadrez preto e branco com cós largo, blusa branca de manga comprida 

com punhos xadrez da cor da saia, golas retas e um viés também na cor da saia, formando um 

laço no decote ao pé do pescoço. Sapatos pretos e meias brancas com duas listras azuis (Ver 

modelos, pág. 99). 

As fotografias revelaram ainda, que em algumas ocasiões, tanto as alunas crescidas 

quanto as professoras usavam meias brancas compridas até a altura do joelho. Esse detalhe 

implicava na sexualidade, posto que, o “uniforme escolar foi pensado tendo em vista a 

impossibilidade [dentro da visão da diretora] de se mostrar partes do corpo consideradas 

proibidas” (CARVALHO, 2004, p. 125), visando não despertar sentimentos impróprios.  

Michelle Perrot (2003) aludiu que com relação à mulher as “particularidades do 

corpo” devem ser amenizadas para não chamar a atenção, pois: 

 

A conveniência ordena às mulheres da boa sociedade que sejam discretas, 

que dissimulem suas formas com códigos, aliás, variáveis segundo o lugar e 

o tempo. O peito, as pernas, os tornozelos, a cintura são, cada qual por sua 

vez, objeto de censuras que traduzem as obsessões eróticas de uma época e 

se inscrevem nas imposições da moda. (PERROT, 2003, p. 15). 

 

De acordo com Carmem Guerreiro (2010), a vestimenta escolar “representava a 

identidade da instituição, promovia a segurança dos alunos fora da escola e estimulava o 

orgulho dos estudantes pelo colégio”, demonstrava ordem e asseio.  
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 Modelo do primeiro uniforme diário das alunas. Desenho de Rogério Alves, out./2010. Acervo de Nadja Santos 

Bonifácio. 
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Os uniformes de algumas instituições de ensino traduziam ainda prestígio social e os 

alunos tinham orgulho de vesti-los. Isso se verificou com o “azul e branco” das normalistas, 

os fardamentos das escolas militares, os uniformes das alunas de Colégios religiosos católicos 

que representavam a educação feminina da elite brasileira. Assim, vê-se que o fardamento 

unificava os alunos, mas ao mesmo tempo podiam distingui-los por meio de símbolos 

estabelecendo uma hierarquização entre eles. 

Na literatura, Raquel de Queiroz (2005), retratando um colégio feminino católico do 

início do século XX, sinalizou que essa distinção não estava presente somente no currículo, 

mas nas vestimentas escolares para alunas internas ricas e alunas internas ou externas da 

classe menos favorecida,  

 

De um lado vivíamos nós, as pensionistas, ruidosas, senhoras da casa, 

estudando com doutores de fora, tocando piano, vestindo uniforme de seda e 

flanela branca. […] E além, rodeando outros pátios, abrigando outras vidas 

antípodas, lá estavam as casas do Orfanato, onde meninas silenciosas, 

vestidas de xadrez humilde, aprendiam a trabalhar, a coser, a tecer as rendas 

dos enxovais de noiva que nós vestiríamos mais tarde, a bordar as 

camisinhas dos filhos que nós teríamos, porque elas eram as pobres do 

mundo e aprendiam justamente a viver e a penar como pobres. (QUEIROZ, 

2005, p. 25)   

 

Os alunos pobres que viviam em orfanatos, patronatos e outras instituições desse porte 

também utilizavam seus uniformes, que os padronizavam com seus iguais ou os distinguiam 

dos demais. Rosemeire Marcedo Costa (2003) salientou que na Escola N. S. do Bom 

Conselho para as filhas de operários e empregadas domésticas, anexa ao Colégio N. S. de 

Lourdes, o uniforme diferenciava-se das outras alunas internas pensionistas, filhas da 

aristocracia sergipana. Assim, a distinção delineou-se também através dos uniformes. 

Tereza Cristina Cerqueira da Graça (2003) estudou sobre os ginasianos nas décadas de 

40 e 50 do século XX em Aracaju; analisou seis escolas – três da rede pública e três da rede 

particular de ensino. A autora caracterizou a farda como um “distintivo representativo da 

ordem e da disciplina” e ressaltou que “a força simbólica do fardamento era tão importante 

que até as instituições filantrópicas anunciavam a sua adoção indicando a cor, o modelo, e, 

até, o tipo de tecido. Era um distintivo que valia a pena ser propagandeado.” E continua: 

 

[…] as escolas esmeravam-se em adotar modelos sóbrios, rico em detalhes e 

nada confortáveis. A cada grau de escolaridade alcançado pelo aluno 

correspondia um fardamento mais „trabalhado‟ nesses elementos – 

representava o distintivo social que marcava o „status quo‟ dos estudantes 

dentro de uma mesma unidade de ensino. (GRAÇA, 2002, p. 80).  
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Silva (2006) analisou os uniformes na história da educação brasileira abarcando o 

período de 1950 a 1970. Salientou que “o vestuário é uma forma de comunicação”. Desse 

modo, apesar da padronização, os uniformes reproduzem um discurso, refletindo também 

distinção social, que se observa através da configuração dos uniformes, pelas suas cores, tipos 

de tecidos, os modelos, um símbolo, e outros fatores que representavam “uma linguagem e 

códigos próprios” (SILVA, 2006, p. 59). Sobretudo os uniformes, diz Carvalho, “deve, via de 

regra, simbolizar a escola através daquele que a utiliza, daí a preocupação das instituições de 

ensino controlar a utilização desse símbolo” (CARVALHO, 2004, p. 125).  

 

 

Contudo, verifica-se por intermédio da documentação iconográfica, que as alunas do 

Oratório Festivo Dom Bosco tiveram outros modelos de uniformes diários e de festa que 

deram o tom da organização e construiu a identidade da instituição. Existiram dois modelos 

para ocasiões especiais: o primeiro fardamento de gala, demonstrado na figura anterior, 

padronizou-se em blusa de manga comprida com punho, gola reta e um laço de fita azul 

marinho como detalhe. A saia também branca pregueada abaixo do joelho e boina azul 

marinho, sapato branco e meias brancas com listras azul marinho. (Ver modelo, página que 

segue).  

 

Figura 20: Uniforme de gala, década de 1930. Autoria desconhecida, s/d. Fonte: Álbum do Oratório Festivo 

Dom Bosco. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. 
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Modelo do Uniforme de Gala. Desenho de Rogério Alves, out./2010. Acervo de Nadja Santos Bonifácio. 
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O segundo uniforme, introduzido nos anos de 1930, para apresentações públicas nas 

procissões e outras festas foi o azul e branco, “estilo as normalistas”. Saia de pregas azul 

marinho escuro, abaixo do joelho e blusa branca de manga comprida, gravata na cor da saia, 

meias brancas com listras azul marinho e sapato branco, o qual as alunas chamavam de “pé de 

anjo”. (Ver modelo, pág. 104)  

 

 

 

 

Desde o final da década de 1920, o uniforme diário era saia xadrez na cor preto e 

branco, bem abaixo do joelho e dois tipos de blusas que variavam em pequenos detalhes. Na 

década de 1940, o uniforme diário mudou completamente, no modelo e na cor.  

 

 

Figura 21: Uniforme Escolar de Festa, desde a década de 1930. Autoria desconhecida. Data: 21/04/1935. 

Fonte: Álbum do Oratório Festivo Dom Bosco. Fotografia de. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. 

Agentes da esquerda para direita Áurea dos Santos (Professora Primária); não identificada; Genésia Fontes 

(diretora); Clotildes Vieira (catequista e ex-aluna); Áurea do Amorim (professora de música). 
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Modelo do uniforme escolar de festa. Desenho de Rogério Alves, out./2010. Acervo de Nadja Santos Bonifácio. 
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Na época, as alunas usavam saia de pregas com cós largo, tecido xadrez na cor branca 

e marrom, um pouco abaixo do joelho e blusa branca de manga curta e golas retas, sem 

nenhum ornamento. Meias brancas com frisos azul marinho e sapato preto. (Ver modelo, pág. 

106). 

 

 

A uniformização era uma forma de igualar as alunas encobrindo seus gostos e 

individualidades. Segundo Silva, “o uso do uniforme homogeiniza o grupo. O uso do 

uniforme faz com que o sujeito se dilua num todo maior, e, em nome disso, oculte a 

expressão, através das roupas de sua identidade” (SILVA, 2007, p. 61).  

Ivone Goulart Lopes, quando estudou o Asilo Santa Rita de Cuiabá (1890-1930) 

destinado a meninas pobres, e dirigido pelas Irmãs Salesianas durante dois períodos, o 

primeiro entre 1895-1903 e, posteriormente entre 1922-1972, assinalou que os uniformes 

cotidianos usados nessa instituição eram “listrado/xadrez para os dias comuns, sendo branco 

para as festas, solenidades, „gala‟” (LOPES, 2006, p. 183).  

 

 

 

Figura 22: Uniforme Escolar Diário, década de 1940. Autoria desconhecida, sem data. Fonte: Álbum do 

Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. 
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Modelo do uniforme escolar diário da década de 1940. Desenho de Rogério Alves, out./2010. Acervo de Nadja 

Santos Bonifácio. 
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Percebe-se, com isso uma semelhança das vestes escolares do Oratório Festivo Dom 

Bosco com os fardamentos utilizados nas escolas e colégios dirigidos pelas Filhas de Maria 

Auxiliadora que, tradicionalmente, empregavam no fardamento diário nos orfanatos xadrez na 

cor preto e branco e nos Colégios para filhas da elite, saia azul marinho de pregas, blusa 

branca com pala bordada e gravata azul marinho; nos uniformes de gala saia e blusa branca.   

A modelação da conduta das internas também se verificou nas fotografias, como a 

padronização do corte de cabelo, analisado por Michelle Perrot (2003, p. 15) como “símbolo 

supremo da feminilidade”. O corte tipo “Chanel” abaixo da orelha e com franjas para as 

alunas que apresentavam cabelos lisos; para as alunas de cabelos crespos eram cortados bem 

curtos, tipo “masculino”. Fotografavam-se fardadas sem adereços no cabelo, no braço ou 

pescoço. As alunas desde pequenas eram conduzidas a não utilizar acessórios de beleza, 

impedindo a exaltação da sexualidade feminina.  

Conclui-se que o fardamento das alunas do Oratório Festivo Dom Bosco significou, no 

período, disciplina, organização e ordem, bem como, um símbolo de compostura que 

procurou imprimir nas moças o pudor no vestir. 

 

 

2.3. As Práticas Disciplinares: Normas, Transgressões e Punições 

 

 

Uma das principais normas da instituição 

consistia em não deixar a aluna desocupada. Pelo 

regulamento todo o tempo deveria ser preenchido com 

variadas ocupações e obrigações, não deixando 

margem para pensamentos evasivos e não cometer 

erros. Mas, nem mesmo com a estratégia de 

“intensificar a utilização do tempo” decompondo-o 

(FOUCAULT, 2008, p. 131), as alunas deixaram de 

burlar a integridade da norma. Transgressões várias 

ocorreram durante o tempo investigado neste estudo e 

conforme o depoimento das ex-alunas, as faltas não 

ficavam impunes quando descobertas pelas dirigentes.  

 

Figura 23: Relógio Silco. S/d. Acervo 

do Oratório Festivo Dom Bosco. 

Autoria: Nadja Santos Bonifácio, 

2008. 
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A ex-interna Madalena Rodrigues (2010) aludiu que na instituição era tudo muito bem 

organizado, pois “mãezinha gostava das coisinhas dela arrumadas”. A começar pelo controle, 

distribuição e racionalização do tempo e do espaço. Os momentos de estudar, fazer as 

obrigações, brincar, rezar e comer eram todos determinados. 

Os relógios afixados em lugares estratégicos, na parede ou sob o móvel, eram os 

marcadores desses instantes. Foram os cadenciadores das atividades das alunas, bem como, de 

suas professoras e pessoas beneméritas que doavam parte de seu tempo ao trabalho 

filantrópico e voluntário.  

As obrigações intensificaram-se depois da introdução de novos recursos e práticas 

variadas, exigindo “outro grau de precisão na decomposição dos gestos e dos movimentos, 

outra maneira de ajustar o corpo a imperativos temporais” (FOUCAULT, 2008, p. 128), 

preenchendo assim os dias das alunas com ordem e disciplina.  Essa maneira de organizar o 

tempo é segundo Foucault (2008, p. 126) “uma velha herança” que, conforme Gallego (2008, 

p. 18) “influenci[ou] na atitude mental e no modo de vida das pessoas”.  

Torna-se relevante falar sobre o tempo e espaço neste tópico porque a vigilância dos 

agentes pedagógicos girava em torno dos horários detalhados, tendo em vista, o bom 

aproveitamento das atividades das alunas e a incorporação de hábitos, bem como a disposição 

destas em cada espaço. Até porque, as transgressões aconteciam em variados lugares: no 

recreio, na sala de aula, na Igreja, nas procissões, no pátio, no momento das refeições, ou seja, 

em todos os espaços elas encontravam brechas para burlar o regulamento institucional. Nota-

se também que o tempo, disciplinador por um lado, era um dos principais dispositivos para 

pressionar a correta conduta das alunas; por outro um aliado com o qual as alunas se valiam 

para saber o momento certo de empreender suas táticas agindo a seu favor.   

Maria Eurides de Jesus Santos (2010) que ingressou no orfanato no início da década 

de 1940, frequentemente era castigada por cometer infrações e envolver-se em confusão: 

ficou de castigo, apanhou de palmatória e experimentou outros dispositivos disciplinares 

aplicados pelas dirigentes.   

Expressou que naquele tempo “não podia beber água toda hora”, faltava muita água na 

localidade, ela e outras alunas carregavam água depois de meio dia (no momento das 

obrigações) para “encher os túneis na parte de cima”, o que levava a ex-interna a sentir sede e 

por isso “beber, água quente da bomba que ficava no pátio” escondido de “mãezinha Bebé 

que não queria que ninguém tomasse água quente da bomba para não ficar doente”. Mesmo 

assim, Jesus Santos “olhava a casa toda, aquele prédio todo […] chegava na boca da bomba 

tapava, batia (pafo, pafo, pafo), quando vinha aquela água, bebia. Mas acredita que mãezinha 
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via e eu não percebia de onde, e ela não me castigou! Então pensei que ela não me castigou 

porque não quis”. (JESUS SANTOS, 2010).  

A restrição era uma maneira de exercitar o autocontrole, disciplinando os instintos, tal 

como a vontade de beber água a todo o momento num período de escassez. Do mesmo modo, 

com relação ao hábito alimentar, que havia o momento certo das refeições e do lanche. Assim, 

não era permitido “mexer” na dispensa de mantimentos, muito menos, “tirar fruta do quintal” 

para comer fora dos horários estabelecidos.  

Maria Eurides de Jesus Santos (2010) deduziu que não foi castigada por beber água de 

bomba, todavia, no „momento devido‟, a diretora Genésia Fontes chamou sua atenção na 

frente das alunas, dizendo: “Eu acho graça que Eurides toma água de bomba e não fica 

doente”, isso deixou a ex-interna confusa, visto que, sondava “todo o terreno” antes de fazer o 

mal feito.  

Na planta de situação da instituição (figura 18) verifica-se que a disposição do prédio 

central possibilitava as agentes, a vigilância dos três pátios (das oratorianas, externas e 

internas). Se o observador estivesse no piso inferior ou superior teria visibilidade da 

movimentação desses lugares.  

As transgressões e rebeldias cometidas pelas alunas deveriam ser reparadas com rigor, 

a fim de não corromper o restante do grupo. As transgressões, do tipo “cochilar na hora da 

missa” ou “trocar o lugar na fila” (AZEVEDO, 2010) e, consequentemente nos bancos da 

Igreja, desorientando o olhar das dirigentes ou, simplesmente “comer melancia com caroço e 

fiapo” (JESUS SANTOS, 2010) eram atitudes discordantes do aprendizado recebido nas aulas 

de etiqueta e que colocava em risco a qualidade do ensino da instituição.  

Por essas faltas, no mínino, a aluna recebia uma „leve‟ punição. No caso de Maria 

Eurides de Jesus Santos (2010) que comia toda a melancia com o “caroço e fiapo”, “o bagaço 

de laranja” e, até mesmo, o “nódulo da cana” era submetida a “tomar chá ou café com óleo de 

rícino ou com sulfato de sódio” para “limpar os intestinos” (JESUS SANTOS, 2010) e, 

obviamente incorporar os bons modos e não cometer o gesto incivilizado à mesa. 

Maria Eurides de Jesus Santos (2010) focou seu depoimento em recordar as 

brincadeiras e travessuras, que lhe valeu a aplicação de vários tipos de penalidades. Expressou 

que nas aulas de trabalhos manuais era sempre repreendida por perturbar ou distrair as outras 

colegas durante as aulas, isso significava perda de tempo num momento de obrigações. Sem 

contar que a quantidade e a boa qualidade dos trabalhos eram fundamentais para expor os 

produtos à venda.  
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O ofício de bordar executava-se num lugar e tempo determinado e apropriado. Nesse 

espaço a professora ensinava os pontos e vigiava o progresso do trabalho de cada aluna. 

Foucault chamou momentos como esses de “princípio de quadriculamento” (2008, p. 128). 

Jesus Santos contrariava esse princípio, pois, enquanto suas colegas concentravam-se nos 

bordados, atividade que exigia das mesmas, “aplicação e exatidão”, Jesus Santos atrapalhava 

a evolução das atividades, contaminando o ambiente disciplinar com suas “histórias de minha 

casa”
69

 inventadas nas horas dos trabalhos de bordado.  

Jesus Santos asseverou que certo dia, as professoras trocaram-na de lugar, colocando-a 

próximo de uma menina “muito quieta e pouco falava com as outras”. Mas, mesmo assim, 

salientou Jesus Santos: “comecei a conversar com a menina sobre as „histórias de minha casa‟ 

e ela começou a se interessar e falar comigo e no final das aulas quando mãezinha olhava 

meus trabalhos pouco tinha feito e a menina também” (JESUS SANTOS, 2010).  

Para Foucault uma das formas de “esquadrinhar” o indivíduo no espaço seria 

correlacionar à postura do corpo e o gesto, pois, o desenvolvimento das atividades, 

 

[…] não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos 

definidos; impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do 

corpo, que é sua condição de eficácia e de rapidez. No bom emprego do 

corpo, que permite um bom emprego do tempo, nada deve ficar ocioso ou 

inútil: tudo deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido. Um corpo 

bem disciplinado forma o contexto de realização do mínimo gesto. 

(FOUCAULT, 2008, p. 130) 

 

Decididamente Maria Eurides de Jesus Santos não detinha um encadeamento entre o 

“gesto e a atitude global do corpo”, ou seja, a aluna não rendia nos trabalhos de bordado que 

fazia e ainda por cima atrapalhava o progresso das outras, até mesmo das professoras que 

ficava a todo instante elaborando “técnicas disciplinares” (FOUCAULT, 2008, p. 136) para 

contê-la. Mas, a rebeldia não ficou sem corretivo, Jesus Santos continuou nas aulas de 

bordado, encarregada de bordar “dez fronhas para uso da casa” composto pelo “mesmo 

desenho de bordado, em ponto cheio com linha branca, tecido morim branco, tudo branco”. 

Contudo, o trabalho não foi concluído, porque a aluna não aguentou a pressão de bordar “tudo 

de uma mesma cor e do mesmo jeito” (JESUS SANTOS, 2010).      

Os agentes da instituição procuravam coordenar e controlar o espaço através de 

“técnicas disciplinares”, que davam o tom da organização no estabelecimento. Foram 

procedimentos que contribuíram para distribuição das mesmas no espaço de forma disciplinar, 

                                                 
69

  Durante o depoimento Jesus Santos afirmou que eram histórias que “inventava sobre casa, família, essas 

coisas”, às vezes, “era que lembrava”. Provavelmente, algumas lembranças da vida anterior ao Oratório e 

outras fictícias, indicando as lembranças de sua mãe adotiva e o desejo de viver novamente em família. 
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“de acordo com uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os 

movimentos” (FOUCAULT, 2008, p. 118). 

O emprego da fila, os castigos, o fardamento, 

os comandos ou sinais (sino, o canto da Ave Maria 

todos os dias às seis da tarde, o Bom dia, o Boa tarde 

e o Boa noite) alertavam o começo e o fim de cada 

atividade, incidindo nos tempos certos e horários 

ritmados durante todo dia das alunas. 

 

[…] às 6:00 da tarde, o sino tocava. Pelo sino a gente já 

sabia e Maraci cantava a Ave Maria. [Automaticamente] a 

gente sabia que era hora do Angelus. Na hora vinha minha 

Aurinha e mãezinha, ficavam na frente e rezavam Angelus 

Domini…, todas as alunas juntas, acompanhavam 

(RODRIGUES, 2010). 

 

 

 

 

 

Mesmo assim, as alunas burlavam os sinais de comando. 

  
Certo dia eu e outras colegas ficamos de castigo dentro do quarto, em pé, 

porque a gente “pintou durante o dia”. Perdemos o recreio noturno e ficamos 

de pé até a hora que mãezinha e minha Aurinha terminaram as rezas e iam 

dormir. Minha Aurinha certo dia esqueceu-se de nos mandar deitar e nós 

ficamos de pé, de castigo, por muito tempo. Mas ninguém foi pra cama. De 

outra vez, quando ficamos no mesmo castigo tinha uma menina que sabia 

imitar a voz de mãezinha, ela se escondeu por trás da porta e mandou todo 

mundo ir pra cama como se fosse mãezinha falando, desde que mãezinha e 

Aurinha ainda estavam rezando, por isso, ficamos novamente de castigo. 

(JESUS SANTOS, 2010)   
 

Embora o controle por meio de normas, restrições e castigos fosse “necessário para [o 

espaço] não ficar desorganizado” (FERREIRA, 2008), as agentes das práticas pedagógicas da 

instituição, não conseguiam sufocar, totalmente, o instinto natural das alunas. Até porque, 

certas proibições instigavam a curiosidade das meninas, incitando-as a comportamentos 

transgressores, tais como: as leituras clandestinas; os „olhares suspeitos ou sugestivos‟; as 

fugas; os contatos com as alunas externas; bilhetes escondidos; passar a comida indesejada 

para outra aluna; maquiar o rosto e outras articulações individuais e incoerentes com a 

disciplina imposta na instituição. 

Figura 24: Sino do Oratório Festivo Dom 

Bosco. Acervo: Oratório Festivo São João 

Bosco. Autoria: Nadja Santos Bonifácio, 

2008. 
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O pátio, lugar de brincadeiras, também foi palco de subversões de meninas astutas. 

Enquanto algumas alunas liam e outras brincavam, elas esperavam o momento certo de 

inventarem seus momentos de ação, “aplicando nas regras que normalizam as condutas, 

golpes não previstos que deslocam ou anulam seus efeitos” (CHARTIER; HÉBRARD, 1998, 

p. 30).  

Dominique Julia alertou que “há séculos, existe uma cultura dos jovens que resiste ao 

que se pretender inculcar: espaços de jogos e de astúcias infantis desafiando o esforço de 

disciplinamento” (JULIA, 2001, p. 36-37), dessa forma, essas alunas se valiam de “táticas”
70

 

(CERTEAU, 1994, p. 46), entrando em ação num instante em que o “outro” (superiora e 

agentes) distraía ou falhava na vigilância. Nesses momentos, as alunas “pulava[m] a cerca do 

pomar para roubar frutas”, “enterrava[m] frutas na areia”, “pegava[m] revistas escondidas no 

muro através das alunas externas” e “conversava[m] com as externas” (RODRIGUES, 2010; 

FERREIRA, 2010; SANTANA, 2010) e outras irregularidades.  

Outras normas institucionais a considerar eram os cuidados com as alunas em espaços 

públicos, o ingresso indiscriminado de visitas ou pessoas estranhas dentro da instituição, bem 

como, atentar para o contato com as más leituras.  

Rodrigues (2010) relatou que quando frequentavam a Igreja dos Salesianos, Nossa 

Senhora Auxiliadora e quando aconteciam festas e procissões, havia uma aproximação dos 

alunos do Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora com as meninas do Oratório Dom 

Bosco e nesses momentos ela mesma “flertava” com um menino do Oratório. “A gente ficava 

piscando o olho um para o outro na hora da missa, sem mãezinha nem minha Aurinha 

perceber porque senão seria repreendida e castigada” (RODRIGUES, 2010). Na 

documentação investigada não foi encontrado nenhum tipo de bilhete ou repreensão que 

relacionasse a namoro das alunas dentro ou fora da instituição. Mas, as alunas recordaram 

alguns casos. 

Santana (2010), ex-interna contou que certo dia, as meninas do internato foram 

participar de uma procissão na cidade. Ela e outra colega viram um seminarista e começaram 

a comentar – segundo ela “coisa de moça” – que “ele era bonitinho” e ficaram “cochichando 

sobre o seminarista” e a freira
71

 viu e “por causa disso levamos castigo”. De outra vez, 

Santana sofreu penalidade porque riu quando o padre coçou a cabeça na hora da missa. “Só 

porque a freira me viu rindo passei três dias seguidos de castigo. Depois da reza, quando todas 

                                                 
70

  CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994, p. 46.  
71

  A época, década de 1950, as freiras Camilianas já dirigiam a instituição.  
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iam dormir, eu ficava em pé no meio da sala, com os olhos vendados por meia hora com a 

assistente de vigia” (SANTANA, 2010).  

Santos (2010), ex-aluna externa, também foi flagrada ajudando uma interna a trocar 

“bilhetinhos” com um rapaz que conheceu dentro da instituição. Santos aludiu que os 

comerciantes ajudavam muito a instituição e, “às vezes, a encomenda era entregue por 

rapazes”. Num desses dias […] 

 

[…] teve um rapaz (carregador) que foi levar […] farinha, fruta […] e 

Rosalva [aluna interna] se apaixonou por esse rapaz e esse rapaz por ela. Aí 

ela pegou fez um bilhete e mandou por mim. E agora pra me entregar esse 

bilhete. Não entreguei e fui devolver a Rosalva. Na hora, irmã Roberta viu e 

pediu o „negócio que eu tinha na mão‟ e ficou insistindo. Quando ela olhou 

para o outro lado eu botei o papel na boca e tive que engolir, então ela não 

tinha como provar e ficou por isso mesmo. (SANTOS, 2010). 

 

Esses ocorridos demonstram que mesmo com toda proteção e educação recebida 

dentro da instituição as alunas cometiam desvios, a fim de satisfazer seus instintos. Ou seja, as 

alunas valiam-se de uma cultura escolar específica, própria, na qual, movimentavam-se 

conforme suas vontades, mesmo que escondido.  

O temor da diretora Genésia Fontes em “misturar” as alunas internas com as externas 

no mesmo espaço era por causa dessas atitudes – a introdução de outras formas de 

representação do mundo, no seu entender contaminaria a educação esmerada dedicada às 

internas. 

Não, a gente não podia se misturar com as alunas externas, mãezinha não 

permitia, porque a gente tinha outra educação. (FERREIRA, 2008). 

Nós, alunas externas, ficávamos no outro pátio, a escola também era 

separada. Na Igreja quando havia festa e missa a gente ficava de um lado dos 

bancos a interna de outro ou então na parte de cima. (NUNES, 2010).  

No meu tempo era cada um no seu lugar, o pátio que a gente [oratorianas] 

ficava era de um lado, as externas de outro e as internas lá pra dentro. 

(RAMOS, 2010). 

[Na Igreja] as internas ficavam em cima e a gente ficava em baixo, não tinha 

mistura só na hora da comunhão. [Na escola] era assim a gente estudava na 

parte do externato e elas lá pra dentro. Não tinha [mistura] de maneira 

nenhuma. Não tem aquela parte do lado do pensionato. A gente arrodeava 

pelo pensionato para ir à Igreja. Elas iam por dentro para não se encontrar. 

[Mas] escondido a gente conversava. A gente conversava depois da missa. 

(SANTOS, 2010). 

[…] a gente não podia ficar amiga das alunas externas, nem conversar com 

elas, mas a gente conversava com elas escondido. Elas davam revistas de 

fotonovela pra gente ler. Colocava escondido em algum lugar do muro, e 

depois sinalizava que estava em tal lugar. A gente ia lá, pegava e botava por 

baixo da blusa e lia escondido, lia no banheiro. (RODRIGUES, 2010). 
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Nessa pequena passagem do relato da ex-interna Rodrigues (2010), sobressaíram duas 

transgressões – a amizade com as alunas externas que possibilitou uma superficial 

socialização com o mundo exterior e os produtos considerados “maléficos” advindos desse 

mundo – as leituras proibidas. Rodrigues não lembrou o nome de nenhuma revista que leu na 

época (meados da década de 1950), contudo, está posto que, se liam escondido significava 

que não eram “boas leituras” recomendadas pela Igreja.  

Com a visão de hoje Rodrigues afirmou que eram “sobre coisas inocentes”, “abraços 

de namorados, roupas femininas, essas bobagens” (RODRIGUES, 2010), mas que naquele 

tempo incitava e mostrava as alunas como se estabelecia o relacionamento entre o homem e a 

mulher e outros fatos que elas não tinham conhecimento.  

A representação da sociedade conservadora sobre as fotonovelas e revistas femininas 

naquele período (início do século XX até final da década de 1960) era de que o conteúdo 

desses impressos era nocivo às moças por exporem amores e paixões, namoros, infidelidade 

no casamento, comportamentos e outros discursos sobre as relações de homens e mulheres 

modernos, produzindo uma imagem feminina incompatível com o padrão da boa moça.  

As fotonovelas e revistas femininas, diferentemente das leituras religiosas dispostos na 

pequena „biblioteca‟ do Oratório, eram segundo Sonia Pinto de Albuquerque Melo (2009):  

 

[…] uma forma de representação coerente do cotidiano, visto que captava a 

realidade, a fim de criar ficção, apresentando os fatos a partir de uma 

narrativa lógica e direta. Também a associação dos elementos textual e 

visual permitia às leitoras uma recepção mais subjetiva, favorecendo uma 

grande possibilidade de significações. Os conteúdos das fotonovelas se 

dividiam em sentimentais e eróticos; por conseguinte, nas fotonovelas 

analisadas, [no estudo da autora] o teor predominante foi o sentimental, o 

que possibilitava a realização da leitura no meio familiar, apesar de que, […] 

as fotonovelas não eram bem quistas pelas famílias, independentemente, do 

que se tratasse. (PINTO, 2009, p. 105-106) 

 

Genésia Fontes investiu em impressos, tais como, revistas católicas e sobre bordado, 

jornais e livros católicos, almanaques, a fim de complementar a educação religiosa e 

doméstica das meninas e para afastar ao máximo as alunas do que acontecia fora dos limites 

do Oratório Festivo.   
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QUADRO VI – AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DA INSTITUIÇÃO (1930-1952) 

IMPRESSOS VALOR DA ASSINATURA MENSAL 

Jornal “Amigo da Infância”
72

 2$000 

Jornal “A Boa Nova”
73

 3$000  

“Mensageiro da Fé” 5$000 

Revista “Leituras Católicas”
74

 8$000 

Jornal “A Cruzada”
75

 10$000 

Revista “Artes de Bordar” 16$000 

Almanaques
76

 - 

Catecismos Não eram comprados por assinatura.  

 Fonte: Livro de Contas (1933-1952). Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 

 

A ex-interna Eurides de Jesus Santos (2010) relembrou de um caso relativo à entrada 

de livros anticatólicos no estabelecimento. Jesus Santos era uma “menina que gostava muito 

                                                 
72

  Impresso com tiragem quinzenal, chamado também de „quinzenário da juventude‟. Estava sob a 

responsabilidade e direção de padres da Ordem Franciscana Maior em Salvador. O jornal obedecia à seguinte 

configuração: as 1ª e 2ª páginas estavam destinadas a histórias e contos populares de cunho moral; 3ª página - 

designada Estudaremos nossa religião dividia-se em Catecismo e Contos e Milagres de Jesus; 4ª página - 

Páginas do Sabidão, continha palavras cruzadas, adivinhações curiosidades, pensamentos e outros jogos; 5ª 

página, Dois minutos com as crianças, informações de textos explicativos para as crianças sobre assuntos 

relacionados à Igreja; a 6ª página, Nosso Correio, espaço para as crianças participarem com cartas 

endereçadas para um personagem chamado Tio Quincas. 7ª página, Página Alegre, continha brincadeiras, 

adivinhações, piadas e charadas; e a 8ª, última página, continha duas sessões - Proezas de Bim e Bão e 

Cuidados com a saúde (onde citava, principalmente, o tratamento com os dentes, a importância da vacinação, 

discussões sobre estados febris e outros temas relacionados com a higiene e a saúde do corpo). BONIFÁCIO, 

Nadja Santos. Livros, Revistas e Jornais Católicos: a formação de meninas no Oratório Festivo São João 

Bosco. VILLALTA, Luiz Carlos; BAGGIO, Kátia Gerab; FURTADO, João Pinto (Org.). Anais Eletrônicos 

(CD-ROM) e XV Encontro Regional de História. Belo Horizonte: ANPUH – MG, 2008, p. 7-8. 
73

  O jornal a “Boa Nova” foi um órgão da paróquia São José, um periódico que entrou em circulação em 1925 

com o sentido de preencher a lacuna deixada pelo jornal “A Cruzada” quando suspendeu seus trabalhos. 

SOUZA, Valéria Carmelita Santana. “A Cruzada Católica”: uma busca pela formação de esposas e mães 

cristã em Sergipe na primeira metade do século XX. São Cristóvão: Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação, Universidade Federal de Sergipe, 2006, p. 45. Dissertação (Mestrado em Educação). 
74

  A Coleção Leituras Católicas foi criada e idealizada pelo sacerdote Dom Bosco, em 1853, com o objetivo de 

impedir a ação dos protestantes. Os livrinhos da coleção foram traduzidos em diversos idiomas. No Brasil foi 

impresso, pelas tipografias da Escola Santa Rosa localizada em Niterói, Rio de Janeiro e no Liceu Salesiano 

de Salvador. Inicialmente, a coleção foi concebida para ser utilizada na educação dos alunos dos Colégios 

Salesianos, principalmente, nos Oratórios Festivos, mas, obteve uma repercussão considerável no ambiente 

familiar, em outras escolas católicas e na catequese. Algumas edições foram amplamente utilizadas nas 

representações teatrais das instituições Salesianas com títulos diversificados, tais como: dramas, vida de 

santos, histórias bíblicas, valores e exemplos morais, explicações do evangelho, que auxiliavam na 

consolidação do caráter e composturas dos alunos e alunas. 
75

  Primeiro jornal católico aracajuano fundado em 1918 com o fim de defender os interesses da Igreja, afastar o 

erro, e combater o protestantismo, fornecendo lições no que diz respeito à formação do caráter. SOUZA, 

Valéria Carmelita Santana. “A Cruzada Católica”: uma busca pela formação de esposas e mães cristãs em 

Sergipe na primeira metade do século XX. São Cristóvão: Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal de Sergipe, 2006, p. 45. Dissertação (Mestrado em Educação). 
76

  De acordo com Graça (2002), os almanaques eram folhetos doados em cortesia pelo farmacêutico da família; 

complementava-se ou rivalizava-se com a Bíblia na escolha dos nomes dos filhos. Esses eram encontrados em 

quase todas as casas. Junto à folhinha descartável, indicava aos pais e mães de família, o santo que presidia o 

dia do nascimento de um rebento, especialmente quando aquele santo não era muito prestigiado na hierarquia 

celestial. Mas, sua função principal era divulgar os poderes milagrosos dos remédios fabricados por aquele 

laboratório e trazia informações úteis ao dia a dia da família. GRAÇA, Tereza Cristina Cerqueira da. Pés de 

anjo e letreiros de neon: ginasianos na Aracaju dos anos dourados. São Cristóvão-SE: Editora UFS, 2002, p. 

93 
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de ler” e a diretora reconhecia seu hábito de leitura, tanto que a presenteou com livros 

católicos, os quais têm guardados até hoje.  

Numa época a ex-interna lia todo dia o mesmo livro, isso gerou a desconfiança da 

diretora Genésia Fontes que lhe perguntou qual livro a aluna estava lendo. Respondeu-lhe que 

era um livro sobre religião. A diretora pediu-lhe para ver e percebeu que era um livro sobre o 

espiritismo. De imediato perguntou a ex-aluna onde tinha “arranjado o livro”. A aluna 

afirmou que estava junto com os livros católicos que “seu Bizuca [trouxera]” e costumava 

deixar na instituição (JESUS SANTOS, 2010).  

A ex-interna confessou que não gostou quando a diretora lhe tomou o livro 

severamente, pois ficou muito interessada na leitura, a ponto de querer “fazer os rituais que o 

livro ensinava”. No mesmo instante, afirmou a ex-aluna: “mãezinha mandou revirar toda 

biblioteca para separar os livros profanados e tocar fogo em tudo. E assim foi feito. Depois ela 

ligou para o irmão dizendo que não levasse mais aqueles livros para o Oratório”. (JESUS 

SANTOS, 2010).  

O fato deixou margem para inferir que não existia, por parte da diretora e agentes, uma 

vigilância severa sobre os impressos que outros ofertavam à instituição e que ela não 

imaginava que seu irmão “Bizuca”, mesmo sabendo de sua devoção ao catolicismo, pudesse 

introduzir “livros profanos”, dentro do estabelecimento. Bizuca era o cognome de Deusdeth 

Fontes, irmão mais velho de Genésia Fontes, que era espírita e fazia parte da União Espírita 

de Sergipe fundada em 1942, que também teve forte rejeição por parte da sociedade católica 

na cidade. Apreende-se, com isso, a existência de formas estratégicas que participantes de 

outras religiões empregavam, aproveitando o livre acesso nos espaços de convívio para 

infiltrar suas publicações e conquistar adeptos. 

Os castigos físicos, mesmo sendo proibidos por Lei, desde início do século XIX, foi 

uma prática executada pelos professores e instituições escolares até meados do século XX. 

José Eduardo Meschiatti estudou a presença salesiana em Campinas através do Externato São 

João para meninos. Asseverou que: 

 

[…] nas casas salesianas até a década de 1970 […] a conduta [de alguns] 

padres em relação aos alunos que burlavam as regras era de reprimendas e, 

até em muitos casos, eram de agressões físicas leves e pesadas, a depender 

da época. Tais como tapas na cabeça, chibatadas com vara de marmelo, 

puxões de orelha e outros. (MESCHIATTI, 2000, p. 116).   
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Ao contrário do que estabeleciam as normas do Sistema Preventivo de Dom Bosco, 

que enaltecia a preferência aos castigos morais
77

 e a conversa ao pé do ouvido (os conselhos), 

do que os castigos físicos, na prática os agentes da instituição – na década de 1950 – agiam 

como muitas outras instituições de ensino no Brasil, valendo-se de artifícios austeros de 

coação como a “palmatória com furos” (FERREIRA, 2010), a “régua de madeira” 

(RODRIGUES, 2010), “ficar em pé ou sentada de castigo” (SANTANA, 2010), “puxão de 

orelha” (SANTOS, 2010) e o “tamanco”, tanto na sala de aula, quanto em outros momentos 

julgados necessários. A utilização da palmatória, régua ou tamanco era uma prática comum 

aplicada às alunas do Oratório Festivo Dom Bosco, tendo em vista corrigir a indisciplina das 

mesmas e servir de exemplo. 

Em algumas entrevistas com ex-alunas foram mencionados os “bolos” na hora da 

“sabatina” de tabuada e “lição de cor” (FERREIRA, 2008; SANTANA, 2010; SANTOS, 

2010). “Não respondeu certo a tabuada, tome bolo”! (RODRIGUES, 2010). A ex-interna 

Rodrigues recordou o dia que a professora Jair Dantas de Lima (década de 40) acertou-a com 

a régua: “Uma vez a professora me deu uma „reguada‟ na perna porque eu não acertei a 

tabuada e ainda me disse: Você não estudou! Eu fiquei chorando, mas estava na sala de aula! 

Tinha que ficar quieta”. (RODRIGUES, 2010).  

Santos (2010) asseverou que “pintava” quando era pequena e certa vez levou um 

“puxavão de orelha” da diretora Genésia Fontes e ainda ficou “sentada na cadeira de castigo” 

porque deu um tapa em uma colega.  

 

[…] a menina me deu um tapa e ela não viu. Aí eu achei de atacar a menina 

lá dentro mesmo e dei de frente com ela [Genésia Fontes]. Minha filha, mas 

foi um „puxavanco‟ de orelha sabe e fiquei de castigo. Olhe! Apanhei, a 

menina me bateu e eu ainda fiquei de castigo. (SANTOS, 2010).  

 

Mas, mesmo sendo as alunas conhecedoras das sanções impostas pela instituição, 

foram àquelas consideradas transgressoras que encontraram em variados espaços e ocasiões, 

artifícios para renderem-se às pressões naturais dos instintos e interagir com pessoas, objetos 

e informações do mundo exterior dentro da própria instituição. Foram as alunas transgressoras 

                                                 
77

  O castigo moral tem como pressuposto a exposição dos alunos a situações de embaraço público ou de elogios 

manifestos, tal como a premiação com material escolar, livros e/ou medalhas, ou mesmo realização de exames 

finais em espaço público – essas medidas eram estratégias fundamentais para induzir o autocontrole e 

autodisciplina. VEIGA, Cyntia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007, p. 175-176. 
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e indisciplinadas
78

 que tiveram a ousadia de produzir outra cultura escolar divergente da 

cultura escolar regulamentada pela instituição.  

Conforme os princípios do Sistema, não se recomendavam castigo físico com objetos 

de coerção, tais como, a palmatória, vara, réguas e tamancos, contudo, a prática foi 

empregada até meados do século passado nas instituições. Ora, se existiam as punições em 

suas variadas formas permeando a cultura escolar da instituição era um indicativo de que não 

havia uma dominação absoluta sob as alunas, posto que, o Regulamento previamente 

fabricado, sancionava punições.
79

  

No entanto, juntamente a esses aplicativos foram introduzidos castigos que também 

afetavam o corpo do indivíduo, mas sem deixar marcas visíveis como o emprego do “óleo de 

rícino”, o “cansaço físico e mental” e, não obstante inseriram as penalidades morais que 

castigavam o psicológico através do constrangimento, da indiferença e da emulação.  

A diretora Genésia Fontes, na organização escolar e pedagógica do Oratório Festivo 

Dom Bosco procurou adaptar e imitar vários elementos do Sistema Preventivo que foi 

elaborado pelo sacerdote Dom Bosco, que na concepção de Lopes 

 

[…] só pode ser vivido quando todos estão empenhados na criação de uma 

comunidade educativa baseada na familiaridade, no clima de alegria, que dá 

vez ao jovem, e sua participação deve ser incrementada através de múltiplas 

práticas e vivências, como as associações, os grupos, a música, o teatro, as 

celebrações, os passeios, os esportes, as festas. (LOPES, 2006, p. 178). 

 

É nessa dimensão que se considera, no capítulo que segue, a reconstituição das 

representações das práticas do ensino formal e informal oferecido pela instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78

  Indisciplinadas eram meninas que contrariavam as normas e demonstravam resistência explícita à rigidez 

disciplinar e contra o regulamento institucional. No Livro de Matrículas na categoria “observação” 

identificou-se sete alunas que saíram por insubordinação ou indisciplina durante o período estudado, mas em 

conversa informal com ex-interna, na realidade, algumas dessas alunas fugiam e eram categorizadas como 

“expulsa por insubordinação”.  
79

  As punições variavam desde o castigo moral e físico, a expulsão ou transferência para outra instituição. 



 

CAPÍTULO III 

 

REPRESENTAÇÕES DA CULTURA ESCOLAR DO ORATÓRIO FESTIVO DOM 

BOSCO: EDUCAÇÃO E RELIGIÃO 

 

 
Figura 25: Coroação de Nossa Senhora, 1975. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria 

desconhecida. 
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3.1– A Prática Educativa Formal: o Internato e o Externato 

 

 

 

 orna-se importante relembrar que no percurso de 1914 a 1952, a 

instituição apresentou mudanças e continuidades, tanto em sua estrutura 

física quanto na organização pedagógica, devido a transformações ocorridas no processo 

social e na própria instituição.  

As exigências relativas aos aspectos físicos, higiênicos, materiais e legais impostos 

pela Diretoria de Instrução Pública; através da implantação do Código de Menores Melo 

Matos em 1927
80

, que estabeleceu competências e impôs cobranças às instituições de abrigo 

para menores; a criação do SAM
81

; as exigências da Igreja Católica quanto a postura de seus 

agentes, ao ensino religioso e catequético; as especificações estruturais observadas pela 

Secretaria de Higiene, foram alguns aspectos que se articularam em torno de propostas para 

proteção da infância.  

Esses fatores, de tal modo, atingiram a estrutura organizacional das instituições 

educativas, como o Oratório Festivo Dom Bosco. As mudanças ocorridas nesse sentido 

desencadearam outras formas de ensino na instituição, dentre elas verifica-se a educação 

formal, com as modalidades de internato e externato e a prática informal por meio do Oratório 

Festivo. 

 

 

3.1.1. Educação e cotidiano no internato  

 

 

A forma de educação de internato iniciou no Oratório Festivo Dom Bosco em 

novembro de 1920, com o acolhimento de duas irmãs pobres: Cecília Sandes com doze anos e 

                                                 
80

  O Código de Menores instituído pelo Decreto n° 5.083 de 1926 e consolidado pelo Decreto n° 17.943 A. O 

decreto firmou as leis de assistência e proteção para o menor, tendo o jurista Melo Matos como um dos 

principais articuladores. RIZZINI, Irene. Crianças e menores – do Pátrio Poder ao Pátrio Dever. Um histórico 

da legislação para a infância no Brasil. RIZZINI, Irene; PILLOTTI, Francisco. A Arte de Governar 

crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 

2009, p. 132. 
81

  O Serviço Nacional de Assistência a Menores (SAM) foi criado em 1941, a partir do Decreto-Lei n° 3.799 de 

05/11, objetivando orientar os “serviços de assistência a menores desvalidos e transviados”. Quando criado 

limitava-se somente à Capital da República, em 1944, com o Decreto-Lei, n° 6.865 de 11/11, o SAM 

projetou-se nacionalmente. RIZZINI, Irma. Meninos Desvalidos e menores transviados: a trajetória da 

assistência pública até a Era Vargas. RIZZINI, Irene; PILLOTTI, Francisco. A Arte de Governar crianças: a 

história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2009, p. 

264-265.   

T 
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Guiomar Sandes, de oito anos de idade, que perderam a mãe, Acidalha Sandes quanto ao 

nome do pai não houve registro no Livro de Matrícula (1921-1952). No ano seguinte (1921) 

entraram mais duas asiladas: Maria José Santos e Lígia Barbosa Soares. A primeira, órfã de 

mãe, estava com dez anos e foi deixada na instituição pelo pai, Marcolino Santos; e a mãe de 

Lígia, Horismídia Soares a deixou no abrigo com oito anos de idade.  

Essas quatro meninas foram as primeiras assistidas e registradas no Internato do 

Oratório Festivo Venerável Dom Bosco. Todas elas teriam histórias para contar sobre o tempo 

que permaneceram na instituição. Elas dividiram o mesmo espaço de convivência e foram 

submetidas a situações comuns de ensino, mas ao mesmo tempo tiveram destinos diferentes. 

Maria José Santos, em 1925, estava com catorze anos, quando o pai foi buscá-la depois de 

quatro anos amparada pela instituição; em 1929, Lígia Barbosa Soares foi entregue à 

madrinha, depois de oito anos de convivência no internato; Cecília Sandes e Guiomar, 

também saíram em 1929, uma com vinte anos, outra com dezesseis anos. Registrou-se no 

Livro de Matrícula (1921-1952), que Cecília saiu para “casar” e a irmã “acompanhou-a”. As 

duas viveram oito anos no internato e como as outras participaram da construção social da 

instituição. 

Frago ressaltou que o espaço formativo “não é neutro […] é um produto cultural 

específico de poder –, que diz respeito não só às relações interpessoais […], mas também à 

liturgia e ritos sociais, à simbologia das disposições dos objetos e dos corpos […] à sua 

hierarquia e relações” (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 64).  

Diante disso, o primeiro Estatuto que estabeleceu normas para o funcionamento do 

internato foi aprovado em 1927. Antes desse período, vinte e quatro meninas entraram na 

instituição e nove saíram, por variados motivos e sem muitas formalidades. Seis foram 

entregues aos seus responsáveis (pai, mãe, irmã ou família tutora); uma faleceu e duas foram 

expulsas por mau comportamento.  

Foram meninas e moças que dividiram aflições, alegrias, saudades, dúvidas e repulsas. 

Conviveram num mesmo espaço, compartilhando as mesmas situações e atividades: dormiam, 

rezavam, estudavam, aprendiam. “Cantava, brigava, lavava, passava, fazia tudo” 

(RODRIGUES, 2010). Como se estivessem num laboratório, sendo submetidas a práticas que 

visavam, sobretudo, interiorizar disposições para desenvolver um hábito moral e religioso 

compatível com uma sociedade de costumes burgueses. Elas eram preparadas para se 

defrontar – depois de oito, dez, doze anos de coexistência e adaptação em um espaço – com 

outro habitus, mas de preferência, sem perder os ensinamentos morais e religiosos aprendidos 

na instituição. Depois destas, muitas outras meninas e moças partilharam o espaço do Oratório 
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Festivo Dom Bosco, no qual, permaneceram “durante aqueles anos em que se formam as 

estruturas mentais básicas […] conformadas por um espaço que, como todos, socializa e 

educa, mas que, diferentemente de outros, situa e ordena com essa finalidade específica a tudo 

e a todos quantos nele se encontram”. (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 64).  

Nesse sentido, percebe-se o micro espaço do internato do Oratório Festivo Dom Bosco 

como um espaço de “configurações” em que as alunas, desde pequenas interagiam e faziam 

parte de uma “rede de interdependências” formada pelas professoras e auxiliares, diretora, 

mães, pais ou responsáveis, Igreja e governantes do Estado, tutores, beneméritos e a própria 

instituição, auxiliando-as para que – a partir de um espaço concedido – tivessem outras 

oportunidades na vida (ELIAS, 1994). Como foi o caso das duas internas, expulsas por 

insubordinação, que conseguiram vaga por intermédio da tutoria – um favorecimento (ou 

troca de favores) da instituição a um benemérito ou pessoa com poder social e econômico, 

que concedia proteção aos filhos de famílias pobres de sua esfera de ação – e dispensaram 

essa assistência por não se adaptarem às “regras do jogo” deliberadas na instituição e outros 

fatores que não foram revelados na documentação. 

O Estatuto de 1927 estabeleceu exigências na admissão quanto à idade, saúde, filiação 

e religião – ser católica. Assim, de acordo com esse documento, para ser admitida, a menina 

teria que apresentar “prova legal de ser maior de quatro e menor de nove anos idade; de ser 

órfã de pai e mãe; certidão de registro civil de nascimento e de batismo; atestado de boa saúde 

e de não sofrer de moléstia infecto-contagiosa, fornecido pelo médico do Oratório”. As alunas 

permaneciam na instituição até os dezoito anos e a partir dessa idade supunha-se que elas 

estavam “aptas” ou “prontas” para “auferir honestamente meios de subsistência” (Diário 

Oficial, Ano XXX, nº 10.274, jan./set./1927, p. 2).  

Rodrigues (2010) revelou que afora a documentação, quando entrou aos seis anos de 

idade, “levou algumas roupas”, que eram guardadas “num armário, tudo bem limpinho” 

ordenado e organizado por “uma numeração”
82

, que conforme Conceição “tinha um caráter 

funcional”, com o objetivo de “padronizar os indivíduos” (CONCEIÇÃO, 2007, p. 57).  

                                                 
82

  Numerações e iniciais de nomes eram utilizadas pelas instituições de internato para distinguir os pertences dos 

internos e com isso colocar ordem no ambiente. No Colégio Nossa Senhora de Lourdes, conforme explicação 

de Costa (2003), as Irmãs Sacramentinas usavam a numeração para ordenar dos objetos individuais das 

alunas. No Colégio Nossa Senhora das Graças em Propriá, instituição dirigida pelas Irmãs Hospitaleiras da 

Imaculada Conceição, todos os “pertences de cada aluna eram identificados pelas iniciais do nome, que 

deveriam ser bordados nas peças” pelas mesmas. MELO, Valéria Alves. As Filhas da Imaculada 

Conceição: um Estudo sobre Educação Católica (1915-1970). São Cristóvão-SE: Universidade Federal de 

Sergipe/Núcleo de Pós-Graduação em Educação, 2007, p. 73. Dissertação (Mestrado em Educação). 
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Tudo lá era por número. Quando a gente chegava lá, já recebia um número. 

Desde quando chegava lá já sabia. O tamanquinho de madeira que a gente 

usava era marcado com o número, o meu era o número seis. Ninguém 

pegava porque sabia que era meu. Tudo era numerado farda, lencinho, 

qualquer coisa da gente. A gente não era chamada pelo número. O número 

era só para organizar as coisas, diferenciar os objetos. (RODRIGUES, 2010) 

 

O sistema de numeração era uma forma de manter a organização e o disciplinamento. 

“Era necessário para não ficar desorganizado” (FERREIRA, 2008). Apesar das meninas não 

serem chamadas pelo número, a „diferenciação das coisas‟ “facilitava a identificação rápida” 

no momento das “ocorrências e escalas de trabalho” ou indisciplina (CONCEIÇÃO, 2007, p. 

57).  

 

[…] porque mãezinha já tinha isso. Ela gostava das coisinhas dela arrumada. 

Se a gente tinha que calçar sandália – que a gente tinha uma sandalhinha 

preta – todas as meninas era de sandália; se fosse de farda, todo mundo com 

a mesma fardinha; a blusa não podia ser diferente. Todo mundo era 

igualzinho (RODRIGUES, 2010).  

 

Segundo Maluf e Mott (1998, p. 411), as numerações e os emblemas bordados ou 

pintados nas roupas eram ainda “advertências higiênicas”. Essas prescrições eram 

recomendadas às donas de casa na preparação do enxoval para marcar a roupa com mesmo 

símbolo, evitando o extravio ou a mistura das peças.  

O quadro que segue demonstra a admissão das alunas internas durante o período 

estudado, detalhando o número de alunas registradas por ano e o número de alunas que 

deixaram a instituição em cada ano.  

QUADRO VII – MOVIMENTAÇÃO DAS ALUNAS INTERNAS REGISTRADAS NO 

ORATÓRIO FESTIVO DOM BOSCO ENTRE 1920 a 1952 

ANO MATRÍCULAS 
TOTAL 

ACUMULADO 
SAÍDAS 

1920 2 2 0 

1921 2 4 0 

1922 4 8 0 

1923 6 14 1 

1924 1 14 1 

1925 4 17 7 

1926 2 12 0 

1927 3 15 0 

1928 6 21 1 

1929 6 26 7 

1930 4 19 4 

1931 3 22 1 

1932 2 23 4 

1933 3 22 0 

1934 5 27 1 

1935 8 34 4 
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1936 5 35 5 

1937 4 34 2 

1938 0 34 5 

1939 4 33 5 

1940 2 30 3 

1941 3 30 2 

1942 3 31 1 

1943 5 35 4 

1944 4 35 4 

1945 3 34 5 

1946 4 33 3 

1947 3 33 6 

1948 2 29 4 

1949 2 27 4 

1950 0 23 8 

1951 8 22 0 

1952 7 29 3 

 

 

Percebe-se no mapeamento do livro de matrícula que entre os anos de 1935 a 1947, a 

instituição obteve um aumento no número de alunas, além disso, observa-se – na 

documentação relativo a doações – que nessa época, houve um crescimento de beneméritos e 

voluntários na instituição.  Contudo, foi com essas percepções de “espaço”, “lugar” e “tempo” 

(FRAGO; ESCOLANO, 1998), que se delimitou o cotidiano construído pelos agentes que 

participaram do processo educativo desenvolvido na instituição, nessa forma de ensino, cujo 

espaço, desde sua abertura em 1920 até 1952, acolheu cento e vinte meninas.  Lugar 

considerado ideal
83

 para impor uma disciplina do corpo e das emoções
84

, através do controle 

do espaço e do tempo das internas. Tempo que os agentes, competentes de suas funções 

procuravam dividir através de estruturas pedagógicas – um conjunto de práticas e ações – 

desenvolvidas por uma pedagogia ativa, deliberada no Sistema Preventivo de Dom Bosco.  

                                                 
83

  Erving Goffman define que “toda instituição tem tendência ao fechamento”, umas, mais do que outras. O grau 

de fechamento irá depender do isolamento das relações sociais dos participantes da instituição com o mundo 

exterior. A isso, ele caracterizou como uma “instituição total” e as dividiu em cinco tipos. Um abrigo para 

órfãos, por exemplo, ele considerou do primeiro agrupamento que são “instituições criadas para cuidar de 

pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e inofensivas”; nesse, estão incluídas também as casas para 

velhos, indigentes e cegos. Torna-se ideal porque proporcionava “o controle de muitas necessidades humanas 

pela organização burocrática de grupos completos de pessoas”. GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e 

conventos. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 16-18. Essa organização de pessoas impunham uma “pedagogia 

de internar” caracterizada pelo controle integral do interno, em seus horários, suas atividades e seus gestos. 

CONCEIÇÃO, Joaquim Tavares da. A pedagogia de internar: uma abordagem das práticas culturais do 

internato da escolar Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE (1934-1967), 2007, p. 27  
84

  A disciplina das emoções pode ser compreendida como a contenção do comportamento. O autocontrole torna-

se necessário, na medida em que equilibra as tensões existentes no meio social. Assim, desenvolver a 

racionalidade no comportamento perante si e os outros é produzir “traços distintivos do caráter [da boa 

sociedade, considerados] pelo menos como ideais: a serenidade, a moderação das emoções, a calma e a 

prudência”. ELIAS, Norbert. A sociedade de Corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da 

aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 109 e 127.   

Fonte: Livro de Matrícula (1921-1952) do Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo do Oratório Festivo Dom 

Bosco. 
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O controle do tempo e do espaço proporcionado no Oratório Festivo Dom Bosco, 

principalmente, aquele direcionado às alunas em regime de internato tornou-se condição 

adequada para aquisição ou formação de um habitus, que foi construído a partir das relações 

entre todos os seus agentes e por intermédio da aplicação de ações pedagógicas que 

procuraram conformar nas educandas uma linguagem específica para “percepção e 

apreciação” do mundo social
85

, bem como, a formação de “esquemas de classificação” 

(BOURDIEU, 2004, p. 158), ou “habilidades sociais” (ELIAS, 1994, p. 48), suficientes para 

se comportar devidamente em alguns ambientes sociais, a exemplo da Igreja, da rua ou de 

casa. Todavia, tais habilidades tornar-se-iam mutáveis conforme o grau de experiências que as 

alunas fossem submetidas dentro da instituição ou quando fora dela. 

Os agentes do processo educativo 

distribuíam a rotina diária das alunas de 

forma que “o tempo escolar [estivesse] 

vinculado ao tempo religioso […] e também 

um tempo de trabalho” (NASCIMENTO, 

2007, p. 176-177), visando incorporar 

“estruturas estruturadas estruturantes” 

(BOURDIEU, 2009), que definiam um 

costume e um ritmo, por que “tudo era 

dividido por hora e dava tempo para tudo”, 

conforme relatou a ex-interna Ferreira 

(2008).  

Rodrigues (2010), ex-interna que 

entrou na instituição em 1948, ressaltou que 

o dia começava cedo e era organizado.  

 

“A gente acordava cedo para ir à missa. Toda vida teve missa, tinha um padre que ia 

celebrar a missa no Oratório, padre Adriano. Era costume, mãezinha botou aquele ritmo. Ela 

era muito religiosa, tinha vontade de ser freira, mas não foi.” (RODRIGUES, 2010).  

                                                 
85

 O mundo social para Bourdieu “pode ser dito e construído de diferentes maneiras, de acordo com diferentes 

princípios de visão e divisão – por exemplo, as divisões econômicas e as divisões étnicas, religiosas.” 

BOURDIEU, Pierre. Coisas Ditas. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 159. Essa percepção de variações irá 

depender da posição do espaço de seus agentes, estabelecendo assim, a variação nas práticas, ou seja, nas 

representações.   

Figura 26: Padre Diretor Adriano Spadari atuou entre 

1946 a 1948. Acervo do Colégio N. S. Auxiliadora. 
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Em suas declarações Rodrigues (2010), descreveu a distribuição do tempo de forma 

minuciosa: 

Todo dia tinha missa, a gente acordava cedo às 5:30 horas, tomava banho, se 

vestia. Às 6:00 horas a gente tinha que estar na Igreja. A primeira coisa do 

dia era a missa. Depois da missa a gente saía todas em fila direitinho ia pro 

refeitório tomar café. Depois do Café era que a gente voltava para trocar de 

roupa [vestir o fardamento diário] para começar as aulas de 8:00 ao meio dia 

[…]. Depois das 13:00 horas a gente ia fazer as obrigações da casa […]. 

Quando era 14:00 horas em ponto tinha aulas de trabalhos manuais com 

dona Aurinha. No intervalo tinha lanche às 3:00 da tarde, lanchava e voltava 

logo. E assim passava a hora até às 4:00 da tarde, quando a gente era 

dispensada ia tomar banho. […] Depois do banho às 6:00 da tarde, o sino 

tocava. Pelo sino a gente já sabia e Maraci cantava a Ave Maria. A gente 

sabia que era hora do Angelus. Na hora vinha minha Aurinha e mãezinha, 

ficavam na frente e rezavam Angelus Domini…, todas as alunas juntas, 

acompanhavam. Depois do canto a Nossa Senhora, dali mesmo fazia a fila e 

ia para o refeitório tomar café. Era tudo muito bem organizado. Depois 

limpávamos o refeitório e a gente podia brincar no pátio até à hora de se 

recolher às 8:30 horas da noite. Mas antes de subir para o dormitório a gente 

fazia um lanche. Um biscoitinho seco de coco com café. Ah! Eu adorava. Já 

no quarto antes de deitar a gente rezava ao pé da imagem de Nossa Senhora 

Auxiliadora que ficava no centro do dormitório. Depois tinha a Boa Noite 

que mãezinha dizia pra gente, alguns avisos de coisas que a gente não devia 

fazer, ter fé em Dom Bosco, e outros conselhos. Tudo isso antes da gente 

deitar. Uma auxiliar ficava vigiando a gente pra ficar em silêncio até dormir. 

(RODRIGUES, 2010).  

 

Constata-se através desse depoimento e de outros similares, que o cotidiano das alunas 

estava dividido em vários momentos, vivido em lugares determinados e específicos. O dia era 

um período de aprendizado, dividido em tempos de estudar, o tempo da higiene e da 

alimentação, aquele dedicado aos ofícios religiosos, o tempo do trabalho (afazeres 

domésticos) e o tempo da recreação e descaso. É a partir desses momentos específicos que se 

apresenta a rotina diária das internas. 

 

Tempo de estudar e aprender 

 

A carga horária do ensino primário das alunas do internato do Oratório Festivo Dom 

Bosco distribuía-se em dois momentos: de oito às doze horas, para as meninas pequenas e 

médias, cursando o primeiro e segundo anos; e das treze às dezessete horas para as meninas 

maiores, que cursavam o terceiro e quarto anos.  

As informações sobre as disciplinas oferecidas foram fornecidas por meio de 

depoimentos das ex-internas e através do Relatório da instituição datado de 1936. O conjunto 
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de disciplinas estava composto por: Caligrafia
86

, Noções de História e Geografia, Ciências, 

Português
87

, Noções de Civilidade e Postura, Matemática
88

, Serviços Domésticos 

(Obrigações), Trabalhos Manuais (Costura e Bordado), Música e Piano, Ensino Religioso, 

Ginástica, Canto Orfeônico e Catecismo. 

Segundo a fala de Rodrigues (2010) sobre a distribuição do dia, citada anteriormente, 

a aula começava às oito horas e terminava ao meio dia. Nesse período distribuíam-se as 

disciplinas. No decurso das investigações não foram encontrados os planos de aula, mas as 

ex-alunas entrevistadas lembraram alguns momentos do cotidiano escolar e cada uma 

representou seu tempo de escola com relação aos materiais escolares, carteiras, Professoras e 

outros. 

O corpo docente da escola particular do internato compunha-se de professoras 

formadas no Curso Normal. A professora Ramos (2010), ex-oratoriana foi professora 

catequista das alunas externas entre o final da década de 1930 e início da década de 1940. 

Afirmou que pelo Oratório Festivo passaram muitas professoras boas e bem formadas, como a 

professora Esmeralda. Observa-se no Livro de Contas (1934-1950) que a instituição pagava a 

professora primária 100$00 mil réis, na década de 1930; e na década de 1940 pagava a 

quantia de 120$00 mil réis. E algumas sustentavam a família com o ordenado recebido, esse 

aspecto foi encontrado nas trajetórias de Clotilde Oliveira e Maria José de Oliveira.  

No quadro III, do capítulo anterior ordenam-se os nomes das professoras que atuaram 

na instituição no período estudado. Dele destacam-se as professoras primárias do internato: 

Alzira Almeida (década de 1920); Maria Florida Leite (década de 1920 e 1930); Eurídice de 

Assis foi professora de Ginástica em 1936; Elze Carvalho Cunha (década de 1930); Maria 

José Oliveira (décadas de 1930 a 1940); Áurea dos Santos, Jair Dantas de Brito Lima, a ex-

aluna Dulcineia Santos (todas na década de 1940) e a professora de Piano e Música Áurea 

Vitória de Amorim, formada pela Escola Normal e pelo Conservatório de Música da Bahia e 

que viveu mais de duas décadas na instituição, sendo professora, auxiliar e amiga pessoal de 

Genésia Fontes. (Anais…, 1925-1952). A própria Genésia Fontes não possuía formação de 

Curso Normal, mas tinha habilidades no Ensino Religioso, Catequético e em Trabalhos 

Manuais.  

A esses sujeitos da ação educativa recomendava-se uma vida digna, dentro e fora da 

instituição, principalmente, com relação à compostura nas maneiras de vestir, andar, falar e ao 

                                                 
86

  “Ah! Aqueles cadernos grandes com duas linhas juntinhas pra gente escrever sem sair da linha” (SANTOS, 

2010). 
87

  A cartilha, a soletração e a redação foram as representações dessa disciplina entre as ex-alunas. 
88

  Ao recordar essa disciplina, de imediato, as alunas representaram-na por meio da tabuada e a palmatória.  
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respeito, visando comunicar – através do exemplo da modéstia e da linguagem do corpo – o 

comportamento ideal da mulher em seu cotidiano e suas ações. Assim, para a reprodução das 

práticas surtirem o efeito desejado, as dirigentes conduziam as atividades por meio da 

repetição, estimulando sua realização constantemente ou diariamente.  

O ano letivo das alunas internas iniciava no mês de março e terminava no final de 

novembro com a festa de final de ano. A partir desse evento – no qual se realizavam 

celebrações religiosas, banca examinadora, certames, apresentações teatrais, leitura de atas, e 

distribuição de prêmios – davam-se as férias. Durante o período das férias ocorriam os 

passeios para sítios ou chácaras de beneméritos no interior do Estado, como Riachão do 

Dantas, a cidade natal da diretora ou à casa de veraneio localizada na Atalaia.  

No período letivo, desenvolviam-se diversas práticas festivas e religiosas propostas no 

calendário salesiano, que se articulavam com as práticas dos estudos regulares por intermédio 

das dramatizações, declamações, jogos e brincadeiras. Essas atividades extras contribuíram 

para transmitir o ensino religioso, bem como, os valores morais e código de comportamentos 

sociais que tinha disciplina específica – as aulas de Postura e Noções de Civilidade. 

As aulas de Postura e Noções de Civilidade foram muito importantes no quadro 

curricular, porque visavam ensinar as boas maneiras às alunas para apresentarem-se 

corretamente em público. Objetivavam ainda trabalhar a “natureza” destas, através do 

“mecanismo do controle das emoções” (sensibilidades e sensações), pois, as moças tinham 

que aprender a “policiar o próprio comportamento” (ELIAS, 1994, p. 93). Para isso, no 

decorrer da disciplina impunham-lhes um conjunto de atividades (dramas, canções, hinos 

religiosos, orações, jogos, entre outros), no sentido de auxiliar na “formação de sensibilidades 

recatadas, civilizadas, consideradas indispensáveis como signos de refinamento” (CUNHA, 

2006, p. 353)  

“A aula de Postura quem dava era minha Aurinha” (FERREIRA, 2008). A professora 

Áurea Vitória de Amorim ingressou na instituição em 1929. Além dessa disciplina ministrou 

aulas de trabalhos manuais, piano, música teórica e organizou o coral designado Schola 

Cantorum do Oratório Festivo Dom Bosco, tendo em vista a participação das alunas em 

missas cantadas, festas beneficentes, casa de beneméritos, inaugurações, em órgãos estaduais 

como a Biblioteca Pública do Estado, na Catedral Metropolitana e no Colégio Salesiano. 

Segundo o Relatório de 1946, no dia 30 de abril, as alunas internas foram assistir a uma 

sessão litero-musical no Ginásio Salesiano, formando no momento um número de canto 

orfeônico para os convidados. Essa e outras participações das alunas em outros ambientes 

sociais da cidade foram relevantes a ambos os lados: para a instituição, que podia mostrar à 
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sociedade a seriedade do trabalho; e para as alunas eram momentos oportunos para circular 

fora do espaço institucional, permitindo-as outras visões de mundo. 

As aulas de música, que passaram a fazer parte do currículo do Oratório Festivo Dom 

Bosco em 1931, foram fundamentais ao aprendizado. A música nos preceitos da Escola Nova 

representava um “influxo profundo e purificador entre os educandos” (VEIGA, 2007, p. 221). 

Já as determinações encontradas no Caderno de Normas Didáticas (1907), utilizado pelas 

Salesianas indicava o seguinte: “a música move e aperfeiçoa os afetos, desenvolve nobres 

sentimentos e conduz o coração até mesmo ao heroísmo”, assim acontecendo com a prática do 

canto e a ginástica. Desse modo, para o Sistema Preventivo de Dom Bosco, a música 

integrava-se ao conjunto de elementos que auxiliavam a descontração do jovem, enaltecendo 

o espírito. 

Contudo, as aulas de música nesse período não tinham sentido somente “de preparar as 

alunas para as atividades devocionais do Coro”, como apontou Hilsdorf (2004, p. 217) em seu 

estudo sobre o Seminário das Educandas de São Paulo, criado no início do século XIX. Com a 

República tornava-se urgente formar uma identidade brasileira, o canto e a música foram 

fundamentais nessa construção do 

sentimento de nacionalidade e patriotismo. 

As apresentações musicais no 

Oratório Festivo eram constantes. Através 

da música as alunas aprendiam as notas 

musicais, os meses do ano, os dias da 

semana, o patriotismo, as cores. (Ver anexo 

07).  

Áurea Vitória de Amorim, pela sua 

desenvoltura e formação acumulou outras 

funções. Antes desse período, quem se 

encarregava das aulas de valores morais era 

Maria Gomes uma das primeiras auxiliares 

da instituição e Genésia Fontes, que 

continuou orientando e aconselhando as 

alunas nesse sentido.  

 

A ex-interna Ferreira (2008) asseverou que: “as aulas de postura era para nós 

aprendermos a sentar, comer, andar. A gente não podia sentar-se de qualquer jeito que minha 

Figura 27: Professora Áurea Vitória de Amorim. S/d. 

Fonte: Álbum do Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo 

do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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Aurinha reclamava e mandava a gente se endireitar”. “Nós tínhamos que aprender a pegar no 

garfo, pegar na faca…” (FERREIRA, 2010). 

Santos (2010), ex-externa salientou que nas aulas de Noções de Civilidade aprendeu a 

“não se intrometer nas conversas dos mais velhos”, “respeitar os mais velhos”, “respeitar as 

colegas e as professoras”, “não era para brigar, nem dizer palavras feias”, “não falar 

gritando”, “vestir roupas limpas, sem estar rasgada e comportadas” (SANTOS, 2010).  

Na fotografia que segue, datada de 1929, observa-se a representação formal na postura 

das auxiliares e de algumas alunas: braços cruzados ou eretos, pernas fechadas, mãos 

posicionadas no colo, ombros eretos, cabeça erguida, expressão séria. Enquanto que as 

professoras e auxiliares – da esquerda para direita, Adolfina Elias (ex-externa), Clotildes 

Ribeiro (ex-interna, conhecida por Keu), Genésia Fontes e Áurea de Amorim, seguiam o 

mesmo padrão exemplar de comportamento, não somente na postura do corpo, mas também 

nos modos de vestir. 

 

 

 

Vestidos comportados, abaixo do joelho, com mangas compridas e decotes 

moderados, representando a mulher „tal como dever ser‟ comedida “nos gestos, nos olhares, 

na expressão das emoções, as quais não deixará transparecer senão com plena consciência”, 

Figura 28: Aulas de Postura e o Domínio do Corpo. Autoria desconhecida. Data: 1929. Fonte: Álbum do 

Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo: Oratório Festivo Dom Bosco. Professoras, da esquerda para direita: 

Adolfina Elias (ex-aluna); Clotilde Vieira (ex-aluna); Genésia Fontes (Diretora); Áurea de Amorim 

(Professora de Piano).  
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pois “mulher decente não deve erguer a voz” e “o riso lhe é proibido, [limitando-se] a esboçar 

um sorriso” (PERROT, 2003, p. 15). 

Porém, o documento fotográfico revela que apesar de submetidas às mesmas práticas 

de conduta nem todas as alunas incorporavam homogeneamente os hábitos e códigos sociais 

impostos. Observa-se que, algumas alunas ficavam dispersas – como a segunda aluna no 

canto direito – que num momento de distração das auxiliares, quebrou a regra e descontraiu a 

postura, colocando a mão no queixo e repousando o corpo sob a parede, um tipo de 

comportamento inadequado, principalmente para uma posição fotográfica protocolar.  

Todavia, as aulas de Postura não se limitaram a ensinar às meninas modos de vestir, 

falar, andar e comportar-se em público, aspectos necessários para causar a tão cobrada boa 

impressão à sociedade. Outras normas de etiqueta referentes à recepção eram ressalvadas: 

como colocar a mesa, a indicação dos talheres, receber e fazer visitas contemplava o 

aprendizado.  

A ex-interna Ferreira (2008) afirmou: “aprendemos a arrumar uma mesa”, 

“aprendemos a colocação dos talheres, copos, pratos e a servir a comida”, a “usar os talheres 

na hora de comer”, e ainda “aprendemos como receber convidados em nossa casa, como 

deixar a casa limpa e bem apresentada” (FERREIRA, 2010). 

Os argumentos anteriores indicam-nos que as aulas de Civilidade, ao treinar a natureza 

das alunas, traziam outro benefício tanto às alunas, quanto à instituição, visto que elas viviam 

reclusas e em coletividade, portanto, precisavam aprender modos de convivência.  

Rodrigues (2010), que entrou na instituição na década de 1940 afirmou que mesmo 

com o sistema de numeração dos pertences (utensílios domésticos, tamanco, farda, banquinho, 

vestuário e outros) de vez em quando ocorria um conflito. “Mas a gente era criança”, disse 

ela, “e às vezes brigávamos porque uma pegava o sapato ou o tamanco da outra” 

(RODRIGUES, 2010).  

Recordou ainda quando as outras meninas sentavam em seu banquinho de madeira que 

ficava no pórtico. Todas tinham seu banco numerado “quando eu ia sentar para ler as 

revistinhas tinha outra sentada em meu banco, eu não gostava e pedia para sair, porque cada 

uma tinha o seu banco numerado, porque usava o meu?” (RODRIGUES, 2010). Já Santana 

asseverou que no seu tempo (década de 1950), não “tinha essas coisas de briga, a gente 

sempre se misturava com aquelas da nossa idade ou que tinha afinidade, não me lembro se 

brigávamos” (SANTANA, 2010). 

Conforme visto anteriormente sobre os aspectos do Sistema Preventivo de Dom 

Bosco, evidencia-se que a alegria, a amabilidade, a familiaridade, a religiosidade, associadas a 
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normas de convivência eram princípios indispensáveis para formação das crianças e dos 

jovens (pobres ou ricos).  

Desse modo, aprendendo as regras de polidez e observando “amar ao próximo”, as 

alunas interiorizavam a virtude da tolerância, valor moral que prevenia contra brigas e mal-

estar nas relações entre as próprias alunas, principalmente, as internas. Afora o depoimento de 

Rodrigues (2010) asseverando seus pequenos conflitos internos e externos, provocados pelas 

inter-relações com suas amiguinhas em seu tempo (por causa do banquinho e outros); o 

depoimento de outras ex-alunas trazia recordações de um ambiente de companheirismo e 

familiaridade – mesmo havendo “grupinhos de afinidade” ou “aquelas que mais se afinavam 

comigo” (trechos ditos pelas próprias alunas) – pelo menos na época em que Genésia Fontes 

dirigiu a instituição, prezou pela boa harmonia da Casa entre alunas, professoras e auxiliares. 

Na pequena biblioteca da instituição continha várias publicações produzidas e 

impressas pela tipografia da Congregação, dentre elas, o Compêndio de Civilidade dos 

Salesianos, edição de 1926. Sabe-se que diretora do Oratório Festivo Dom Bosco procurou 

orientar e disciplinar a conduta de suas alunas da melhor forma possível. Mas, não se pode 

precisar se a professora Áurea de Amorim ou Genésia Fontes utilizava o manual como 

orientação pedagógica, no entanto, supõe-se que elas não estavam omissas ao seu conteúdo, 

principalmente, a parte que determinava as normas de boas maneiras para as meninas.  

A produção de um Manual de Civilidade
89

 específico foi publicada pela Congregação 

Salesiana, na “década de vinte, […] para uso das famílias e dos institutos educativos” com o 

intuito de disciplinar as crianças em torno dos valores morais e cristãos. Durante quatro 

décadas (20-60) do século XX alcançaram grande circulação “em escolas salesianas e em 

outras instituições de ensino católicas”. Objetivou ainda “aliar aos princípios religiosos, 

mecanismos de autocontrole dos impulsos que se consolidassem cada vez mais, reduzindo e 

internalizando os conflitos entre os impulsos e tendências socialmente pouco admissíveis e 

aquilo que é desejável” (NASCIMENTO, 2006, p. 78).  

Os membros Salesianos, enquanto agentes competentes em gerir os “bens de salvação” 

(BOURDIEU, 2005), perante a sociedade tinham seu campo de ação, seu “lugar próprio”. 

Eram detentores da “arte do forte”, articuladores de “estratégias” (CERTEAU, 1994), que 

                                                 
89

  Segundo Cunha, os manuais são livros difíceis de classificar porque são polissêmicos em seus usos, plurais na 

sua composição, vulgarizadores de prescrições para vários aspectos da vida em sociedade. Eles compunham-

se de inúmeros conselhos, regras precisas e orientações de conduta pessoal, moral e social, cujo objetivo era 

transmitir e ensinar atenções e cuidados que cada indivíduo deveria dirigir a si mesmo, no espaço público e 

privado. Esses livros tiveram grande circulação na sociedade e nas escolas. CUNHA, Maria Teresa Santos. 

Tenha Modos! Manuais de Civilidade e Etiqueta na Escola Normal (Anos 1920-1960). In: Anais do VI 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação: Percursos e Desafios da Pesquisa e do Ensino de 

História da Educação. COLUBHE06. Uberlândia/MG: UFU, 2006, p. 352-353.
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visavam assegurar a formação de “cidadão honesto e um cristão exemplar” (CASTRO, 2003, 

p. 26) contribuindo assim para o controle social.  

Assim sendo, compreende-se que as aulas de Postura e Noções de Civilidade eram 

uma ferramenta para introduzir habilidades que levavam as alunas a adquirir o controle de 

suas tendências naturais a atitudes indesejáveis perante a sociedade e seu meio de convívio, 

ou seja, interiorizar um “autocontrole automático”, (ELIAS, 1994, p. 144). Artigo caro para 

causar uma “boa impressão” aos de fora.  

Segundo Elias (2004), “a elaboração meticulosa da etiqueta, do cerimonial, do gosto, 

das vestimentas, da atitude e até da própria conversa tinham a mesma função. Cada detalhe 

constituía, então, uma arma na luta por prestígio, de modo que elaborá-los não servia somente 

para a representação ostentatória” (ELIAS, 2004, p. 126), mas mostrar organização e 

representar o trabalho da instituição em benefício da sociedade, tendo em vista acumular 

“capital simbólico” entre os membros do governo em momentos de visita, e, principalmente, 

construir uma auto-imagem da instituição e seu corpo de agentes. 

 

Tempo designado aos Trabalhos Manuais e Serviços Domésticos 

 

Para Dom Bosco, o lema da vida era educar para o trabalho e religião. Seu ponto de 

vista sobre o trabalho era de que: “um trabalho bem feito e bem programado jamais será 

prejudicial à saúde de quem quer seja”. Alertou ainda que o “trabalho sempre será portador de 

uma dignidade especial para a pessoa, traz respeito e admiração perante a sociedade e será um 

meio eficaz de evitar o mal moral e a ofensa a Deus” (CASTRO, 2003, p. 23).  

Em seu discurso, Dom Bosco repelia a ociosidade. Acreditava que a desocupação era 

o caminho para as perturbações do corpo e da mente. Para ele, o trabalho não acontecia 

somente nos ofícios profissionalizantes ensinados aos meninos ou os afazeres domésticos para 

as meninas, mas nas ações e atividades do dia, seja escolar, doméstica ou religiosa. Em sua 

concepção, a ociosidade não dignifica a pessoa, pois o trabalho é visto como um “imperativo 

conatural ao homem” (CASTRO, 2003, p. 22), ou seja, para o sacerdote, o homem nasceu 

para o trabalho. A partir dessa forma de linguagem moralista e higienista, Dom Bosco 

traduziu o seu discurso no sentido de conformar o indivíduo ao trabalho, evitando o 

sedentarismo. 

O Trabalho Manual foi uma disciplina evidenciada no ensino de meninos e meninas 

com o sentido de: ocupar o tempo dos alunos, transmitir uma linguagem ou expressar um 
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sentimento. Contudo, o importante em adotar a disciplina nos currículos foi pela colaboração 

no processo de aprendizagem na educação do corpo e o controle da mente. 

Conforme os Regulamentos de Ensino Primário da época estudada, as atividades 

manuais para meninas divergiam dos meninos. Para elas, referia-se comumente a Trabalhos 

de Agulha e Prendas Domésticas. No Oratório Festivo Dom Bosco, para as atividades dos 

trabalhos de agulha, ofereceu-se com frequência corte e costura, bordado e pintura em tecido. 

O tricô, o crochê e a tapeçaria também foram contemplados, mas pelos depoimentos das ex-

alunas e o que se encontra nos Anais (1925-1952) com menor ênfase.  

Os trabalhos de agulha realizavam-se em local específico – no atelier. Nas aulas de 

Costura, aprendia-se a confeccionar vestidos, camisas, roupinhas de bebê, e “fazer bainhas de 

toda qualidade” (RAMOS, 2010): “pé de galinha para calças, saias e vestidos” e bainha 

aberta, que “servia para acabamento de bordado feitos em toalhas, colchas, guardanapos, 

lenços”, (FERREIRA, 2008); enfim, eram pontos de acabamento comum que servia para 

diversos trabalhos de costura e bordado.  

Conforme Ferreira (2010), o corte e a costura aprendiam primeiro no papel para 

“depois ir para os tecidos”. Quando aprendiam, confeccionavam seus vestidos “na mão, com 

ponto atrás” (FERREIRA, 2010). A ex-interna Rodrigues (2010) assinalou que aprendeu a 

costurar e bordar com Genésia Fontes e a professora Áurea de Amorim, que, segundo a ex-

aluna, “era muito boa nos bordados e na costura era de mão cheia”. 

 

Aprendi a costurar com d. Aurinha e mãezinha. Até enfiar a agulha lembro. 

Ela enfiava a agulha a gente enfiava também. Na hora da costura ela ficava 

olhando pra ver se fazíamos certo a bainha da saia. Ficávamos na sala de 

costura cada uma com sua peça concentrada nas costuras até o horário do 

lanche. Aprendi tudo isso com mãezinha. […] Quando as freiras chegaram, 

eu já sabia costurar. Nos bordados aprendi ponto perfilado, cheio, ponto de 

cruz e fazia bainha aberta. É tão bonitinho, a gente vai na beira do lencinho 

ou do lençol, assim, e do lado desfia vai ficando os buraquinhos. Fica muito 

bonito depois de feito. Aquela toalha preparei para o meu casamento a vinte 

e sete anos atrás [a toalha estava sobre a mesa. Era de tecido étamine na cor 

vermelho feita em ponto de cruz com linha branca, desenhos floridos e 

bainha aberta]. Grifos da autora (RODRIGUES, 2010). 

 

Nas documentações preservadas na instituição encontram-se alguns cadernos de 

receitas. No caderno de bordado havia diversos pontos: o ajour de agulha, paris, romano, 

romeno, ponto cheio, cascado, cetim, ponto cruz, cadeia, preguiçoso, carreira, grão, ponto 

haste, mosaico, caseado, nós franceses, rosa comum, rendendê, perfilado.  
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Era de costume as alunas bordarem os pontos que aprendiam em pedaços de tecidos 

como “amostras”.  

 

 

A ex-interna Ferreira (2008) assinalou que as meninas de sua turma tinham cada uma, 

suas “cestinhas de bordado”, nas quais guardavam tesourinha, agulhas, linhas, e pedaços de 

tecido com “amostras dos pontos de bordado”
90

.  

Camargo argumentou que “os pontos do pano de amostras são, nesses casos, indícios 

de outros intentos formativos das práticas de bordado na escola”, visando à “formação das 

moças” (CAMARGO, 2000, p. 134), pois, essa prática representava uma forma de perpetuar 

as atividades em casa com a preparação do enxoval do casamento, do enxoval dos filhos e até 

das amigas ou como um meio de vida. Como acontece com a ex-interna e aposentada Ferreira, 

que ainda confecciona trabalhos em ponto cruz para vender ou presentear e, assim passar o 

“tempo” (FERREIRA, 2010).  

                                                 
90

  Ferreira (2008) ainda conserva seus panos de amostras que tem muito ciúme e não os empresta a ninguém, 

dificultando, com isso, a socialização dos bordados.  

Figura 29: Amostra de bordado da ex-interna Reuza Maria Lopes Ferreira. Trabalho em Ponto Cruz, tecido 

étamine. Autoria: Nadja Santos Bonifácio em 13/08/2010. 
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Santana (2010), também ex-interna e Enfermeira expressou que quando as amigas do 

trabalho engravidavam fazia questão de preparar o enxoval – “camisolinha, as roupinhas de 

pagão, fraldas, sapatinho, lençolzinho para o berço, várias coisinhas” (SANTANA, 2010).  

A prática do bordado fez parte da história da educação feminina. O Museu do Bordado 

localizado em Belo Horizonte apresenta-nos indícios das variadas composições de bordado e 

os instrumentos utilizados para produzi-los, (tear, tesouras, agulhas, ferro de passar, tipos de 

aviamentos, entre outros), focando a importância dessa arte na história feminina. O acervo do 

museu comporta em média 2.000 peças de bordado (vestidos de noiva rendado, toalhas de 

vários formatos, roupas para recém nascido, colchas de variados estilos de bordado e outras 

variedades de peças simples e sofisticadas) produzidas por mulheres de diferentes épocas, 

inclusive, do século XVII. (BONIFÁCIO, 2008). 

Veiga asseverou que no período Colonial, “a socialização das mulheres, de forma 

genérica, circunscreveu-se ao convívio religioso, das missas dominicais e das festas de 

santos” (VEIGA, 2007, p. 75). Acrescente-se a essa socialização as “amostras de bordado” no 

momento desses encontros.  

Hilsdorf, sobre a prática de costura e bordado, abordou que no Seminário das 

Educandas de São Paulo entre os anos de 1825 e 1845, que além das praticas religiosas, as 

mulheres dividiam o tempo com uma intensa produção dos „trabalhos de agulha‟, 

constituindo-se num “espaço de resistência” e num “espaço próprio de atuação remunerada” e 

a partir dessa prática “muitas delas tece[am] suas próprias vidas, longe dos modelos 

apontados pelos filantropos liberais-ilustrados ou pela religiosidade popular” (HILSDORF, 

2004, p. 248-251). 

Chagas (2008) entendeu os bordados como uma “escrita bordada”, pois, a partir de 

“palavras e imagens” traduzem sentimentos, abrindo um “mundo de possibilidades” de 

leituras “que neles estão escritos e que […] podem ser lidos como confidências permitindo 

rememorar histórias que se teceram socialmente” (CHAGAS, 2008, p. 4-11).  

Nesse sentido apreende-se que as produções de bordado, pintura e costuras feitas por 

alunas e mulheres são formas de expressão e comunicação, porque transmitem uma 

“linguagem especial” referente a “hábitos e práticas sociais” (CHAGAS, 2008, p. 11) 

revelando, com isso, a construção histórica de um momento vivido.  

No caderno de pontos de tricô havia uma diversidade de receitas de pontos: floreado, 

xadrez, meia pregas, arroz, estrelinha, corrente, Danúbio, japonês, tricô, oito, plissado, ponto 

bico, esteira, lacinhos, sinos, ondulado, palhinha, conchinha, cocada, rococó, ponto de trança, 

trança simples, salpico, ponto linhas sinuosas, aberto, atravessado, mimoso, caramujo, pureza, 
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ponto leque, ponto de amor, buraquinho, ponto bico de pavão, entre outros. Contudo, além da 

descrição do ponto passo a passo, prescrevia-se nesses cadernos como montar o artefato e o 

material utilizado para produzi-lo (o tipo de linha, agulha e outros aviamentos).  

Na documentação oral das ex-alunas prescreve-se que se fazia o tricô entre as internas, 

todavia, nem todas gostavam da especialidade. No entanto, aquelas que aprendiam, 

fabricavam vários itens, a exemplo das “capotinhas abotoadas, blusa, blusa de criança, 

pelotosinho com manga raglan, sapatinho de recém nascido, „sapatinho moderno para bebê‟, 

luvinha para criança, sapatinho “volta daí” (Ver anexo 08), “chiquitinhas” que expunham nas 

Exposições de trabalhos manuais promovidas pela instituição. (Caderno de tricô, s/d). 

As peças expostas para venda na exposição anual que acontecia na instituição eram 

“roupinhas de bebê, casaquinho, sapatinhos de tricô, toalhas de mesa, panos de prato, 

roupinhas de boneca” (FERREIRA, 2010). Geralmente, essas exposições coincidiam com as 

festas realizadas nos finais de ano e ficavam dispostas em cristaleiras por uma semana na sala 

de visitas, as quais eram muito elogiadas e concorridas.  

No dia 27 de novembro de 1932 “houve exposição de trabalhos manuais, inclusive, 

vestidos feitos no „atelier‟, trabalhos de recortes e desenhos.” (Anais…, 1932, p. 35). A 

exposição de trabalhos manuais em 1936 iniciou a 15 de agosto [na festa de São João Bosco], 

numa das salas do Oratório Festivo, onde figuravam diversas e “bem confeccionadas costuras 

de bordados brancos, à fantasia etc., trabalhadas pelas educandas e externas”. Já a exposição 

permanente foi iniciada a 7 de junho de 1933, “na sala de visitas em um grande armário que 

se achava repleto de prendas muito bem feitas não só pelas meninas do orfanato, como 

também pela própria mãezinha.” (Anais…, 1933, p. 38). Empreende-se que as exposições 

serviam como incentivo para as alunas produzirem a todo o tempo e para mostrar que a 

disciplina de trabalhos manuais se desenvolvia na educação das mesmas.  

Mas, as habilidades das alunas nos pontos de bordado e outras artes não serviam 

apenas para venda. As alunas também costumavam presentear suas professoras em 

decorrência do Natal, aniversário, despedida, ou presentear numa visita de cortesia. Os Anais 

da instituição evidenciam que em 1948, na despedida da professora das internas, Jair Dantas 

de Brito Lima foi ofertado por “gratidão pelos serviços prestados […] um lindo quadro 

religioso em tapeçaria, trabalhado por uma das órfãs” foi ainda “pronunciado um discurso por 

uma das alunas em nome das demais” (Anais…, 1948, p. 04).  

Outros presentes eram oferecidos a beneméritos e visitantes, tais como, marcadores de 

livros feitos em tecido bordado, cartões de Natal com desenhos ou pinturas, ostentando um 

símbolo religioso (pomba branca, o Coração de Jesus, a cruz, um dizer bíblico), entre outros. 
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Os riscos de bordado e desenhos para pintura, em anexo, oferecem uma percepção do que às 

alunas aprendiam nessas aulas. (Ver anexo 09). 

As aulas de trabalhos manuais também podem ser contabilizadas como tempo de 

obrigações, pois, além de ser uma atividade com o objetivo de ocupar o tempo das alunas, a 

produção executada durante o ano era exposta na exposição permanente e vendida. “E aí 

querendo ou não já ajudava a instituição” (SANTANA, 2010).  

As Prendas Domésticas era uma disciplina aprendida com as obrigações diárias que as 

alunas pequenas, médias e grandes executavam “condizente com a idade de cada [uma] e de 

acordo com a sua capacidade” (CASTRO, 2003, p. 23). Conforme referência de Rodrigues 

(2010) – no período da tarde – o momento das tarefas domésticas estava entre a refeição e o 

momento das aulas de trabalhos manuais. As alunas eram dispostas em grupos de “quatro, 

cinco meninas” para dar conta dos serviços domésticos em uma hora. Já no período da manhã, 

as funções domésticas eram empregadas pelas alunas “grandes” (RODRIGUES, 2010), com 

aproximadamente 15 a 18 anos de idade. Naquele período, “lá era dividido assim: as 

pequenas, as médias, as grandes. As pequenas não faziam muita coisa (forravam sua cama); as 

médias faziam servicinho, era varrer a casa, coisas assim. Agora, as grandes lavavam, 

passavam, faziam sopa, café, se ensinava a fazer todo serviço” (FERREIRA, 2010).  

De acordo com as lembranças de Ferreira (2008), “cada dia tinha uma distribuição 

para aquele serviço”, e explicou: “hoje eu era da cozinha, amanhã eu era para lavar roupa”. Às 

vezes, “umas iam varrer o refeitório, outras lavar e enxugar os pratos, umas varrer a sala de 

visitas, outras arrumar as roupas no armário” (FERREIRA, 2010); o “chão! a gente limpava e 

encerava no braço, com aqueles escovões pesados, botava um pano embaixo e ia esfregando o 

chão até brilhar. Naquela época [década de 1950] lá não tinha enceradeira!” (SANTANA, 

2010). 

Santana entrou na instituição em 1952, tinha oito anos. Naquele tempo, Genésia 

Fontes e Áurea de Amorim não estavam envolvidas com a administração da instituição, mas 

moravam no pensionato. Conforme a ex-interna, algumas das meninas eram escaladas para 

cuidar dos dois aposentos em que “mãezinha e minha aurinha” viviam. “Lavávamos o 

banheiro, limpávamos os quartos e levávamos as refeições”. (SANTANA, 2010).  

As alunas grandes estudavam no turno da tarde, pois encarregavam-se de executar as 

obrigações diárias consideradas “mais pesadas”, tais como fazer as refeições, esfregar o chão, 

lavar e engomar.  

Na realidade, essas atividades demandavam tempo e as alunas maiores estavam 

“prontas” a aprender um ritmo doméstico, ou seja, a sincronizar as atividades do dia-a-dia 
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dentro de uma casa, um habitus a ser incorporado desde pequena, a partir das primeiras 

obrigações ao levantar (arrumar sua cama) e que graduava conforme a idade. No simples 

processo da lavagem e engomagem de algumas roupas, por exemplo, tinha-se o momento de 

“ensaboar e esfregar”, do “molho”, do “enxague”, da “secagem” e por fim “passar a ferro”. 

Esses detalhes, no processo de aprendizagem, as alunas interiorizavam sem perceber que 

enquanto a roupa permanecesse de “molho” incumbia-se de outra atividade. Foram pequenas 

particularidades como essas, tidas como naturais, que ajudaram a introduzir nas mulheres 

habilidades que lhes deram a designação de “dona de casa exemplar” ou “rainha do lar”, 

aquela que “faz tudo ao mesmo tempo”.  

No entanto, as atividades exercidas pelas alunas não se limitavam aos serviços 

domésticos. As meninas internas do Oratório Festivo também fabricavam hóstias desde a 

década de 1930, quando Genésia Fontes comprou a máquina para fabricá-las. Santana (2010) 

explicou como era a produção da hóstia. 

 

A hóstia se fazia com farinha de trigo e água. Fazia a massa. Abria a 

máquina, colocava a massa, prensava e já saia pronta. Depois a gente cortava 

e guardava na lata. Fazia muita! Era pra lá e pros Salesianos. Enchia a lata. 

Quando elas viam que precisava, a gente fazia mais. Não sei se hoje faz, mas 

a gente fazia muita hóstia (SANTANA, 2010).  

 

Nesses instantes, as meninas e moças não desenvolviam as atividades sem orientação. 

Existiam as auxiliares especialistas, que ensinavam às alunas, na prática, as Prendas 

Domésticas, disciplina que introduzia as disposições peculiares para formação de um habitus 

específico e necessário para o trabalho doméstico de uma boa dona de casa.   

 

 

Tempo dispensado à higienização do corpo e à alimentação diária 

 

 

A hora do banho foi lembrada em vários depoimentos ex-alunas. Era o momento de 

aprender o hábito do asseio corporal: trocar a roupa das atividades diárias por outra limpa e 

passada, a lavar o cabelo, a limpar as unhas, ou seja, era o momento do dia necessário com a 

higienização do corpo.  

Nas aulas de Noções de Civilidade, o banho era importante para manter a higiene e a 

conformidade da aparência. No tempo de Genésia Fontes, as alunas tomavam banho todos os 

dias. O banho da manhã era de corpo inteiro, à tarde era um “banho de asseio”. Nesse 

momento, “cada uma ia ao banheiro pegar sua bacia” (RODRIGUES, 2010) e concentravam-se 

todas na lavanderia, onde “ficava cheio de meninas. Iam por turma: primeiro as 
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pequenininhas, depois as médias, depois as maiores”. As grandes “tomavam banho no 

banheiro de uma por uma” (FERREIRA, 2010). Todas usavam  

 

[…] roupão folgado, um tipo de saco com um buraco no meio para não ficar 

nua na frente da outra. Quando chegava na lavanderia, aí a gente pegava a 

baciazinha lavava o rosto, o sovaco e outras partes com o roupão por cima 

[…] para ninguém ver uma a outra. Era assim, a gente nem podia falar de 

sexo. (RODRIGUES, 2010)   

 

No caso específico do Oratório Festivo de Dom Bosco, as restrições morais não se 

limitavam somente na hora do banho, mas também na hora de vestir e na hora de dormir.  

 

A gente pegava a camisola debaixo do travesseiro, porque cada uma tinha 

sua camisola com o número bordado. Não podia tirar toda a roupa para vestir 

a camisola. Ah! Tinha todo um processo. Era assim, sentava na cama vestia 

a camisola e ia tirando a outra roupa por baixo e dormia de calcinha. 

(RODRIGUES, 2010).  

 

Na hora de trocar de roupa quando saíamos do banheiro, de toalha ninguém 

podia ver a outra se vestindo, cada qual vestia sua roupa sem olhar pra outra 

(FERREIRA, 2010).  

 

Quando íamos para a Atalaia tinha um lugar que tomávamos banho, uma 

lagoazinha. Mas mãezinha dizia: “deixe ver a sua roupa”! Só tomava banho 

quem tivesse de vestido e blusa folgada. Não podia usar roupa agarrada tinha 

que ser folgada. Vestido, blusa, usar roupa de baixo, nada de roupa colada, 

principalmente aqui [no busto]. A gente não podia sair do local determinado, 

a auxiliar ficava de olho e todas obedeciam. (RAMOS, 2010) 

 

Quando a gente ia ensinar catecismo aos domingos, a recomendação era ir 

toda comportada. Dona Bebé media a altura da manga colocando os quatro 

dedos em nosso braço. Se não usasse manga comprida tinha que ser na altura 

da dobra do braço ou quatro dedos acima, se passasse a manga estava curta 

demais. Usar somente blusa e saia ou vestido de preferência bem abaixo do 

joelho, gola alta e usar meião de malha grossa. (RAMOS, 2010) [Isabel 

Ramos foi ex-aluna oratoriana começou a frequentar a instituição aos sete 

anos de idade, depois se tornou catequista aos domingos, do catecismo 

menor para pequenas. Participou como catequista do Oratório Festivo nas 

décadas de 1930 e 1940 – grifos da autora]. 

 

A partir dos depoimentos das ex-alunas verifica-se que se cobrou compostura em 

todos os momentos e ações das meninas. Nota-se que a hora do banho e de dormir eram 

momentos cuidadosos de reserva das partes do corpo. Proibia-se mostrar e revelar partes do 

corpo, menos ainda, falar sobre seus processos naturais. Não se permitia discussões no 

ambiente sobre sexo ou outro tipo de curiosidade acerca do corpo feminino.  

A ex-interna Rodrigues expressou que nas aulas de Ciências não se falava “essas 

coisas”. Confessou que soube sobre útero depois que fez o curso de Enfermagem 
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(RODRIGUES, 2010). Quando o ciclo menstrual “veio pela primeira vez […] estava com 

onze anos [ficou] com medo, porque não podia comentar com ninguém. As grandes não 

contavam pra gente menor, porque era tudo escondido” (RODRIGUES, 2010).  

Ferreira acrescentou que “quando a menstruação veio pela primeira vez, mãezinha 

explicou a gente, ensinou a usar os paninhos e o cuidado com o asseio” (FERREIRA, 2010). 

Observa-se, portanto, que as explicações limitavam-se somente em informar à menina que já 

era “uma mocinha” e como deveria agir “naqueles dias” (SANTANA, 2010).  

Essas passagens na fala das ex-alunas ressaltam uma prática comum no meio 

doméstico e nos estabelecimentos de educação feminina católica. Os comentários sobre os 

mistérios do corpo feminino eram assuntos excluídos das conversas familiares, somente 

delegado à mãe, preparar a filha a cerca de comportamentos imprudentes no período das 

“regras”.  

Na proposta laica, reconhecia-se a escola como parceira dos “pais na educação sexual 

da criança e da (o) jovem”, instruindo a professora e outros agentes de saúde a encarregar-se 

“dos cuidados na formação sexual da criança e do adolescente”. Porém, as recomendações dos 

especialistas era retardar ao máximo. No ensino das Ciências Naturais, o tema sobre o corpo 

humano “dever-se-ia começar pelo conhecimento da reprodução dos vegetais, passando aos 

animais, até chegar ao ser humano” (VIDAL, 2003, p. 64-66).  

Nos espaços religiosos católicos, o segredo do corpo tornava-se mais proibido por 

conta da própria formação rigorosa desses agentes.  

Nesse sentido, devido às próprias barreiras exercidas pela estrutura social, o processo 

de educação sexual da menina e do menino tornava-se momentos difíceis para os pais, 

educador ou confessor falar diretamente sobre o assunto. Nascimento, em seu ensaio “A 

Formação do Homem Civilizado” enfatizou que “nesse campo, a nossa sociedade tem 

extremas dificuldades em explicar às crianças o problema da sexualidade humana, atribuindo 

a razões de natureza biológica esses bloqueios” (NASCIMENTO, 1997, p. 39). 

No Oratório Festivo Dom Bosco, regido sob os parâmetros religiosos, católicos, 

qualquer detalhe relacionado à sexualidade era “abafado”.  

A gente tinha um armário onde cada uma tinha um saquinho, o meu número 

era o “seis”, ali tinha uns dez a doze paninhos. Nas extremidades tinha umas 

tirinhas que a gente amarrava de lado, dava um lacinho para ficar preso. Ah! 

Não era como os absorventes de hoje, não. Quem menstruava [ou ficava 

“doente”], pedia para ir na rouparia e pegava os paninhos escondido das 

outras. Quando terminava o terceiro dia a gente guardava. Tinha que 

entregar os doze paninhos alvinhos, limpinhos e dobradinhos. 

(RODRIGUES, 2010) 
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Os paninhos eram de tecido fofinho. Não me lembro mais meu número, mas 

ficava em nosso armário. Cada uma tinha seu lado no armário, onde ficava 

todas as nossas roupas e coisas. Quando “vinha” a gente pegava os paninhos 

e ia no banheiro colocar. “Nesses dias” a gente era dispensada de fazer as 

coisas da casa, não fazia nada nesses dias, mas ia para aula e para missa.  

(FERREIRA, 2010) 

 

 […] quando a gente menstruava usava o paninho, porque antigamente não 

tinha modess, era o paninho que ficava com Maraci, se quisesse tinha que 

pedir a ela. […] Ninguém explicava nada. Nas aulas de Ciências não se 

falava essas coisas não. Nas aulas de Enfermagem foi que aprendi. 

(SANTANA, 2010).   

 

Diante das vozes das alunas, percebe-se que Ferreira se esquivou para falar o nome 

científico dos processos biológicos naturais femininos trocando menstruação ou período 

menstrual por “vinha” e “aqueles dias”. Outros depoimentos de ex-alunas expressaram o 

termo “doentes”, enquanto as ex-internas Rodrigues e Santana falaram o nome científico, 

talvez por serem formadas em Enfermagem não sentiram tanto pudor. Se bem que, como 

argumentou Graça, “a tão recomendada „linguagem científica‟ servia, quase sempre, para 

[ofuscar] o entendimento, ocultando informações que a sociedade julgava [não ter] 

maturidade de processar” (GRAÇA, 2002, p. 174). 

Mesmo assim, isso demonstra a “força” da ação pedagógica nas alunas e outras tantas 

mulheres que interiorizaram e difundiram esses e outros termos sobre a sexualidade, 

encarando-os como uma coisa normal.  

Diante desses argumentos, concorda-se, quando Perrot (2003) expressou que o 

“silêncio” envolve a vida íntima do corpo feminino; e quando Lopes e Galvão acentuaram que 

“sempre houve […] uma educação para meninos e meninas” que dificultou o 

“reconhecimento”, por parte da sociedade, as mulheres terem “direito ao seu corpo e ao seu 

destino” (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 69). Para Michelle Perrot: 

 
[…] as etapas da transformação do corpo feminino são muito menos 

ritualizadas e solenizadas que as dos rapazes. No século XIX, a adolescência 

masculina é considerada uma crise violenta; a das meninas, uma mutação 

suave que as encaminha ao papel de reprodutoras. Para elas, não há rito de 

passagem; apenas uma transmissão de mãe para filha, cujo murmúrio tende a 

se perder, [tornando] mais difícil toda palavra sobre o sexo. A ausência da 

educação sexual faz com que a primeira menstruação seja uma surpresa 

vivida quase sempre no medo e na vergonha (PERROT, 2003, p. 16). 

 

O tempo de duração do ciclo menstrual ou das “regras” para muitas moças cumpria-se 

um período regular de três dias, um ritual de silêncio, “uma situação íntima, que faria viver 

mês a mês” (MAcCARTHY, 1987, p. 119), um fenômeno natural, um tempo biológico que 
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começaria aos onze, doze anos de idade e as acompanharia até os quarenta, cinquenta anos 

quando ocorreria o “outro extremo da vida genital – a menopausa” (PERROT, 2003, p. 16).  

Durante o período menstrual, na maioria das vezes, as moças/mulheres passavam por 

alterações no corpo: inchaços, dores abdominais, ansiedades, irritações de humor, fraquezas. 

Esses sintomas, por serem mal explicados, levavam-nas a apelar para crendices, tais como: 

não “fazer exercícios físicos”, não ingerir “alguns alimentos” (abacaxi, manga, melancia, 

ovo), não “tomar sol nem sereno”, “não ficar perto do fogão”, “não passar roupas”, não 

“comer manga verde”, entre outros preconceitos aprendidos na própria instituição. 

Tereza Cristina Cerqueira da Graça (2002) observou situações semelhantes quando 

analisou os ginasianos na Aracaju dos anos dourados, nas décadas de 40/50 do século XX. 

Segundo a autora, as mulheres sergipanas eram adeptas das “tradicionais toalhinhas que se 

faziam de lençóis velhos ou morim”, ou podendo “comprá-las prontas, às dúzias, no comércio 

local”. E dentre as preocupações de algumas mães, estavam em orientar as “filhas para o uso 

dos „cálcios‟alinhavados nas calçolas e para os cuidados com a postura e a alimentação: frutas 

muito ácidas como o abacaxi, o limão e a cajarana e comidas „carregadas‟ como o porco, o 

camarão ou o bacalhau”. (GRAÇA, 2002, p. 147)     

Assim, observa-se que a instrução sexual da menina, na maioria dos casos, girava em 

torno de mitos, que Bourdieu considerou “sistemas simbólicos” passados de mãe para filha 

que são inseridos, “independentes de [sua] consciência e de [sua] vontade, [e que] são capazes 

de orientar ou coibir as práticas” das moças (BOURDIEU, 2004, p. 149).  

Sobretudo, diante dessas observações e negações institucionais havia, entre as alunas, 

uma cultura escolar própria que, independente da estabelecida pelos regulamentos, as alunas 

comunicavam a linguagem proibida por meio de simbologias, como as superstições. 

Conforme depoimentos não se podia falar sobre sexo nem namoro “essas coisas”, porém, os 

comentários ocorriam entre elas. Santana (2010) aludiu: “Eu e outras alunas costumava subir 

no pé de mangueira escondido para tirar manga verde e enterrava nas areias finas para depois 

“chupar”, mas as meninas “menstruadas não podia comer a manga verde que fazia mal, muito 

menos subir na mangueira”. (SANTANA, 2010); ou mesmo quando acontecia de alguma 

aluna passar mal por estar menstruada; ou “manchar” a roupa na sala de aula “era assuntos 

especulados pelas alunas durante o dia”. (RODRIGUES, 2010).   

Norbert Elias (1994), em seu estudo sobre o processo civilizador, analisou a 

transformação do comportamento do indivíduo. O autor percebeu que as “pressões” da 

sociedade sobre o indivíduo exigiram mudanças em seu comportamento. Assim, certos 

costumes tendem a aparecer e desaparecer ou permanecer na sociedade conforme a “força” 
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com que esses são incorporados na “estrutura social” e mental dos indivíduos. Desse modo, 

elementos como as superstições, crendices e simpatias auxiliaram na propagação dessas 

representações e tais formas de discurso foram os principais instrumentos na educação das 

meninas, sendo bem transmitidos através do “medo, sentimento de vergonha, embaraço e 

culpa”
91

 (ELIAS, 1994, p. 180) visando obter um padrão de comportamento social adequado 

às mulheres.  

A esse respeito, Elias (1994) articulou que: 

No processo civilizador, a sexualidade, também, é cada vez mais transferida 

para trás da cena da vida social e isolada em um enclave particular, a família 

nuclear. De maneira idêntica, as relações entre sexos são segregadas, 

colocadas atrás de paredes da consciência. Uma aura de embaraço, a 

manifestação de um medo sociogenético, cerca essa esfera da vida. Mesmo 

entre adultos é referida apenas com cautela e circunlóquios. E no caso de 

crianças, especialmente de meninas, essas coisas não são tanto quanto 

possível, absolutamente mencionadas. […] Uma vez que no curso do 

processo civilizador o impulso sexual, como tantos outros, está sujeito a 

controle e transformação cada vez mais rigorosos, muda o problema que ele 

coloca. A pressão aplicada sobre adultos, para privatizar todos os seus 

impulsos (em especial, os sexuais), a “conspiração de silêncio”, as restrições 

socialmente geradas à fala, o caráter emocionalmente carregado da maioria 

das palavras relativas a ardores sexuais – tudo isso constrói uma grossa 

parede de sigilo em volta do adolescente conformar-se ao mesmo padrão de 

controle de instintos e de domínio como o adulto. É acima de tudo, a 

estrutura da personalidade dos próprios adultos que torna difícil falar sobre 

essas coisas secretas. Com grande frequencia os adultos não encontram o 

tom nem as palavras. As palavras chulas que conhecem estão fora de 

cogitação. Os termos científicos são desconhecidos de muitos. As 

considerações teóricas em si não ajudam. E são as repressões sociogenéticas 

neles que resistem as palavras. (ELIAS, 1994, p. 181).    

 

Nesse fragmento observa-se que para Norbert Elias, a sociedade está em constante 

processo civilizatório e que o sentimento de embaraço e vergonha exerceu pressões no 

indivíduo a tal ponto que inibiu suas relações quanto ao sexo e ao corpo. As inibições nos 

momentos de tomar banho e despir-se foram “regras” incorporadas de uma “conotação 

moralística específica” (ELIAS, 1994, p. 167), que se desenvolveu conforme o padrão social 

de cada momento. Diana Vidal (2003) aludiu que a década de 1930 foi um momento em que a 

                                                 
91

 Esses tipos de pressões causaram nas moças e mulheres vários distúrbios neurológicos e psicológicos – como a 

depressão – que, por ser mal entendida por médicos e familiares, levou ao confinamento muitas delas no 

decorrer dos tempos, seja em casa, conventos ou hospícios. Sem falar das doenças físicas as quais as mulheres 

eram acometidas. Por falta de instrução do próprio corpo calavam-se, acumulando doenças mal curadas, 

causando mortes prematuras de mulheres e crianças, principalmente, durante o parto e pós-parto. Sobre as 

questões do corpo feminino, conferir: MATOS, Maria Izilda S. de; SOIHET, Raquel. (Org.) O corpo 

feminino em debate. São Paulo: Editora UNESP, 2003; DEL PRIORE, Mary. Magia e medicina na Colônia: 

o corpo feminino. In: DEL PRIORE, Mary; BASSANEZI, Carla. História das Mulheres no Brasil. São 

Paulo: Contexto, 2006, p. 78-114; ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. In: DEL PRIORE, Mary; 

BASSANEZI, Carla. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2006, p. 322-400. 
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Igreja Católica [uma das maiores produtoras dessas pressões sociais] conferiu seu discurso à 

sociedade sobre a educação sexual, favorecendo a união da família e seu controle na educação 

dos filhos, mantendo a diferença de gêneros, recusando a coeducação dos sexos e defendendo 

o ensino religioso nas escolas públicas (VIDAL, 2003, p. 61).  

Com isso, reforça-se que a educação feminina no século XIX e no início do século XX 

foi contundente em difundir na mente das meninas um conhecimento limitado sobre o corpo e 

incutir tipos de comportamento que ajudaram a “dissipar o silêncio sobre a sexualidade e, 

sobretudo, o próprio silêncio das mulheres” (PERROT, 2003, p. 20). Portanto, são 

compreensíveis as restrições e dificuldades das auxiliares, professoras e freiras das 

instituições confessionais católicas femininas expressarem diretamente e com transparência os 

assuntos sobre sexualidade naquele período. Fenômeno que ocorreu tanto no Oratório Festivo 

Dom Bosco, quanto em diversas instituições de ensino católico feminino que atuaram no 

Brasil.  

Todavia, algumas mulheres no decorrer da vida foram prejudicadas com a falta de 

instrução com relação ao corpo, a alimentação e outros, que incidiram nos períodos de 

gravidez e pós-parto, no período da menopausa e distintos problemas de ordem genital, física 

e mental.   

Nessa concepção, aprender que a boa alimentação na formação do indivíduo era tão 

importante quanto o asseio do corpo, a limpeza da casa, o cuidado com as roupas e a 

aparência tornava-se necessário. A ingestão de frutas, verduras e legumes eram normas de 

saúde e higiene na vida do indivíduo. Nas Normas Didáticas das Irmãs Salesianas, previa-se, 

nos Deveres Físicos para consigo mesma que: “o corpo se mantém e se aperfeiçoa – a) 

alimentando-o regularmente e sem gula; b) com o trabalho e as atividades; c) com a higiene 

das pessoas, dos lugares, etc.” (Caderno de Normas Didáticas, 1907).  

O Oratório Festivo Dom Bosco cumpria um ritmo regular nas refeições diárias com 

horários e espaço definido. O café da manhã era servido às sete horas; o horário do almoço, às 

doze horas; o jantar servia-se depois do Angelus, às sete da noite. No momento das refeições, 

as alunas dirigiam-se em fila, ao refeitório, ainda de pé ouviam as palavras de agradecimento 

feitas por Genésia Fontes a Dom Bosco pelo alimento do dia. Depois sentavam nos seus 

devidos lugares identificados pela numeração. 

Conforme a ex-interna Ferreira (2008), não havia distinção na comida oferecida “se no 

almoço tivesse só feijão com farinha e a carne não desse para todas comer, ninguém comia 

carne somente feijão com farinha. Mãezinha não permitia para não ter privilégio para umas e 

outras não”. E continua: “não tinha que ter gosto, a gente não podia reclamar da comida 
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não!”. Geralmente, pela manhã na dieta “a gente comia pão, café e leite, às vezes tinha cuscuz 

com manteiga” (FERREIRA, 2008). E à noite, conforme os depoimentos, a “sopa” era o prato 

mais servido.  

O lanche servia-se em três momentos do dia: manhã, tarde e noite. O horário do lanche 

era um pequeno intervalo entre outras atividades. Nessas refeições servia-se pão, biscoito, às 

vezes frutas: manga, banana, goiaba, melancia, algumas colhidas do pomar cultivado na 

instituição. No lanche noturno, o “biscoitinho seco de coco com café” era sempre bem vindo 

pelas alunas.  

 

 

Tempo reservado aos Rituais Religiosos 

 

 

No decorrer da pesquisa verificou-se que as atividades religiosas das alunas eram 

intensas. As depoentes de todas as categorias (internas, externas e oratorianas), ao falarem 

sobre o cotidiano, foram enfáticas ao dizer que a missa era a primeira atividade do dia, antes 

mesmo da alimentação matinal. Conforme ensinamento de Dom Bosco, “a oração, eis a 

primeira coisa; e com a oração, o trabalho” (CASTRO, 2003, p. 22). Assim recomendava-se 

primeiro alimentar o espírito para depois cumprir as obrigações materiais.  

Depois da missa as demais atividades aconteciam em variados espaços e momentos. 

No refeitório, antes mesmo de sentarem nos lugares determinados ouviam a alocução de 

Genésia Fontes em agradecimento ao santo alimento, a Nosso Senhor e a Dom Bosco, depois 

rezavam a Ave-Maria e Pai Nosso. Na sala de aula, antes de começar as atividades escolares, 

em pé, a professora rezava juntamente com as alunas as orações básicas. O mesmo acontecia 

na sala de costura ao iniciar as aulas de trabalhos manuais.  

Às seis horas da tarde em ponto era o momento da Ave Maria. Na Igreja rezavam o 

Angelus Domini, o canto a Nossa Senhora Auxiliadora. Antes de dormir, as alunas ajoelhadas 

ao pé da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora rezavam as orações pertinentes em 

agradecimento ao dia findo, oferecendo as pessoas da família, professoras, beneméritos, a 

diretora e a Dom Bosco. Segundo Rodrigues (2010), a imagem de aproximadamente um 

metro de altura encontrava-se sobre um pedestal no centro do dormitório. Feito isso, quando 

todas estavam na cama Genésia Fontes fazia a alocução do Boa Noite, que consistia numa 

prática cultural salesiana cujo a diretora dizia algumas palavras de reflexão e conselhos para 

um bom comportamento. Assim era o dia de compromissos religiosos das alunas internas 

regularmente.  
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No entanto, outras práticas religiosas ocorreram na instituição entendidas neste 

trabalho como formas
92

 de linguagem
93

. O mês mariano e as flores, o Santo Natal, árvore de 

Natal, presépio e o papai-noel, os festejos a Dom Bosco e o beijamento de sua relíquia, as 

imagens de santos, santinhos, os milagres atribuídos a Dom Bosco, e os retiros, auxiliaram e 

muito na transmissão dos ensinamentos religiosos proporcionados pela instituição, visando à 

formação de um habitus religioso nas alunas que deveriam incidir nos gestos, no corpo e nos 

pensamentos.  

Os recursos utilizados na transmissão foram variados, tais como: máquina 

cinematográfica e vitrola, o piano e o harmônio, do mesmo modo, as variadas atividades 

culturais desenvolvidas na instituição. A dramatização e a música foram os preferidos porque 

atraíam alunas e a comunidade. As peças teatrais tratavam de temas variados um delas era 

sobre a infidelidade religiosa (Ver anexo 10). Ednah de Amorim, sobrinha da professora 

Áurea de Amorim recordou em entrevista que  

 
[…] os dramas eram maravilhosos, muita gente ia assisti-los. O auditório, 

que ao mesmo tempo era a escola para as externas, ficava repleto. 

Colocavam aqueles bancos compridos de Igreja. Elas montavam o palco, 

arrumavam o cenário, caracterizavam as crianças, algumas meninas se 

vestiam de homem. Era uma beleza. (AMORIM, 2010). 

 

Torna-se importante frisar que o emprego das diferentes formas de linguagem gerou 

condições para a difusão da fé no catolicismo e contribuiu para disseminar os valores morais e 

cristãos entre as famílias num momento em que o movimento de reforma católica 

intensificou-se no Brasil a partir de meados de século XIX, com a atuação dos bispos, visando 

o fortalecimento da Igreja. Azzi acredita que naquela época,  

 
[…] já estava em marcha no Brasil um movimento de promoção tridentino. 

A ação dos bispos reformadores não se limitava simplesmente a criticar ou 

reformar o catolicismo de tradição colonial. Simultaneamente, procuravam 

os bispos dar uma nova orientação ao catolicismo do povo brasileiro, através 

                                                 
92

  Conforme Bourdieu, “dar forma” – significa “dar a uma ação ou a um discurso a forma que é reconhecida 

como conveniente, legítima, aprovada, […] uma forma tal que pode ser produzida publicamente diante de 

todos, uma vontade ou uma prática que apresentada de outro modo, seria inaceitável […]. A força da forma 

esta vis formae de que falavam os antigos, é esta força propriamente simbólica que permite à força exercer-se 

plenamente fazendo-se desconhecer enquanto força e fazendo-se reconhecer, aprovar, aceitar, pelo fato de se 

apresentar sob uma aparência de universalidade – a da razão ou da moral”. BOURDIEU, Pierre. Coisas Ditas. 

São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 106. É nesse sentido que se elege à palavra “forma” neste estudo – transmitir 

o discurso ou ação de uma maneira que mascare ou encubra o significado real da mensagem.  
93

  Chartier aludiu que “a construção dos interesses pelas linguagens disponíveis” (ou formas de expressão) “em 

um determinado tempo sempre está limitada pelos recursos desiguais (materiais, linguísticos ou conceituais) 

de que dispõem os indivíduos” e somente terão sentido e eficácia, conforme a apropriação de seus atores, 

pois, eles inventam e reinventam as práticas de representação. CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do 

tempo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009, p. 48. 
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de novas formas de devoção e piedade. Convém ressaltar que essa nova 

instrução está centrada na vida sacramental. Tanto a instrução catequética 

como as novas formas de devoção e as associações religiosas têm como 

finalidade última levar o povo a uma vida sacramental mais intensa (AZZI, 

1982, p. 112).  

 

Os retiros e o mês mariano estão dentro desse quadro de “novas formas de devoção e 

piedade” para o povo que, no Oratório Festivo Dom Bosco aconteciam anualmente. Era uma 

prática regulada e obrigatória para as alunas, principalmente, internas. Vale sublinhar que em 

algumas épocas a prática do retiro na instituição ocorreu em dois momentos: um para as 

externas (em que poderiam participar pessoas da comunidade) e outro destinado às internas e 

“às superioras, catequistas, às companhias” e a partir de 1942, o grupo de associadas e 

aspirantes da “Pia União das Filhas de Maria do Oratório Festivo”
94

. As práticas ocorriam no 

mesmo mês, mas em dias separados. Teve momentos que ocorreu a participação das internas 

e externas conjuntamente. (Anais…, 1925-1952).   

Os retiros espirituais praticados na instituição ocorriam num período de três dias. 

Eram organizados num programa regular e intenso “confeccionado pela diretora e constava de 

visita ao S. S. Sacramento, Via-Sacra, Ofício a Nossa Senhora” (Anais…, 1925-1952) e 

outros exercícios piedosos. Aconteciam, geralmente, quatro práticas diárias. Como se observa 

no retiro realizado em 1934, entre os dias 16 a 20 de dezembro.  

No dia 16 às 17 ½ da tarde começamos os exercícios do santo retiro. Nesse 

dia após a prática de introdução seguiu-se a benção do S. S. Sacramento. 

Durante os dias 17, 18 e 19, havia missa em nossa Capela; duas práticas 

sendo uma às 7 horas da manhã e outra às 5 da tarde, terminando com a 

benção. Pelo dia, eram feitos diversos atos de piedade, entre os quais: a Via 

Sacra e o Ofício de Nossa Senhora. 

No encerramento do santo retiro às 6 horas houve a missa com cânticos e 

comunhão geral das internas e externas, recebendo a Jesus pela primeira vez, 

as educandas: Maria Rita Bastos, Aracele Carmo e Dorinéia Ferreira. Às 7 

horas foi feita a última prática e depois das orações apropriadas ao ato 

seguiram-se: a benção com o crucifico, a imposição do escapulário do 

Carmo às externas que tomaram parte no retiro; e a benção do S. S. 

Sacramento, terminando assim no meio de grande piedade, fervor e 

satisfação, os santos exercícios. (Anais…, 1925-1952, p. 47). 

Durante o período estudado verificou-se a grande participação dos padres Salesianos 

nesses rituais como pregadores, assim como, os padres da Diocese e outras Ordens religiosas. 

Eles abriam e encerravam os retiros e cumpriam um tempo determinado e programado, 

ocorrendo mudança somente em caso de imprevisto como aconteceu em 1934. No 

                                                 
94

  As Associações das Filhas de Maria foram comuns nas escolas de educação católica feminina – em Colégios e 

Orfanatos - Essa Associação foi instituída no Oratório Festivo Dom Bosco em 1942. 



Capítulo III – Representações da Cultura Escolar do Oratório Festivo Dom Bosco: Educação e Religião 
 

149 

 

encerramento do dia 24 de maio, estava programada uma procissão no período da tarde que 

“não houve […] em virtude de copiosos aguaceiros que durante o dia caiu sobre a cidade”, 

deslocando o acontecimento para a “Capela, onde [ocorreu] o encerramento das festas 

religiosas”. (Anais…, 1934). 

QUADRO VIII – PADRES QUE PARTICIPARAM DOS RETIROS ENTRE 1914 a 1947 

DÉCADA PADRES PARTICIPANTES 

1910 Antonio Vellar, Padre Anibal Lazzari, Epifanio Borges (Salesianos) 

1920 Davino Ferreira, Lauro Fraga  

1930 
Epifanio Borges, Mario Miranda Vilas-Bôas (Diocese), Antonio Viet, 

Estevão de Giorgi, Moisés Ferreira, Frei Methodio (OFM), Avelar Brandão 

Vilela  

1940 
Cônego Edgar Brito (Diocesano), Noé Gualberto Lima (Salesiano), 

Bragança, Antonio Campelo (salesiano), Avelar Brandão Vilela 

(Diocesano), Manoel (salesiano) 
Fonte: Anais do Oratório Festivo Dom Bosco (1925-1952). Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 

 

Nem sempre o padre que iniciava o retiro fazia seu encerramento, que culminava em 

grande número de comunhões gerais, primeira eucaristia, a prática da desobriga, distribuição 

de santinhos e discurso de agradecimento ao pregador feito pelas participantes. 

 

 

O agente eclesiástico que mais colaborou com os retiros na instituição foi o Frei 

Methodio, Franciscano que participou do retiro de 1935, com duas práticas no ano: de 6 a 10 

de outubro para as oratorianas externas e de 1º a 5 de dezembro para a diretora, catequista e 

educandas internas; e em 1936, no retiro realizado entre os dias 4 a 6 de novembro pregado 

para superioras e educandas 

Figura 30: Padres diretores Salesianos Epifânio Borges (1931-1933), Antônio Viet (1934-1937), Antônio 

Campelo Aragão (1943-1945). Acervo Galeria do Colégio N. S. Auxiliadora em out.,/ 2008. 

  



Capítulo III – Representações da Cultura Escolar do Oratório Festivo Dom Bosco: Educação e Religião 
 

150 

 

 

 

No fragmento que segue o responsável pelo retiro foi o Frei franciscano. Podemos 

perceber a simultaneidade das práticas espirituais.  

Iniciaram-se às 2 horas da tarde os exercícios do santo retiro, pregado pelo 

Frei Methodio para as educandas e superioras do oratório. Durante os outros 

dias havia a celebração do Santo sacrifício pelo mesmo religiosos, às 6 

horas; às 7, era feita a primeira prática; às 2, outra para as superioras e 

finalmente às 5 ½ a última seguida da benção do S. S. Sacramento. Nos 

intervalos rezavam-se o ofício da Imaculada, Via-Sacra, etc.  

No dia 7, às 6 horas, a comunhão geral do encerramento do santo retiro; 

seguiram-se as orações e práticas costumadas, sendo a última às 2 horas 

seguindo-se a benção do S. S. Sacramento, o pregador distribuiu santinhos 

com os que tomaram parte nos exercícios espirituais. (Anais…, 1936, p. 41). 

 

 

Os retiros deveriam acontecer em épocas que as alunas estivessem de férias ou nos 

feriados. No entanto, alguns retiros realizaram-se no período das aulas, interrompendo o ano 

letivo. Como se observa na citação anterior, o programa confeccionado tomava todo o tempo 

das alunas com exercício da prática sacramental desde as primeiras horas do dia, inclusive nos 

intervalos, até o final da tarde.  

No ano de 1936, segundo consta nos Anais (1936, p. 43), as aulas do curso primário 

da instituição terminaram em 8 de dezembro – data em que se celebra o dia de Nossa Senhora 

Figura 31: Frei Methodio com as alunas internas em Retiro, realizado entre 1-5 de dezembro de 

1936. Fonte: Álbum do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria desconhecida. Acervo: Oratório 

Festivo Dom Bosco. 
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da Conceição e para os salesianos, a comemoração da criação do primeiro Oratório Festivo 

em Turim fundado por Dom Bosco. Outros retiros no decorrer dos anos aconteceram na 

mesma situação, nos meses de março depois do começo das aulas e nos meses de abril, 

setembro ou outubro. Embora nem sempre ocorresse assim. Nas primeiras décadas de 

funcionamento do Oratório Festivo, principalmente, entre 1915 a 1918, o ato religioso era 

celebrado nos meses de janeiro ou dezembro, meses que algumas alunas estavam liberadas 

dos estudos escolares. Infere-se, com isso, que a ênfase na religiosidade tornava-se mais 

importantes que outras atividades, até mesmo das atividades escolares. 

Certifica-se que no calendário religioso católico o mês de maio é consagrado a Maria. 

Essa incorporação na sociedade foi resultado de um processo efetuado pela Igreja Católica 

com a finalidade de educar os fiéis na prática dos sacramentos. A Congregação Salesiana foi 

solidária nesse movimento, pois celebrava o mês mariano através de sua santa padroeira 

Nossa Senhora Auxiliadora com pompa. Desde a origem do Oratório Festivo Dom Bosco seus 

membros participaram das devoções a N. S. Auxiliadora, fazendo parte da festa organizada 

pelos padres da Tebaida, que constava de novenas, Missa cantada, procissão, ornamentação 

do altar, adornamento da imagem de N. S. Auxiliadora, comunhões e outras práticas com a 

frequência de grande número de pessoas.  

A primeira festa realizada pelo Oratório Festivo a Nossa Senhora foi entre 23 de abril 

a 23 de maio de 1918. 

Em abril, foram feitos alguns reparos na casa e ofereceu comodidade para os 

exercícios do mês mariano que pela primeira vez se fizeram na sede, 

rematando em 23 de maio com missa pelo padre Aníbal e numerosas 

comunhões das quais 23 pela primeira vez. (Anais…, 1925-1952, p. 3) 

 

A comemoração naquele momento foi simples, mas importante pelo valor simbólico 

que representou a ocasião para a instituição. Na década de 1930, as celebrações executadas 

pelo Oratório Festivo Dom Bosco avultaram-se. No mês de maio de 1937.  

 

Inicia[ram] os exercícios do mês de Maria, às 16,30 em nossa Capela, 

tomando também parte nelas as oratorianas. Este ano a nossa Mãezinha quis 

que as educandas homenageassem de um modo particular a Virgem 

Santíssima, ornamentando as imagens nos dormitórios. Todas foram 

unânimes a esta bela e piedosa iniciativa e assim é que se aprestaram a 

confeccionar flores e outros adornos para embelezar a Mãe do Céu. Maiores 

e menores porfiavam, num inocente entusiasmo, a primazia na 

ornamentação, e por isto, generosamente ofertaram a pequena quantia de 

dinheiro que possuíam, e, ainda não satisfeitas por acharem-nas 

insignificantes, empenharam em mãos da Diretora, alguns dos seus 

brinquedos. Mas não está só em exterioridade, a sua devoção, pois todos os 

dias, em determinada hora, sobem ao dormitório, e fazendo queimar círios 

aos pés da Virgem Santa, elevam a Ela as suas preces por meio das Ave-
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Marias e de um hino. Como é de costume colhemos diariamente as flores 

espirituais de Maio, conforme indicação do livro dos exercícios marianos. 

(Anais…, 1937, p. 2-3). 

  

Nesse fragmento nota-se a ação das formas de expressão através de sentimentos, como 

o desapego – como a renúncia a bens materiais e a doação – por intermédio do ritual das 

flores espirituais à Maria, prática era comumente exercida nos Colégios femininos Salesianos. 

O ritual consistia praticar uma virtude e rezar uma jaculatória em honra de Nossa Senhora 

diariamente no decorrer do mês mariano, para isso, a aluna “colhia” um pedaço de papel onde 

estava escrito uma virtude a ser cumprida durante aquele dia. Para as meninas pequenas, a 

oferta de “flores” realizava-se somente às quintas-feiras do mês mariano. Encontrou-se 

durante a pesquisa algumas dessas “flores” na documentação (Ver anexo 11). 

No encerramento das comemorações cumpriam-se o ritual do Santíssimo Sacramento, 

cantos de despedida e procissão que as alunas internas e externas acompanhavam com seus 

estandartes e bandeiras. O estandarte da “Companhia Maria Mazzarello”, o estandarte da 

“Companhia de Gema Galgani”, a “bandeira do catecismo” e o estandarte de “Dom Bosco”. 

O coral e “como [era] de costume [cantavam] durante o mês, duas rezas em cada semana” 

(Anais…, 1925-1952). Havia ainda distribuição de doces e pães, “revistas instrutivas e 

recreativas”, “santinhos como recordação” e sorteio de diversos objetos, elementos que 

animavam as externas a permanecerem até o final das celebrações.   

Assim, conclui-se que a religiosidade estava presente em momentos diversos da 

instituição com a finalidade de disseminar a fé católica nas alunas e entre seus familiares. Os 

rituais referidos e desenvolvidos na instituição pelas alunas, tais como “queimar círios (grande 

vela de cera) ao pé da santa virgem”, “ofertar flores a Maria” e os exercícios marianos 

regulares e repetitivos, com tempos determinados visavam uma incorporação automática 

desses sacramentos, semelhantemente ocorrendo com outras festas de caráter religioso 

promovidas pela instituição.  

 

 

Tempo da Diversão 

 

O pátio considerado “espaço simbólico de vivência da alegria” era o cenário do recreio 

(SCARAMUSSA; SILVA FILHO, 1995, p. 20). A alegria entendia-se a tônica do Sistema 

Preventivo de Dom Bosco. O sacerdote apreendia que todos os espaços possibilitavam ensinar 

e aprender. As diversões do recreio se aliavam ao aprendizado, obtido através das 
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brincadeiras, do divertimento sem cadência de cobranças, onde os alunos podiam liberar suas 

emoções. 

Na imagem fotográfica a seguir observa-se um momento de brincadeira no pátio do 

externato com alunas de idades variadas (pequenas, médias e grandes), limpas, calçadas e 

felizes, brincando harmoniosamente e ao fundo verifica-se a Escola Externa construída em 

1938.  

 

 

No pátio do internato as alunas podiam, supostamente, liberar suas emoções, mesmo 

sendo vigiadas pela diretora e auxiliares e pela imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

localizada na gruta que havia no pátio do internato. Assim, conforme depoimento de algumas 

ex-alunas não era permitido brincar com “agarramentos”, “empurrar a outra”, “passar para o 

outro lado da cerca [onde ficava o pomar]”, muito menos “ficar duas de conversinhas 

sozinhas” (SANTANA, 2010; SANTOS, 2010; RODRIGUES, 2010), ou seja, havia regras e 

limitações no espaço de descontração impedindo a liberação dos impulsos das alunas. Mas, 

algumas gostavam de sentar no pórtico, em seus banquinhos de madeira, para ler as 

“revistinhas” católicas, como o “Amigo da Infância” jornalzinho infantil muito atraente entre 

elas.   

Figura 32: Pátio do externato, década de 50 do século XX. Fonte: Álbum de 

fotografia do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria desconhecida. Acervo do 

Oratório Festivo Dom Bosco. 
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As leituras católicas consideradas “boas leituras” para formação do caráter eram 

incentivadas pela diretora. Para isso, mantinha assinaturas de impressos católicos como já foi 

abordado anteriormente. As alunas tinham total liberdade para manusear os livros, revistas e 

jornais católicos adquiridos pela instituição, desde que tivessem “cuidado e asseio”
95

 no trato 

com os impressos.  

Contudo, relembrar o recreio foi momentos emocionantes para algumas ex-alunas das 

várias gerações do período estudado, por vir à tona suas brincadeiras infantis. Lembrar as 

brincadeiras que gostavam como a “roda”, “cipó queimado”, “pular corda”, “queimado”, 

“bom barqueiro”, “pinto galo”, “bonecas de pano”, “bonecas e panelinhas feitas de barro por 

elas”, “bonecas feitas de milho novinho tirados do pomar” e, em contrapartida, rememorar 

outras que “detestavam”.  

Ferreira (2010) revelou que não gostava de uma brincadeira chamada “berlinda”, 

segundo ela, o objetivo da brincadeira era colocar defeito “nos outros”. Explicou a ex-aluna: 

 

Berlinda era uma brincadeira que eu não gostava. As meninas brincavam 

muito. Começa uma perguntando por que „fulana‟ está na berlinda? Aí cada 

uma respondia colocando defeitos na outra. Porque tem a perna torta; porque 

é branquela; porque tem o nariz grande e assim ia. Olhe! Era uma mangação 

(FERREIRA, 2010).    

 

Contudo, o bom comportamento das alunas no pátio ou outros espaços conseguia-se 

também através das emulações. As auxiliares e professoras avaliavam a conduta das alunas na 

Igreja, na sala de aula, entre as colegas, nas boas notas e outros, pois estes critérios tornavam-

se condições de troca para os passeios. Santos (2010), ao rememorar sobre os passeios, 

indagou: “a gente tinha que se comportar senão não ia para os passeios, e todo mundo queria 

ir, aí tinha que ficar quieta!”.   

Pela cultura da Congregação Salesiana os passeios e as visitações a beneméritos 

estavam determinados no calendário salesiano, pois significava ação “higiênica para mente, 

corpo e espírito” (Relatório do Oratório Festivo Dom Bosco, 1936). A quinta-feira era o dia 

da semana que os alunos e alunas mudavam a rotina do isolamento ou segundo as normas 

didáticas aplicadas pelas Irmãs Salesianas, nesse dia “como não havia aula […] as alunas 

proced[iam] à limpeza da própria cama, criado-mudo, gavetas, bancos, objetos de toalete 

(pentes, escovinhas, etc.)” (Caderno de Normas Didáticas, 1907).  

                                                 
95

  Percebe-se a preocupação das dirigentes em habituar as alunas a conservarem os livros. Nas contra-capas dos 

livros católicos encontrados no acervo da instituição verifica-se frases como: “Pertence a Genésia Fontes, 

diretora do Oratório”; “Cuidado e asseio”; “Quem lê tenha cuidado”, alertas que nos induz a imaginar que os 

livros circulavam tornando-se um instrumento coletivo e de difusão da boa leitura católica entre as alunas. 
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A prática de visitar e passear foram constantes no Oratório Festivo Dom Bosco. Eram 

momentos que permitiam a relação das internas com outros agentes sociais externos. As 

alunas do Oratório Festivo Dom Bosco eram convidadas a participarem de eventos com o 

coral e participarem das festas promovidas pelos Salesianos. Infere-se ainda na documentação 

que, geralmente, as alunas eram convidadas para passar o dia em sítios ou chácaras de 

beneméritos ou passar uma tarde na casa desses, juntamente com a diretora e suas auxiliares, 

no entanto, à casa de veraneio da Atalaia era o passeio mais concorrido e desejado pelas 

alunas.  

 

 

3.1.2. Escola externa 

 

 

A concepção educacional das primeiras décadas do século XX era de que o 

comportamento da criança deveria ser direcionado para uma formação sociável, de 

preferência com a participação da família, de um corpo docente preparado e escolas 

instrumentadas para corrigir os defeitos naturais das crianças e formá-las seres civilizados. 

Apesar dos anúncios de modernidade e as perspectivas para formação do indivíduo civilizado 

o ensino brasileiro caminhava a passos lentos direcionado a uma educação que abrangesse – 

como demandava as propostas – a classe popular. 

Conforme os novos preceitos da Escola Nova, na renovação educacional de 1930,  

 

[…] a escola é o espaço privilegiado para instruir e educar os futuros 

cidadãos e membros da sociedade. A escolarização obrigatória e 

generalizada passa a representar um aspecto decisivo tanto para o progresso 

individual quanto para o social. O crescimento do número de alunos, de 

demanda para a instituição de ensino e de estudos científicos sobre a infância 

levou à criação de uma nova escola. (VEIGA, 2007, p. 217).  

 

Em Sergipe, o ensino de primeiras letras oferecido à classe pobre continuava 

deficiente e sem crescimento para a maioria dessa população. Nos primeiros anos da década 

de 20 do século XX, “o sistema educacional permanecia dissociado das necessidades locais, 

sem promover a renovação social, sem participar do desenvolvimento que se operava no 

Estado”. (NUNES, 2008, p. 247). Ares de progresso no ensino sergipano perceber-se-á na 

presidência de Maurício Graccho Cardoso (1922-1926). Conforme Nunes foi um dos mais 

conceituados governantes do Estado em termos de ações favorecendo a educação. Para 

amenizar a situação anti-higiênica que permeava as escolas públicas do Estado “construiu 
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grupos escolares e adquiriu casas para localizar escolas isoladas em melhores condições de 

conforto e higiene”. Investiu em órgãos para resolver os problemas profiláticos seguindo as 

determinações higiênicas e eugênicas adotadas no país naquele momento, além disso, 

destacou-se em medidas para implantação do ensino profissionalizante no Estado. (NUNES, 

2008, p. 257-260). 

O primeiro registro encontrado na documentação do Oratório Festivo Dom Bosco 

relativo à escolarização do ensino elementar data de 1920. Provavelmente, o aumento do 

número de meninas proporcionou à benemérita Genésia Fontes tomar a iniciativa de funcionar 

o Oratório Festivo todos os dias dotando-o de uma escola para ensino de primeiras letras 

ofertado às alunas que frequentavam o estabelecimento no período da manhã e da tarde. 

No entanto, em 14 de maio de 1928, no governo de Manuel Correia Dantas (1927-

1930), sucessor de Graccho Cardoso, implantou-se uma escola isolada para o sexo feminino 

designada Escola isolada n° 5, “Oratório Festivo Dom Bosco”, regida pela professora Marita 

Vilas-Bôas. (Anais…, 1928, p. 43).  

No primeiro ano de funcionamento da escola, 1928, foram matriculadas cinquenta e 

duas; em 1929, matricularam-se 50 alunas. Depois desse ano somente vamos encontrar 

referências dessa escola em 1931, por meio do Livro de Ponto encontrado no Arquivo Público 

do Estado (1931 até 1933). O documento fornece indícios sobre a frequência, média das 

alunas, o comportamento, os dias letivos e o número de alunas. Durante esse tempo três 

professoras lecionaram: Marita Vilas-Bôas, Laura Ferreira da Silva e Alzira Ferreira da Silva.  

A escola isolada cessou o atendimento em 1936, depois de oito anos de funcionamento 

quando foi transferida para outro local, porém a documentação do período de 1933 a 1936 não 

foi encontrada no decorrer desta pesquisa. O que motivou a criação da instituição foi atender 

as meninas das imediações, pois, em 1928 o número de escolas era escasso e, às vezes, o pai 

pobre não tinha compromisso em enviar sua filha para os grupos escolares; no entanto para a 

instituição, inicialmente foi favorável porque se matriculavam 50, 60 meninas com idade de 

aprender o catecismo. Mas, depois se tornou um infortúnio. 

No ano de 1937, iniciou a construção de um salão para servir de escola, afastado da 

parte do internato a fim de atender as meninas pobres da redondeza. A escola foi inaugurada 

em 1938. A iniciativa também corroborou com as determinações que houve em 1937, na 

Reforma Educacional realizada no Ministério de Capanema durante o governo Vargas. Com 

essa Reforma governamental os estabelecimentos de ensino tiveram que cumprir novas 

exigências quanto ao espaço de educação e a não aceitação das normas implicava na perda da 

subvenção.  
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Quando a escola isolada foi transferida do Oratório Festivo, construiu-se um espaço 

para acomodar à escola externa do Oratório 

que atendia mais de 80 alunas, como 

aludem os relatórios, com professora 

particular. A transferência deu-se 

provavelmente, pela demanda dos grupos 

escolares nas imediações que deram acesso 

em massa a meninos e meninas, pela 

coeducação, foram fatores que podem ter 

contribuído para a defasagem de matriculas 

na escola isolada. 

O salão construído foi idealizado 

para servir também de auditório para as 

apresentações teatrais das alunas. Assim, o 

piano e os bancos foram transportados para 

o local. Observa-se na fotografia de 1930, o 

palco com assoalho de madeira e o cenário 

ao fundo com os dizeres “Servir ao Senhor 

na Alegria”. 

 

Em julho de 1938, a escola externa já instalada nas novas dependências foi concedida 

a instituição, pelo Prefeito da época Godofredo Diniz Gonçalves, uma subvenção através do 

Decreto-Lei n° 24 de vinte e três de julho de 1938.  

O Prefeito alegou em discurso escrito que o “Oratório Festivo São João Bosco, […] 

instituição modelar que há muito vem prestando relevantes e utilíssimos serviços de 

benemerência à sociedade de Aracaju, socorrendo dentro da moral cristã à infância 

desamparada”, por isso “compete aos Poderes Públicos […] auxiliarem as agremiações que 

visam o amparo à infância […], sobretudo, no tocante à instrução”, considerando que “o 

Oratório Festivo São João Bosco acaba[va] de fundar em sua sede […] uma escola destinada a 

ministrar instrução a crianças pobres” o governante concedeu  uma “subvenção anual de 

1:200$000”, que seria “pago mensalmente a razão de 100$000 pela verba de „Sistemas 

Educativos‟”.  

Figura 33: Palco no salão da Escola Externa. 

Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 



Capítulo III – Representações da Cultura Escolar do Oratório Festivo Dom Bosco: Educação e Religião 
 

158 

 

Para Chartier “ler, olhar ou escutar são, de fato, atitudes intelectuais que, longe de 

submeter o consumidor à onipotência da mensagem ideológica e/ou estética que supostamente 

o modela, autorizam na verdade reapropriação, desvio, desconfiança ou resistência” 

(CHARTIER, 2002, p. 53). A fotografia foi cuidadosamente produzida num momento fora do 

horário do recreio para mostrar o espaço e as dependências. Como cenário tem-se o externato 

construído em 1938, também servindo de auditório, em primeiro plano, a cobertura para o 

trivoli (carrossel).  

 

 

Muito embora, o receptor seja cercado de “limitações e liberdades”, como assegurou 

Chartier (1999). No momento fotográfico, preocuparam-se em perpetuar as “representações 

dos gestos e convenções” daquele momento (CHARTIER, 1999, p. 82), direcionando o que se 

desejava ficar eternizado – a representação de um ambiente harmônico com a natureza, o 

asseio e a arrumação, sem ostentação. 

Torna-se necessário destacar que nos anos de 1940, a instituição atendeu em média 80 

alunas, fato que motivou a ampliação de mais uma sala. (Relatório…, 1941).  

Quanto ao conjunto de disciplinas oferecidas às externas limitava-se em: “curso 

primário conforme Regulamento da Instrução Pública, valores morais, ensino religioso, 

trabalhos manuais (costura e bordado), canto orfeônico, catecismo e Noções de Civilidade” e 

Figura 34: O Pátio externo do Oratório Festivo Dom Bosco, década de 50 do século XX. Fonte: Álbum 

de fotografia do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria desconhecida. Acervo do Oratório Festivo Dom 

Bosco 
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outros complementos: teatro, declamação e atividades cívicas. (Anais…, 1938, p. 23). O 

Relatório do segundo semestre de 1941 registrou-se que “as datas de 7 de setembro, 12 de 

outubro, 10 de novembro, 15 de novembro e 19 de novembro, foram relembradas em 

preleções e que foram nestes dias entoados hinos patrióticos” (Relatório…, 1941, p. 3).  

Rosa Fátima Souza (2009) tratou de aspectos que permeavam o universo escolar 

público paulistano, como as festas cívicas escolares. Conforme Souza:  

 

[…] nesses rituais a escola celebrava a pátria e as virtudes morais. Nos hinos 

e canções entoados pelo orfeão infantil, nos poemas, nos jograis, nas 

dramatizações, nas palestras pronunciadas pelos professores e diretores, em 

tudo ela irradiava a sua ação educativa, ao mesmo tempo em que reafirmava 

publicamente a gramática básica da escola, […] reforçando o próprio sentido 

cultural da escola e seu modo particular de ordenação das pessoas, do tempo, 

do espaço, dos saberes. (SOUZA, 2009, p. 309).      
 

As preleções sobre a Pátria eram verbalizadas tanto pela diretora quanto pelas 

professoras primárias. Cumpria-se o ritual cantando o Hino Nacional “no pátio com todas as 

alunas antes de entrar na sala de aula” e na “sala antes de sentar a gente tinha que rezar um 

Pai Nosso, uma Ave-Maria, um Glória ao Pai e o Santo Anjo do Senhor”, completando as 

chamadas ocorrências “cívico-cristãs” enfatizadas nos Relatórios da instituição ao referir-se 

às festas escolares.  

As alunas que permaneciam tempo integral na escola externa utilizavam uniformes 

cedidos pela instituição. Era um “vestido composto aberto na frente, fechado com botões bem 

juntinhos, o comprimento passando do joelho e mangas curtas” (SANTOS, 2010). Santos 

ingressou no Oratório Festivo em 1947, segundo ela fez “todo o primário lá”. Em sua época o 

fardamento era diferenciado para as categorias de alunas. Lembrou que seu fardamento era 

“vestido xadrez amarelinho” (SANTOS, 2010). Pode-se visualizar na figura 32, 

provavelmente da década de 1950, os diferentes uniformes descritas por Santos (2010). 

O tempo que as alunas ficavam no Externato “São João Bosco” era manhã e tarde, 

sendo que de “sete horas até onze e meia” as alunas empregavam o tempo da seguinte forma: 

de sete as oito missa, depois os estudos escolares. “Das treze as dezesseis” horas havia “aulas 

de trabalho manuais, ensino religioso e noções de civilidade”, nessas aulas, lembrou Santos: 

“aprendia a se comportar” (SANTOS, 2010).  

No tocante às refeições nem todas as alunas recebiam almoço. Aquelas que podiam ir 

para casa almoçar retornavam no período da tarde; as mais pobres como Santos (2010), 

“almoçavam na instituição”, todavia tinham que prestar serviço ou preencher o tempo fazendo 

“a limpeza das salas de aula”, dos “banheiros”, “pratos e talheres do almoço”. Disse a ex-
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aluna: “Dividiam a gente por grupo para esses serviços. Eu ficava sempre com uma menina 

chamada Josefina que era órfã de mãe” (SANTOS, 2010).  

Santos revelou que no final do dia, antes de ir para casa, a diretora oferecia um lanche 

às alunas. Era “pão com suco, às vezes sopa” e ainda levavam pão para casa. Santos salientou 

que: “eram quatro, cinco pão cada aluna, mas eram as muito necessitadas e que mãezinha já 

sabia. Na minha casa que era muito pobre eu levava o pão, porque tinha dias que era a única 

refeição de meus irmãos”. (SANTOS, 2010)  

Neste tópico, alguns aspectos da educação do externato do Oratório Festivo Dom 

Bosco foram representados. Com relação às práticas festivas e religiosas eram momentos de 

participação das alunas que não estavam obrigadas a participar, no entanto, a diretora usava 

artifícios para atraí-las – como já comentados em outras passagens do texto. Mas isso, 

Genésia Fontes, juntamente com seu corpo de auxiliares sabiam fazer bem, pois, a média de 

alunas na “prática oratoriana aos domingos chegava a 150 oratorianas” semanalmente, 

conforme registros documentados e confrontados com os depoimentos das alunas. (Relatórios 

1937-1950; Anais…, 1930-1950). 

 

 

 

3.2. Prática Educativa Informal: o Oratório Festivo 

 

 

Gondra e Schueler (2008, p. 158-159) alertaram para a construção história educativa 

desenvolvida pela iniciativa de pessoas, instituições ou associações que constituíram formas 

diversificadas de educação como o ensino não formal. A instituição, Oratório Festivo Dom 

Bosco nasceu da iniciativa e predisposição de Genésia Fontes, benemérita e cooperadora 

salesiana que organizou a prática oratoriana – uma ação educativa informal que se constituía 

numa das principais modalidades do estabelecimento. 

Comumente conceituam os Oratórios Festivos de Dom Bosco como um local para 

evangelizar crianças de uma maneira divertida num ambiente alegre para a prática do 

catecismo e os ensinamentos morais, “utilizando como recursos ou atrativos, os jogos, 

brincadeiras, música, passeios, lanches, teatro, e outros” (BORGES, 2005).  

Os Oratórios Festivos de Dom Bosco segundo Rampi (2007) eram instituições não 

exclusivamente paroquiais, mas que deviam receber meninos necessitados vindos de todo e 

qualquer lugar e paróquia, diferentemente dos oratórios tradicionais que só recebiam meninos 

de boa conduta. Asseverou ainda a autora que: 
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Dom Bosco recebia em seus Oratórios três tipos de jovens: os meninos 

abandonados; meninos que saíam da cadeia e rapazes que vinham do interior 

pela grande oferta de mão de obra. Ali eles os ocupavam com jogos, 

diversões e ensinavam os rudimentos da fé cristã. O jovem artesão era aceito 

de 12 a 18 anos, se fosse órfão de pai e mãe, pobre e abandonado, sem ter 

quem pudesse assumir sua educação. O Regulamento recomendava virtudes 

com a piedade, trabalho e obediência, e se referia a alguns males a serem 

evitados, como a blasfêmia, a desonestidade e o roubo. […] O dia terminava 

com as orações da noite e breves palavras de Dom Bosco (RAMPI, 2007, p. 

25)   

 

No entanto, como instrumento de doutrinação dos Salesianos – apreende-se que no 

contexto brasileiro – a prática oratoriana ia além da evangelização da criança pobre 

abandonada, nesse ponto, essa prática tinha função específica: a evangelização, tanto das 

crianças quanto de suas famílias. 

Lima (2001) explicou que a “instrução catequética do povo tanto para adultos como 

para crianças era preocupação permanente da Igreja começava com os primeiros rudimentos 

transmitidos no lar, ampliados depois pelos párocos nas homilias e nos sermões dos 

pregadores.” (LIMA, 2001, p. 40-43). Desse modo, não somente a primeira eucaristia, mas 

batizados, casamentos, a participação das famílias nas práticas sacramentais era o desejo da 

Igreja. Fatores que não se contemplavam no ambiente de algumas famílias pobres, onde 

existia a ignorância religiosa, pois, alguns pais não batizavam os filhos, viviam em uniões 

ilícitas e não frequentavam a Igreja, dificultando a evangelização. Daí a importância de um 

organismo como os Oratórios Festivos numa localidade.  

Como mencionado anteriormente o funcionamento de um Oratório Festivo dava-se aos 

domingos e feriados – dias que as crianças tinham folga das escolas públicas e em época de 

carnaval
96

. Nesses períodos as crianças ficavam expostas aos festejos considerados danosos 

pela Igreja, como o carnaval; e ao protestantismo, pois, quando esses instalavam suas Igrejas 

abriam escolas para crianças crentes e não crentes, tornando-se uma ameaça marcante para os 

agentes católicos, e muitas vezes, difícil de ser combatido. 

Lima (2007) estudou o Carnaval em Aracaju do final do século XIX e meados da 

década de 1960. O carnaval era uma festa onde os foliões se divertiam nas ruas com a 

manifestação de passeios ou corridas de Zé Pereira. Nas décadas de 1910 e 1920, os ricos 

festejavam em clubes e bailes; os pobres sem recursos “comemoravam a festa nas ruas, ao ar 

livre”. (LIMA, 2007, p. 54). Genésia Fontes procurou durante esse período de Carnaval 

agrupar as alunas e seus responsáveis atraindo-os através dos festejos e brincadeiras visando à 

                                                 
96

  A festa do Carnaval acontece durante os três dias anteriores a quarta-feira de Cinzas que marca o início da 

Quaresma.    
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incorporação das práticas sacramentais. Em 1918, “durante o Carnaval o Oratório franqueou 

suas portas para recreio todos os dias, após a adoração das quarenta horas, na capelinha dos 

Salesianos”. (Anais…, 1918, p. 3).    

A organização dos Oratórios Festivos consistia-se em dividir as alunas por idade. As 

atividades educativas e religiosas constavam de catecismo e primeira comunhão anualmente, 

trabalhos manuais, ensino religioso e valores morais. As atividades práticas faziam-se através 

de brincadeiras, jogos, representação teatral, pedagogia do exemplo, declamações e os rituais 

religiosos. Destacando como principal elemento dessa prática – a alegria, ou seja, o êxito 

dessas atividades estava na animação. As práticas oferecidas aos domingos e dias festivos não 

tinham caráter de escolarização, mas de evangelização, como já foi aludido. 

 

QUADRO IX – DIVISÃO DOS ORATÓRIOS FESTIVOS (TRÊS NÍVEIS) 

NÍVEIS IDADE DAS ALUNAS 

Oratório Festivo “Amiguinhas de Gema 

Galghani” 

Constituído para meninas de 06 a 09 anos. Nele 

estimulavam-se os exemplos de vida da santa 

padroeira que se encerravam em: castidade, 

bondade e retidão. 

Oratório Festivo “Dom Bosco” 

Composto por meninas com idade de 10 a 14 anos, 

eram estimuladas a seguir a vida de bondade e 

compaixão de seu protetor. 

Oratório Festivo “Maria Mazzarello” Congregava meninas dos 15 aos 18 anos. O 

funcionamento deste Oratório Festivo era no Bairro 

Atalaia e funcionavam três dias por semana, 

oferecendo Trabalhos Manuais e Datilografia. 

 

 

A partir dessa organização como funcionava o Oratório Festivo aos domingos?  

 

Pelas seis horas chegavam às meninas e se dirigiam para o pátio onde se 

divertiam. Às sete horas, ao som do sino, entram em fila segundo suas 

classes [divisões], sob as ordens de uma catequista, comumente uma 

oratoriana já crescida, e que agora presta às meninas a mesma assistência 

que recebera quando pequena.  

Assistem a Missa, rezando as orações de A Jovem Instruída, inclusive a 

preparação e agradecimento da comunhão e a ladainha da SS. Virgem. 

Durante a missa o celebrante explica o Evangelho.  

Após a missa, voltam às oratorianas ao pátio para brincar entre cantos e 

jogos até as 11 horas. Neste ínterim, há reunião das mais assíduas e bem 

comportadas que constituem as Companhias. São três: a de Gema Galgani, 

para as pequenas, Maria Mazzarello para as adolescentes e as Filhas de 

Maria para as jovens. 

Após o almoço se reabre o Oratório para o recreio que se prolonga até as 4 

horas, quando novamente divididas em classes, recebem meia hora de 

catecismo. Depois vão a Capela onde cantam a Ave Maris Stella e recebem a 

benção do SSmo. Sacramento. Dona Genésia dá uns avisos gerais e está 

terminado o dia. 

Fonte: Anais do Oratório Festivo Dom Bosco (1925-1952); Relatórios do Oratório Festivo Dom Bosco (1934-

1950). Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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Ou devia, pois não são raros os domingos em que à noite ainda se faz 

alguma tertúlia com representação teatral, poesias e cantos, sendo artistas as 

próprias oratorianas e assistências as famílias da redondeza e de mais longe 

também, pois são várias as famílias da cidade que vêm participar dos 

„dramas‟ do Oratório. (OLIVEIRA, 1994a, p. 80) 

 

Nos primeiros quatro anos, as comunhões 

eram realizadas anualmente. Com o aumento do 

número de meninas passaram a realizar-se duas vezes 

no ano, geralmente, no mês mariano e em 16 de 

agosto, na festa de Dom Bosco.  

A primeira de tantas comunhões do Oratório 

Festivo aconteceu ainda em dezembro 1914, com 25 

meninas todas vestidas de “branco com seus corações 

inocentes, de cabeças cobertas com retalhos de filó 

grosso, coroadas de florezinhas alvas, trazendo nas 

mãos um toco de vela, símbolos de almas iluminadas 

pela fé” (REGIS, 1968, p. 27).  

Em 1917, houve depois do retiro espiritual 

pregado pelo padre Epifanio Borges e primeira 

comunhão de 18 meninas (Anais…, 1925, p. 3).  

Dentre elas estava Dalila de Andrade 

Figueiredo, com sete anos de idade na época. 

Conforme depoimento de Dalila Figueiredo a vela, o 

arranjo e a grinalda com véu foi Genésia Fontes 

quem “conseguiu para as alunas usarem”.  

 

 

 

 

 

Vê-se que Dalila Figueiredo não trajava vestido longo como era de costume, pois, 

como afirmava a diretora, para participar do rito “não precisava de luxo, muito menos vestir-

se toda de branco”. Genésia Fontes estava consciente da realidade das alunas e sabia que a 

questão financeira era um dos fatores que impedia a participação das pessoas da localidade 

Figura 35: Primeira Comunhão de Dalila 

Andrade Figueiredo. Acervo do Oratório 

Festivo Dom Bosco. Data 1917. 
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nas práticas sacramentais. Em sua concepção o importante era a aluna fazer a Primeira 

Eucaristia.  

Observa-se que a menina Dalila estava de botas pretas que segundo ela era muito 

elegante naquele tempo, porém, sustentou outros representativos simbólicos do rito de 

passagem
97

, como a vela, o véu e a grinalda brancos.   

Esse ato era importante tanto para o núcleo catequético, como para o crescimento da 

paróquia salesiana, pois, naquele período de romanização, as Igrejas também eram cobradas 

pelo cumprimento de suas tarefas por parte da Santa Sé e, consequentemente, do Bispo local.  

A Revista da Diocese de Aracaju mensalmente apresentava relatórios com dados 

relativos às atividades das Igrejas sergipanas nas primeiras décadas do século XX e apontava 

a quantidade de casamentos, batizados, primeiras comunhões de crianças, jovens e adultos 

realizados nas paróquias. Isso mostrava a preocupação da Igreja com a educação evangélica 

não somente das crianças, mas, dos adultos para manter a crença no catolicismo, afastando a 

população dos inimigos da Igreja.  

Sendo assim, o Oratório Festivo feminino contribuiu e muito nesse sentido, realizando 

as comunhões na paróquia salesiana. 

O “Manual da Jovem Instruída”
98

, citado anteriormente era o principal livro 

preparatório para a catequese das alunas e interiorização dos ritos sacramentais.  

QUADRO X – CONCEITOS BÁSICOS DO MANUAL DA JOVEM INSTRUÍDA 

O QUE DEVEM AS JOVENS 

EVITAR 
RECOMENDAÇÕES DE DOM BOSCO 

1. Fugir do ócio 

Recomendava a moça combater o ócio, pai de todos os 

vícios, ocupando seu tempo com afazeres e com 

recreações de utilidade – estudos e trabalhos 

domésticos, pois, além de adquirir conhecimento util 

agradava aos superiores.   

2. Fugir das más companhias
99

 

Aconselhava principalmente que as jovens evitassem 

amizades com moças de índole duvidosa, tratando 

somente quando fosse necessário, sendo mais 

proveitoso ficar sozinha; enquanto que as boas 

companhias eram necessárias para estimular a prática 

                                                 
97

 “O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica”. Ele constitui-se de sequências ordenadas e 

padronizadas, de palavras e atos, em geral, expressos por múltiplos meios e graus de formalidade: a rigidez, a 

convencionalidade, fusão e repetição. Assim, os rituais implicam em nosso cotidiano “são bons para 

transmitir valores e conhecimentos”. PEIRANO, Mariza. Rituais ontem e hoje. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2003, p. 10-11.  
98

  O Manual da Jovem Instruída foi compilado por Dom Bosco para as jovens cumprir seus deveres para com 

Deus, com ela mesma e com o próximo. Está dividido em três partes: para ser uma boa jovem, exercícios de 

devoção e fundamentos da religião e cânticos espirituais. 
99

  Para Dom Bosco as más companheiras eram aquelas que não se envergonhavam de falas escandalosas, dizia 

mentiras, juramentos vãos e, principalmente, que se afastavam das coisas da Igreja, que davam maus 

conselhos, transgrediam as normas e desobedeciam aos pais. BOSCO, Dom. A Jovem Instruída. São Paulo: 

Livraria Salesiana Editora, 1946, p. 34. 
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das virtudes morais e religiosas.  

3. Evitar as más conversas 

Advertia as moças para não dar ouvidos a 

conversações obscenas ou gestos maliciosos para não 

perder a inocência nem cair na difamação.  

4. Evitar o escândalo 

Advertia que o escândalo era um enorme pecado que 

sobrecarregava a consciência da jovem que na Igreja, 

na rua, na escola ou em casa dão escândalos, sendo 

coisa do demônio para apoderar-se do corpo da jovem. 

5. Evitar as más leituras 

Recomendava que a jovem não se apoderasse das 

leituras contra a Igreja. Se não soubessem o que fosse 

seguro, pedisse conselho à pessoa com critério, pois, os 

livros que não são bons e que não são condizentes com 

a idade e com a circunstância em que a jovem se 

encontra são muito perigosos.  

6. Evitar os espetáculos imorais 

Aconselhava cuidado com os filmes e cenas teatrais 

que teriam o poder de persuadir, porque propagava a 

irreligião e a imoralidade, exceto, as representações 

que se dão nas famílias cristãs por ser de honesto 

divertimento. 

Observação: Os agentes sustentavam ainda que o não cumprimento desses conselhos era 

uma ofensa a Deus. 

Fonte: BOSCO, Dom. A Jovem Instruída. São Paulo: Livraria Salesiana Editora, 1956.  

 

Pelo que se observa no quadro o conteúdo do Manual esboçava os valores morais e 

religiosos, aconselhando, inicialmente, o “que necessita uma jovem para ser virtuosa” 

(BOSCO, 1946, p. 9). 

Além desse recurso destaca-se o funcionamento das Companhias que também faziam 

parte da cultura escolar salesiana. Mas o que vem a ser uma Companhia?  

Oliveira estudou os Salesianos no nordeste, definiu que “as companhias são 

associações de caráter religioso-formativo, reservadas aos jovens das Casas Salesianas e se 

inserem na pedagogia salesiana como parte vital do Sistema Preventivo”. (OLIVEIRA, 

1994b, p. 130).  

As Companhias, geralmente levavam o nome dos santos protetores da Congregação, 

tal como, Companhia de São Luiz Gonzaga, do Santíssimo Sacramento e de São José (para os 

meninos aprendizes – pobres). 

O Oratório Festivo Dom Bosco também formou as Companhias com as alunas que se 

destacavam. Chamavam-se Companhia Maria Mazzarello e Companhia de Gema Galghani. A 

Companhia Maria Mazzarello
100

 foi criada em 31 de janeiro de 1920, visando “maior 

emulação na virtude, estímulo ao zelo e edificação mútua” (Anais…, 1925, p. 6).  O dia 

também se comemorava o falecimento de Dom Bosco.   

                                                 
100

 A Companhia tomou por titular e patrona a fundadora e primeira Superiora Geral das Filhas de Maria 

Auxiliadora – Maria Mazzarello. Anais…, 1925, p. 6.  



Capítulo III – Representações da Cultura Escolar do Oratório Festivo Dom Bosco: Educação e Religião 
 

166 

 

O primeiro corpo diretório foi composto por Genésia Fontes como Diretora; Adolfina 

Elias da Silva (Ex-aluna) – Conselheira; e Maria Pureza da Silva – Secretaria. As reuniões 

aconteciam aos domingos e participavam somente as catequistas e as associadas. Vale frisar 

que não foram encontrados documentos tais como: Atas, lista com nomes das participantes e 

outros que detalhassem a dinâmica e funcionamento das reuniões.  

Todavia, nos Anais (1925-1952) há indícios de como as meninas e moças agiam 

contribuindo no desenvolvimento da instituição. As alunas que pertenciam à Companhia 

estavam aptas a servir de exemplo a suas companheiras, proporcionando aprimoramento 

religioso e moral entre as colegas e auxílio nas atividades, pois participavam das festas 

religiosas, das procissões, do catecismo.  

A constituição da Companhia Maria Mazzarello realizava-se mediante escolha das 

melhores alunas. Mas, de que forma eram selecionadas?  

Para serem admitidas nessa Companhia exigia-se das alunas a idade de 15 a 18 anos, o 

melhor comportamento, as melhores notas nas aulas de catecismo oral e escrito, nas 

disciplinas regulares e a frequência nas aulas, nas missas e espírito ativo, isto é, participação 

nas atividades das práticas culturais: teatro, canto, declamação e outros. Esses requisitos eram 

importantes na função da associada.  

Aquelas que não estudavam na instituição, mas frequentavam aos domingos e feriados 

poderiam ser admitidas como sócias na Companhia, desde que se preparassem durante um 

ano (nesse período eram aspirantes) e participassem ativamente e assiduamente das atividades 

promovidas pela instituição. Da mesma forma as dirigentes atentavam, antes de qualquer 

admissão, ao comportamento, aos modos de trajar, conversar, a conduta na Igreja e outros. No 

momento da admissão as sócias recebiam uma fita azul e as aspirantes recebiam cordões. Era 

um processo semelhante ao regulamento da Associação das Filhas de Maria. Por sinal, a 

Companhia supriu a falta da Pia União na instituição que somente foi criada em 1943. 

Os membros da Companhia “Maria Mazzarello” cumpriam as comemorações com 

pompa – os festejos do mês mariano, a festa de aniversário da fundadora do Oratório, a 

comemoração do dia 31 de janeiro – que além de ser data do falecimento de Dom Bosco era o 

dia da criação da Companhia. Festejavam ainda a data do nascimento e morte da protetora da 

Companhia. 

O aniversário do trânsito de Dom Bosco, em 31 de janeiro de 1922 foi 

celebrado com missa pela Exmo. Snr. Bispo Diocesano e três primeiras 

comunhões, além da comunhão geral. À tarde, depois de um ano de 

aspirantado, foram admitidas como sócias efetivas as associadas da 

Companhia “Maria Mazzarello” há dois anos fundada. A Companhia 

comemorou ainda o aniversário do passamento de sua Patrona a 14 de maio 
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com missa festiva, comunhão geral e sermão pelo Padre Luiz Misson. 

(Anais…, 1925, p. 7-8). 

 

Dessa maneira, as sócias desempenhavam tarefas variadas na organização das 

atividades tais como: vigiar e auxiliar as alunas nas atividades religiosas e do recreio.  

As associadas da Companhia trabalhavam em conjunto com as ex-alunas do Oratório 

Festivo Dom Bosco, uma vez que, as organizações das festividades religiosas – algumas vezes 

– ficavam sob a responsabilidade dessas, mais experientes, com participação das educandas 

em peças de teatro, no canto, na declamação de poesias e discursos. Ramos asseverou que, 

mesmo depois de casada e com filho, fazia parte da associação das ex-alunas. Assinalou: 

“Mesmo casada ainda participava das peças teatrais, até meu filho novinho representou o 

Menino Jesus” (RAMOS, 2010).  

 

Efetuou-se a festa promovida pela Companhia “Madre Mazzarello”. Constou 

de Missa festiva, com cânticos sacros, pela manhã; e de representações de 

dramas, comédias, diálogos e monólogos, versando tudo sobre assuntos 

religiosos e temas sociais, cheios de ensinamentos de moral. O palco do 

Oratório, à noite, apresentava cenários relativos às peças literárias, e as 

educandas interpretaram com naturalidade os papeis que lhes couberam 

desempenhar. (Relatório…, 1938, p. 03).  

 

 

Nos dias de procissão, as alunas (educandas e oratorianas) participavam. As alunas 

que faziam parte das Companhias – que se dividia por idade – carregavam cada uma suas 

medalhas, fitas e cordões. E cada representante das Companhias ostentavam o estandarte da 

mesma.  

A festa de Christo Rei realizada na Igreja Catedral [em 27 de outubro de 

1935] tomaram parte na procissão a convite do vigário. Saiu incorporada a 

Companhia Maria Mazzarello […] ostentando o seu estandarte e as sócias 

com seus distintivos. (Anais…, 1935, p. 25) 

 

 

Esses símbolos de honra eram significativos para as alunas as quais faziam jus. 

Entretanto, vale destacar outra função relevante estabelecida pela Companhia – o 

„acolhimento às novatas‟. A interação entre as alunas nesse momento de entrada manifestava-

se com festa e alegria por parte das internas, pois, assim como o mundo exterior para as 

egressas era considerado pela diretora da instituição perigoso e pernicioso; o mundo das 

internas também se tornava estranho para as que ali chegavam.  

Desse modo, a recepção às novas alunas era primordial, visto que, ingressavam num 

ambiente com novos hábitos e um modelo de vida adverso do que viviam. Pois, deixar 

costumes e crenças com regras e normas flexíveis – como muitas vezes constituía-se o 
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ambiente caseiro – para interagir num espaço dotado de normas rígidas e regulamentos de 

condutas, também era um momento de adaptação de um novo habitus interessado em gerar 

nas neófitas a “regularidade das condutas”, sobretudo, religiosas, de tal forma que, se 

“codificadas”, “[comportar-se-iam] de uma determinada maneira em determinadas 

circunstâncias” (BOURDIEU, 2004b, p. 98).   

Vale ainda lembrar que as alunas compartilhavam de “posição semelhante” e eram 

submetidas a “disposições e interesses semelhantes”, tendo em vista adquirir “um senso 

prático” ou “um ajustamento a essa posição” (BOURDIEU, 2004b, p. 155), para agir 

espontaneamente a depender da situação social. Isso não quer dizer que as alunas aceitassem 

passivamente as “forças do campo”, mas a prática religiosa constante a que eram submetidas 

auxiliavam-nas a adquirir disposições ou habitus, isto é, “maneiras de ser permanentes, 

duráveis que pode[riam], em particular, levá-[las] a resistir [ou] a opor-se às forças do 

campo”. (BOURDIEU, 2004a, p. 28)  

 

 

3.3.  As Festas do Oratório Festivo Dom Bosco 

 

 

O nome Oratório Festivo suscitava um espaço festivo. A principal característica da 

instituição era a animação, sendo assim, não se pode deixar de analisar as principais 

comemorações desse espaço educativo, que se desenvolviam através de brincadeiras e jogos 

sem deixar de lado as práticas educativas, religiosas e cívicas. Dentre as principais festas da 

instituição tinha-se a festa a Dom Bosco, juntamente com a comemoração da fundação da 

instituição, a celebração do aniversário da diretora, a festa de encerramento do ano letivo e 

por fim, o festejo do Natal. 

 

 

Festas para Dom Bosco 

 

 

Dentre as celebrações religiosas ocorridas no Oratório Festivo Dom Bosco, a festa do 

padroeiro São João Bosco foi a mais solenizada. O calendário religioso salesiano 

recomendava celebrar o dia 16 de agosto com muita pompa, honrarias e comunhões. Nesse 

dia, também se festejava o aniversário da instituição. Tão importante quanto as outras 

manifestações, a comemoração do dia de Dom Bosco era especial, porque se comemorava em 
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todas as Casas Salesianas com programação solene, com o intuito de evangelizar os 

participantes, mais ainda incutir nos alunos a memória do Santo. 

As primeiras comemorações do Oratório Festivo Dom Bosco ao seu protetor 

aconteceram no ano de 1916 com a inauguração, “na sala de catecismo, do retrato de Dom 

Bosco ao som de cânticos sagrados”; a outra solenidade deu-se com a mudança para o lugar 

definitivo do Oratório Festivo, em 1919, quando foi colocado em “lugar de honra o retrato de 

Dom Bosco […]. Levado pelas meninas ao canto do Hino Salesiano foi recebido na sede com 

aplausos, flores e discursos”. (Anais…, 1925-1952, 2-3). Essas duas comemorações foram 

representativas, porque foi o primeiro símbolo do padroeiro dentro das “sedes” iniciais.  

No calendário salesiano prescreviam-se, durante o ano, duas festas a Dom Bosco. No 

dia 16 de agosto celebrando seu nascimento e o dia 31 de janeiro relembrando a sua morte. 

Posteriormente entrou no calendário a comemoração de sua beatificação, em 1929, a 

canonização em 1934. Essas datas eram festejadas com missa, tríduo, novenas, comunhões, 

cânticos, doces, dramas, música e brincadeiras com a participação de beneméritos devotas e 

principalmente, muitas crianças e muita festa.  

As grandes festas a Dom Bosco significavam comemorar o tríduo, ou seja, três dias 

com a participação de todas as alunas – internas, externas e oratorianas – professoras e 

auxiliares, beneméritos e devotos de Dom Bosco.  

O dia da canonização de Dom Bosco deu-se a 1º de abril de 1934 decretado pelo Papa 

Pio IX. Em 23 de março houve na instituição uma novena “como preparação para o dia da sua 

canonização. Desse modo, às 16 horas, diante da relíquia, as internas entoaram hinos ao seu 

Patrono, seguindo-se as orações apropriadas”. (Anais…, 1934, p. 42). Com a consagração 

Genésia Fontes e sua “família espiritual” demonstrou o compromisso com a Congregação.  

Uma relíquia significa o que Chartier (2002) alude por um ser ausente que se faz 

presente por um objeto que o representa. A relíquia de Dom Bosco era um pedaço de tecido 

da roupa de São João Bosco vindo da Itália, que foi colocado num recipiente de vidro para ser 

adorado com todo respeito e honra pelas alunas e devotos. Com ela realizava-se o ritual do 

“beijamento” da relíquia de Dom Bosco que acontecia da seguinte forma: depois da missa, em 

fila, as alunas uma a uma beijavam a caixa de vidro, a cada “beijamento” a auxiliar limpava o 

recipiente com o pano para dar seguimento ao ritual. 

Destaca-se, como exemplo, a festa realizada em 1935, em comemoração a um ano de 

canonização do santo padroeiro. Ressalta-se a solenidade de um tríduo a Dom Bosco. 
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A convite do padre Carlos Costa um grupo de oratorianas do “Dom Bosco” e 

do N. S. do Rosário em número calculado de cem, tomou parte na comunhão 

geral das crianças segundo a ordem de S. S. Papa, na Catedral; entre estas, 

diversas receberam Jesus-Hóstia pela primeira vez. Nesse mesmo dia teve 

início na nossa capela, às 4 horas da tarde o tríduo de Dom Bosco, havendo 

prática pelo Revmo. Padre diretor e benção do S. S. Sacramento. Em seguida 

foi feita a admissão de sócias e aspirantes da “Companhia das Amiguinhas 

de Gemma Galgani” [em número significativo de sócias e aspirantes]. 

Depois da imposição de fitas as primeiras e cordões a segundas o padre 

diretor falhou-lhes sobre Gema contando algumas passagens da sua vida e 

incitando-as a praticar as suas virtudes.  

Segundo dia de tríduo. Às 6 ½ houve missa celebrada pelo padre diretor com 

cânticos e grande número de comunhões. Por motivo imprevisto o padre que 

fora chamado para fazer a prática [missa] à tarde não pode comparecer, 

rezamos algumas orações à Dom Bosco, cantamos a Ladainha de Nossa 

Senhora e canto ao Santo protetor. Depois seguiu-se o teatro somente para as 

oratorianas.  

Último dia do tríduo. Às 6 ½ houve a celebração da Santa Missa pelo padre 

Moysés Ferreira, durante a qual foram entoados cânticos, foi regular o 

número de comunhões. E ao terminar a Missa, o celebrante disse algumas 

palavras, seguindo-se a benção do S. S. Sacramento. (Anais…, 1935, p. 24) 

 

Evidencia-se uma festividade com programação ordenada distribuindo-se quatro 

missas durante os três dias, comunhão geral, primeiras comunhões, aceitação de sócias e 

aspirantes nas companhias da instituição. Contudo, o mais importante a destacar é que essas 

cerimônias a Dom Bosco auxiliaram na difusão de sua memória entre a população e as alunas 

da instituição. 

 

 

Festa para Diretora  

 

 

 A festa para diretora Genésia Fontes realizava-se em 22 de setembro, dia de seu 

aniversário. As alunas, juntamente com as professoras e auxiliares organizavam uma 

programação para homenagear a “mãezinha” com uma “festinha” surpresa. 

O cronograma da festa era composto por declamações de poesias, discurso feito pelas 

alunas, entrega de flores colhidas no próprio jardim da instituição, brincadeiras várias como 

quebra-bote, roda, corrida de saco e outros jogos. Além da parte religiosa com missa e bênção 

do Santíssimo Sacramento.  

Segundo a documentação analisada, na comemoração do aniversário da diretora em 

1939, houve apresentações especiais de civismo: o canto orfeônico, números de educação 

física e canto ao Hino Nacional – atos exigidos pelo órgão de Educação, competente aos 

estabelecimentos de formação naquele período.  
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Comemorando o aniversário da nossa querida Mãezinha, a Companhia 

“Amiguinhas da Beata Gemma Galgani” mandou celebrar na nossa capela 

uma missa com cânticos. Foi celebrante o padre diretor do Colégio 

Salesiano. Muitas oratorianas acercaram-se da mesa eucarística. À tarde no 

salão do externato, as educandas fizeram-se ouvir pela primeira vez números 

orfeônicos ensaiados e regidos pela ex-aluna Professora Dulcineia Santos, 

que se ofereceu para tal fim. Destacando-se o primeiro deles, que foi uma 

saudação a Mãezinha. As Companhias “Maria Mazzarello” e “Gemma 

Galgani” expressaram os seus sentimentos com belos discursos, tendo a 

primeira ofertado um mimoso presente à aniversariante. Em seguida, as 

educandas fizeram algumas demonstrações de exercícios físicos habilmente 

ensaiados e dirigidos pelas professoras Emídia e Dulcineia Santos, ex-alunas 

do Oratório e que foram promotoras das atividades desta tarde. (Anais…, 

1939, p. 26-27).  

 

Porém, o momento mais esperado entre as alunas, principalmente as externas era a 

“feijoada” que Genésia Fontes oferecia. Essa ocasião ficou tão marcada na memória das 

entrevistadas que relembraram através do sabor e cheiro a “deliciosa feijoada que mãezinha 

fazia” (NUNES, 2010). Todos os anos a diretora arrecadava entre as alunas uma pequena 

quantia para ajudar nos ingredientes. Algumas vezes, a comemoração acontecia dias após o 

aniversário, mas com muita diversão. 

 

No dia 24 de setembro, a nossa mãezinha ofereceu almoço às externas ainda 

em comemoração ao seu aniversário, […]. No pórtico interno achavam-se 

quase 200 meninas que mui alegre e cordialmente foram servidas, não 

deixando de erguerem “vivas” à sua protetora e amiga. (Anais…, 1939, p. 

27).  

  

A euforia desses festejos só era superada pelas festas de encerramento e o Natal, pois 

eram épocas que as alunas ganhavam muito presentes, alimentavam-se bem e distinguiam-se 

através dos prêmios recebidos. 

 

 

Festas de Encerramento do Ano Letivo 

 

 

As festas de encerramento do ano letivo na instituição ganharam vulto a partir de 

1934. O evento realizava-se com banca examinadora, leitura de atas e promoção, distribuição 

de prêmios as melhores alunas e outros.  
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A avaliação das alunas realizava-se por meio de um certamen
101

 ponderado por bancas 

examinadoras compostas por integrantes renomados da educação sergipana. Em 1938 

participou da “banca examinadora as professoras Leonor Teles de Menezes, Edite Menezes 

Hora e Esmeralda Batista Oliveira”, essa, professora primária das alunas internas no período. 

Assim, “às três horas da tarde iniciou-se o exame final das alunas Jovelina Guerra da Silva, 

Maria da Conceição Costa e Maria de Lourdes Pereira de Sá” (Anais…, 1938, p. 15).  

Os critérios de avaliação das alunas internas e externas davam-se pelo desempenho 

dessas no curso de catecismo, Ensino Religioso e curso primário. O curso de catecismo 

dividia-se em catecismo menor, para meninas de 7 a 14 anos e catecismo maior, para meninas 

acima de 14 anos. Os outros critérios de avaliação eram a frequência, o máximo 

comportamento e aplicação.  

Quanto às oratorianas (aquelas que frequentavam domingos e feriados) eram avaliadas 

em dia separado e por banca examinadora diferente formada, geralmente, pela diretora 

Genésia Fontes, a professora Áurea do Amorim, uma professora catequista ou do curso 

primário ou por um padre salesiano convidado.  

O encerramento do ano letivo na instituição dava-se comumente no dia 8 de dezembro, 

a fim de celebrar o dia de Nossa Senhora da Conceição e ao mesmo tempo festejar o dia da 

fundação do primeiro Oratório Festivo criado por Dom Bosco em Turim, fato sempre 

lembrado as alunas. Assim:   

[…] após a bênção do S. S. Sacramento, as educandas entraram no salão de 

teatro, marchando sob o som de um hino patriótico por elas entoado. Lida a 

ata de promoções pela professora do curso primário, a Diretora abriu a 

sessão, cantando todas, o hino do catecismo. Deu-se início ao certamen, 

saindo vencedora do catecismo Maior as educandas: Maria Trindade 

Campos, Maria José Góis, Jovelina Guerra da Silva, Josefa Germania Góis, 

Maria da Conceição Costa, Maria de Lourdes Sá e Maria de Lourdes Leite; e 

do Menor: Euridice Santos, Edna Dantas e Idalina Amalia Andrade. Foram 

distribuídos prêmios a vencedoras, assim como, as que se distinguiram no 

Curso Primário – Clotildes Campos Menezes, Maria José Góis, Euridice 

Barros e Iraci Torres e no Comportamento – Maria Jose Góis, Josefa 

Germania Góis, Julia de Souza Freitas, Maria de Lourdes Sá e Maria Iraci 

dos Anjos. Também foram premiadas em frequência e aplicação de 

                                                 
101

 Essa prática era realizada nas Casas Salesianas entre as alunas e alunos nas festas de finais de ano letivo, na 

qual compareciam diretores das Casas, professores, alunos, pais e responsáveis e pessoas importantes da 

cidade convidadas a prestigiar o evento. Segundo um dos significados do dicionário Aurélio (1999, p. 447), o 

certame constitui um “ato público de certo relevo em que diferentes entidades competem ou concorrem para 

estabelecer uma graduação de valores”, ou seja, era uma disputa sobre um assunto literário, científico, 

desportivo. No caso dos Salesianos os alunos e alunas competiam o primeiro, segundo e terceiro lugares 

respondendo questões sobre catecismo e ensino religioso dos assuntos abordados durante o ano. Nas Casas 

Salesianas, além da distinção de melhor aluno ou aluna, também ganhavam prêmios como relógios de ouro, 

medalha de ouro, prata ou bronze, certificados e outros prêmios de valor, a depender do prestígio da Casa. O 

Oratório Festivo Dom Bosco adotou essa prática entre suas alunas tanto em assuntos religiosos, quanto para 

as alunas que terminavam o Curso Primário. 
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catecismo as oratorianas externas Maria José Santos e Regina Oliveira. Foi 

cantado o Hino Nacional e em seguida, a educanda Jovelina Silva, em nome 

das suas superioras e colegas, fez uma saudação à professora do Curso 

Primário que tanto se esforçara pelo aproveitamento das suas alunas 

oferecendo-lhe uma pequena lembrança. Retiraram-se do salão ainda 

cantando uma patriótica marcha. (Anais…, 1936, p. 43).       

 

Souza (2000, p. 421) asseverou que “na tradição salesiana, os prêmios e entre eles, as 

notas foi uma prática normal na vida colegial dos alunos”. Os prêmios distribuídos as alunas 

do Oratório Festivo Dom Bosco variavam, tais como: revistinhas católicas, medalhas, balas, 

biscoitos, livros católicos, catecismo, terços, entre outros, sem esquecer que para aquelas que 

recebiam o diploma do Curso Primário havia a leitura em voz alta da „ata de promoção‟ pela 

professora, que no final tecia elogios às aprovadas. A premiação era uma forma de distinção 

entre as alunas, não pelo valor material, mas pelo valor simbólico conferido às ganhadoras (ou 

campeãs) quando recebiam uma medalha e eram aclamadas por todos.  

Assim, a distinção, por meio dos prêmios, das notas e até mesmo os castigos eram 

formas de emulação para conseguir a “disciplina e torná-la aceitável e menos sofrida possível, 

a vida do internato” (SOUZA, 2000, p. 417). 

 

Festas de Natal 

 

Depois do encerramento do ano letivo davam-se as férias escolares no Oratório 

Festivo Dom Bosco e a festa seguinte era o do “Santo Natal”. Nesta pesquisa verificou-se que 

as alunas do Oratório Festivo aguardavam a festa do Natal com muita ansiedade e euforia, a 

menos que acontecesse algo que as deixassem tristes, tal como, os problemas de saúde da 

diretora que a obrigava a afastar-se para recuperação. Afora isso, os dias festivos corriam com 

muita animação, pois eram dois dias de descontração e movimentação na instituição, porque 

os beneméritos, pessoas amigas e familiares ofertavam presentes. 

A diretora Genésia Fontes não deixava passar por menos o Natal em sua “Casa”. Fazia 

questão de proporcionar as alunas os principais símbolos representativos do período – Árvore 

de Natal, Presépio e a figura do Papai Noel – no sentido de cultivar em suas mentes o espírito 

natalino. No Natal de 1933, a diretora resolveu “fazer pedidos de prêmios para a „Árvore de 

Natal‟ aos comerciantes por meio de cartões”. Alguns deles “enviaram bons presentes [tais 

como] brinquedos, fazendas, objetos de utilidade [pente, escova, caneta, sabonetes, roupas, 

biscoitos e caramelos], doces e dinheiro” (Anais…, 1933, p. 40).  
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Sabe-se que os industriais das fábricas Confiança e Sergipe Industrial colaboravam 

doando muitas peças de tecidos de qualidade inferior como o morim. Na época, além desses 

artefatos, também ofertavam as “órfãzinhas” produtos de gêneros alimentícios. No Natal de 

1933, a instituição recebeu “sacos de farinha, de açúcar, de feijão, uma barrica de bacalhau e 

ainda, de um incêndio que houve enviaram um fardo de carne seca” (Anais…, 1933, p. 41). 

Portanto, os donativos recebidos pela instituição eram muito importantes para 

incrementar as atividades e distrair as alunas entre uma prática sacramental e outra. As 

variadas brincadeiras, a distribuição de lanches, doces e prêmios eram instrumentos relevantes 

para atrair e manter as alunas do início até o fim das atividades. 

O Natal do Oratório Festivo festejava-se desde 1917. As comemorações começavam 

no dia 24 de dezembro no período da tarde e estendia-se até a noite do dia 25. Porém, foi a 

partir do ano de 1933, que as festas de Natal no Oratório tiveram maior relevância, 

principalmente nos jornais. Cita-se como exemplo o Natal realizado no ano de 1935. 

Véspera de Natal de Jesus. Como sempre a nossa Mãezinha armou um 

artístico presépio, na capela, junto ao qual, colocou a Árvore de Natal, 

também por ela armada para as educandas. Às 20 horas teve início em uma 

das salas, a tradicional Chegança organizada por um grupo de oratorianas, e 

assistida pelas demais educandas e diversas pessoas. Em um dos intervalos 

foi servida uma merenda a todas as meninas externas e internas. Às 24 horas 

[houve] a Missa solene que foi celebrada em nossa Capela pelo padre José 

Ramos e foi cantada pelo côro do internato pela primeira vez. Ao “Glória” 

descerrou-se a cortina que ocultava o presépio [que estava todo iluminado]. 

Depois dessa Missa seguiu-se outra celebrada pelo mesmo sacerdote. Dia 25, 

às 13 horas dirigiram-se as educandas para a Capela, onde depois de rezar o 

terço foi feita a escolha dos presentes da Árvore, por meio de “pontos”. 

Inicialmente escolheram os presentes as alunas que tiveram maior número de 

pontos durante o ano. Depois se iniciou o leilão para as oratorianas que 

constou de fazendas, vestidos, brinquedos, perfumarias, objetos de utilidade 

e doces; prolongou-se até as 19 horas. Às 16 horas houve a bênção do S. S. 

Sacramento. (Anais…, 1935, p. 31-32).     

 

O Natal de 1943 foi relatado pelo jornal “Correio de Aracaju”:     

 

Às 16 horas de domingo tiveram lugar as costumeiras festividades do Natal 

no Oratório Dom Bosco, nesta Capital.  

Abrilhantaram-nas com as suas presenças, alguns sacerdotes do Colégio 

Salesiano e grande número de senhores e senhoras de nossa sociedade.  

Iniciaram-se as solenidades com alguns solos cantados pelo padre Rafael 

Cordahí e declamações pelas órfãs que ali se acham sob a direção da 

religiosa e incansável, D. Genésia Fontes. 

Em seguida houve cantos, bailados, distribuição dos presentes de Natal às 

órfãs e doces às crianças que ali se encontravam. 

Tivemos também a oportunidade de apreciar um animadíssimo “reisado” 

levado por alunas assistentes daquele benquisto estabelecimento de 
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assistência social. (Correio de Aracaju, ano XXXVIII, nº 3.547, dez./1943, 

p.4). 

 

A programação do Natal na instituição pouco se alterou no decorrer dos anos. Era de 

interesse de Genésia Fontes promover a reunião das alunas nos dois dias de comemoração do 

Natal em seu estabelecimento. Tornava-se significante para ela, para instituição e o grupo de 

auxiliares, pois, disso dependiam também os beneméritos, a Igreja e as famílias. Compreende-

se que dessa “forma de agrupamento humano” (ELIAS, 2001, p. 61) dependiam todos os 

envolvidos, pois, a interligação desses indivíduos – dentro de certos limites
102

 – permitiu a 

construção social do momento vivido.   

Contudo, para atrair e conquistar as alunas, seus pais e responsáveis Genésia Fontes 

valeu-se de diferentes estratégias além dos jogos, prêmios e brincadeiras. Atrativos, tal como 

eram chamados de “cartões de pontos” ou “vales” e o “leilão de prenda”; valeu-se ainda das 

tradições culturais sergipana como a “Chegança”, o “Reisado” e o “Baile Pastoril”. Juntam-se 

a isso as “declamações de poesia, cantos, comédia […] e hinos populares apropriados como, 

Noite Feliz” e “teatrinhos, com cenas adaptadas ao dia” ou “algumas passagens da vida do 

Menino Jesus” focalizadas na máquina de projeções (Anais…, 1951, p. 31-32). Eram eventos 

que aconteciam antes e depois da missa e as alunas ensaiavam com as professoras e 

apresentavam com alegria. 

Os “cartões de pontos” era como se fosse uma “moeda” que as alunas podiam trocar 

pelos brindes dispostos no leilão, eram uma estratégia utilizada nas práticas educativas 

salesianas a fim de atrair as crianças e mantê-las frequentando o catecismo aos domingos 

(prática oratoriana). (BOLETIM SALESIANO, n° 11, vol. III, ano IX, nov./1910, p. 282). 

Na frequência aos santos sacramentos as alunas ganhavam “cartões” ou “vales” que 

lhes davam direito a trocá-los por coisas úteis, tais como cortes de tecido, perfume e sabonete, 

acessórios que para alguns da comunidade eram raros e caros. Esses suplementos ficavam 

disponibilizados no leilão organizado pelas dirigentes na sala de visitas ou no pátio das 

oratorianas em época de Natal.  

                                                 
102

 O agrupamento de “indivíduos interligados” dependia um do outro para manter a configuração social. 

Importante notar que o lugar social e específico que cada grupo ou categoria ocupavam, definiam sua força 

dentro dessa mesma configuração. Assim, a Igreja como força hierárquica na configuração – por ter um lugar 

próprio na estrutura social – dependia da disposição da diretora e de suas auxiliares para atrair as alunas e 

seus familiares ao estabelecimento e, não obstante dependia da doação dos beneméritos para ajudar nos 

gastos e com isso expandir as práticas sacramentais. ELIAS, Norbert. A sociedade da corte: investigação 

sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 61. Assim, 

cada seguimento específico interligava-se a cadeia conforme seus interesses. 
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O documento fotográfico a seguir aponta algumas alunas com os presentes trocados 

por “pontos” no leilão que ocorreu no Natal de 1939. Eram bonecas, cortes de tecidos, revista 

e outros, que, segundo Ramos (2010) “trazia alegria a todas”. 

Infere-se, portanto que as festas e práticas auxiliavam na transmissão do catolicismo e 

na interação entre as famílias das alunas e pessoas da comunidade. Possibilitava às alunas 

internas a interação com os hábitos do mundo exterior com relação ao mundo feminino, 

acessórios, trajes, corte de cabelo e comportamento. Considerando o que Chartier (2009) 

assinalou sobre representação
103

 das práticas e apropriação das representações essas atitudes 

provavelmente eram apropriadas pelas educandas.  

 

 

 

As práticas educativas, festivas e religiosas desenvolvidas no Oratório Festivo Dom 

Bosco determinaram com maior ênfase a formação de um habitus religioso em detrimento do 

aprendizado escolar. Indícios de que, o objetivo da instituição era produzir uma mulher 

católica, “apta” ao dever cristão, com experiência no cuidado da casa, do marido e dos filhos. 

                                                 
103

 A noção de representação aproxima as “posições e as relações sociais com a maneira como os indivíduos e os 

grupos se percebem e percebem os demais”, contribuindo para a produção e transmissão representações de 

práticas que apropriadas, consciente ou inconscientemente, “incorporam nos indivíduos, sob a forma de 

esquemas de classificação e juízo, as próprias divisões do mundo social”, acrescentando ainda a construção 

dos comportamentos e hábitos encarregados de mostrar uma identidade adquirida. (CHARTIER, 2009, p. 49-

50). 

Figura 36: O Natal das Oratorianas de 1939. Fonte: Álbum de fotografias do Oratório Festivo Dom 

Bosco. Autoria desconhecida. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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Muito embora, quando as alunas saiam da instituição tinham receios e aspirações. “Medo de 

encarar o mundo” e desejos de “continuar os estudos” e realizarem seus sonhos.  

 

As categorias de percepção social são, no essencial, produto da incorporação 

das estruturas objetivas do espaço social. Em consequência levam os agentes 

a tomarem o mundo tal com ele é [ou como lhes foi representado] aceitarem-

no como natural, mas do que a rebelarem-se contra ele, a oporem-lhe 

possíveis diferentes, e até mesmo antagonistas: o sentido da posição como 

sentido daquilo que se pode ou se não pode „permitir-se a se mesmo‟ implica 

uma aceitação tácita da posição, um sentido dos limites („isso não é para 

nós‟) ou, o que é a mesma coisa um sentido das distâncias, a marcar e a 

sustentar, a respeitar e a fazer respeitar – e isto, sem dúvida, de modo tanto 

mais firme quanto mais rigorosas são as condições de existência e quanto 

mais rigorosa é a imposição do princípio de realidade que caracteriza 

frequentemente a visão de mundo dos dominados e que, funcionando como 

uma espécie de instinto de conservação socialmente constituído, só pode 

parecer conservador em referência a uma representação exterior, portanto 

normativa, do „interesse objetivo‟ daqueles que ele ajuda a viver, ou a 

sobrevier. (BOURDIEU, 2009, p. 141) 

 

Contudo, as percepções de mundo indicadas pelas ex-alunas serão anunciadas no 

capítulo que segue. 
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CAPÍTULO IV 

 

ENCONTROS E DESENCONTROS: A MEMÓRIA DAS EX-ALUNAS DO 

ORATÓRIO FESTIVO DOM BOSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Representações das alunas do Oratório Festivo Dom Bosco em suas formaturas. Acervo do Oratório 

Festivo Dom Bosco. Acima Maria Euridice (ex-interna); à esquerda Nolita Roberto Santos – Irmã Arlinda (ex-

oratoriana); à direita Maria do Carmo Oliveira – Irmã Maristela (ex-interna); abaixo a aluna Reuza Maria Lopes 

Ferreira (ex-interna). S/d. Autoria desconhecida.  
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uanto ao conceito de memória Le Goff oferece a visão de que “a memória 

como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro 

lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas ou que ele representa como passadas” (1996, p. 

423). 

Desde o início, a intenção na formulação do projeto de pesquisa foi estudar o período 

que Genésia Fontes dirigiu a instituição. Desse modo, o trabalho foi esquematizado em três 

etapas: falar sobre a fundadora da instituição, analisar as práticas desenvolvidas e por último, 

discorrer sobre as memórias das ex-alunas do Oratório Festivo Dom Bosco. Assim recorreu-se 

“a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para completar o que [se sabia] de um 

evento sobre o qual já [se possuía] alguma informação, [através de outros testemunhos – 

leituras de livros, jornais e revistas da época], embora muitas circunstâncias a ele relativas 

[ainda] permaneçam obscuras” (HALBWACHS, 2006, p. 29). 

Desse modo, para desenvolver este estudo foi preciso colher depoimentos de mulheres 

que estudaram e viveram na instituição preferindo, obviamente aquelas que ingressaram no 

período que Genésia Fontes dirigiu o estabelecimento até 1952, ano que justifica o marco 

final deste estudo. Mulheres que – cada uma a seu tempo – vivenciaram e produziram a 

cultura escolar do Oratório Festivo Dom Bosco, assimilando e apropriando-se de ações 

pedagógicas e formas comportamentais que forjaram tipos de mulheres com maneiras de ser 

diferenciadas, mesmo vivendo em coletividade e sendo submetidas a regras e normas de 

controles semelhantes.  

Contudo, delinear as histórias de vidas das ex-alunas de forma diferenciada e 

entrelaçadas tornou-se necessário ampliar a noção do conceito de memória. Assim foram 

apropriados os estudos de Ecléa Bosi (2007); do sociólogo Maurice Halbwachs (2006); de 

Michael Pollak (1989; 1992) e Jacques Le Goff (1996). A leitura desse referencial teórico foi 

fundamental para entender a concepção do conceito aqui trabalhado, visto que, a intenção 

formulada neste tópico foi verificar quais expectativas a educação oferecida produziu na vida 

das ex-alunas, destacando momentos em suas trajetórias e percebendo como a educação 

recebida e as experiências de vida pós-instituição influenciaram o modo de pensar e agir de 

cada uma.  

Durante as entrevistas foi assinalado para as personagens o objetivo do estudo e a 

importância de suas declarações e lembranças, que juntamente a outros testemunhos com 

referenciais diversificados formam um “conjunto de lembranças” (HALBWACHS, 2006, p. 

29) que visam contribuir na reconstrução da cultura escolar da instituição.  

Q 
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Diante disso, a partir do momento que se torna “sujeito e objeto nesta pesquisa. Sujeito 

enquanto [indaga-se, procura-se] saber. Objeto quando [ouve-se, registra-se], sendo como um 

instrumento de receber e transmitir a memória de alguém, um meio de que esse alguém se 

valia para transmitir suas lembranças” (BOSI, 2007, p. 38). Assim, foi “com base no 

testemunho de outros” (HALBWACHS, 2006, p. 29) e principalmente, das versões de 

algumas integrantes do grupo que se formulou um ponto de vista sobre a instituição. 

Neste tópico analisa-se a implantação da Associação das Ex-Alunas do Oratório 

Festivo Dom Bosco, organização relevante na preservação dos preceitos católicos e auxílio 

mútuo entre as antigas alunas. Do mesmo modo importante, na conservação da memória da 

instituição, dos agentes e das práticas. O tópico seguinte trata-se das trajetórias de vida das 

antigas alunas. 

 

 

4.1. A Associação das Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco: Preservação dos 

Preceitos Católicos, Auxílio Mútuo e Conservação da Memória 

 

 

A criação da Associação das Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco foi 

manifestada por Genésia Fontes na década de 1930. No entanto, considera-se a associação um 

instrumento da ação pedagógica da instituição, visando consolidar e garantir a educação 

religiosa e moral que as alunas receberam. 

As Associações de Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco constitui-se em mais um 

recurso da cultura religiosa salesiana que foram organizadas no sentido de auxiliar, 

incrementar e preservar as práticas sociais, festivas, religiosas e educativas das instituições 

Salesianas. Através de reuniões, confraternizações e outras atividades culturais que procurava 

aproximar os alunos egressos da instituição, proporcionando ajuda mútua entre seus membros 

por meio de atividades pedagógicas e troca de favores. O prestígio social e político do ex-

aluno ou ex-aluna ou Membro Presidente da União determinava o engrandecimento da 

Congregação com a obtenção de diversos benefícios e vantagens numa localidade. 

As primeiras Associações de Ex-Alunos constituídas no país foram a do Colégio Santa 

Rosa em Niterói e o Liceu Coração de Jesus em São Paulo em 1911. No mesmo ano fundou-

se a Associação dos Ex-Alunos do Recife; e em 1913, a da Bahia. Nos estabelecimentos 

salesianos brasileiros a União dos Ex-Alunos foi incentivada pelo padre Pedro Rota ao 

assumir o governo da Inspetoria de Nossa Senhora Auxiliadora em 1909. (AZZI, 1982, p. 

136).  
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A formação da União de Ex-Alunos constituía-se em dividir os membros em grupos 

ou departamentos incumbidos de promover “conferências vicentinas, centros de recreação, 

clubes esportivos, centros de cultura e formação religiosa e conferências periódicas” para a 

população (AZZI, 1982, p. 138). Essa forma de organização, delegando tarefas e funções 

entre os membros, tornava-se propícia para o momento de restauração católica, pois, enquanto 

uns comunicavam-se com a elite da cidade, outros se mobilizavam nas comunidades pobres. 

Essas manobras colocavam a Congregação em diversos espaços. 

A Associação de Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco foi criada a 8 de 

dezembro de 1935, dia de Nossa Senhora da Conceição. Inicialmente montou-se uma 

comissão composta das ex-alunas – Aurea Getirana, Dalila de Andrade Paula, Esmeralda 

Batista e Dulce Silva, que planejaram um cronograma dispondo cada atividade a seu tempo. 

Desse modo, a fim de conclamar as antigas alunas, a Comissão organizadora preparou o 

convite (Ver anexo 12) que foi distribuído trinta dias antes do evento.  

De acordo com o registro dos Anais (1934-1936), o programa não seguiu os horários 

estabelecidos pelas organizadoras no convite. A primeira missa de comunhão geral foi 

celebrada pelo padre Estevão Giorge no horário planejado, às 6 ½,  mas com poucas alunas 

que no momento entoaram hinos e orações. Às 9 horas da manhã ocorreu uma segunda missa, 

tendo como celebrante o “padre João Moreira Lima que ao Evangelho fez um belo sermão 

sobre a Conceição de Maria Virgem cantada pelo côro das educandas”. Às 12 horas o almoço 

foi servido para 40 ex-alunas. (Anais…, 1935, p. 29). 

Estava previsto que no salão de teatro às 17 horas haveria – Festival dramático e 

projeções cinematográficas. Todavia, nesse horário, ocorreu dentro da capela um sermão 

intitulado: “Ex-alunas sim, ex-amantes não!” (Anais…, 1935, p. 29), que não se observou no 

convite, sendo pregado pelo padre Moisés Ferreiro, que também falou sobre a Virgem em 

comemoração ao dia de Nossa Senhora da Conceição. Depois desse ato foi “feita à imposição 

de fitas a diversas candidatas da Companhia Gema Galgani e Maria Mazzarello, [como 

previsto] e logo após deu-se a bênção do Santíssimo Sacramento”. Somente às 18 horas 

começou a parte recreativa, onde as alunas puderam relembrar seus dias de “folguedos 

infantis” (Anais…, 1935, p. 29), com festival dramático e projeções cinematográficas dos 

primeiros tempos da instituição.  
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A fotografia que perpetuou o momento da primeira reunião oficial das ex-alunas de 

Bebé foi “batida às 15 horas”, em frente à Capela. (Anais…, 1935, p. 29).  

 

 

A União das Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco foi um organismo que 

proporcionou entre as participantes a interação com os festejos sociais e religiosos ocorridos 

na instituição, mas, sobretudo foi um elemento conformador da continuidade da prática 

sacramental, posto que, pós-instituição as alunas interagiam com as “coisas do mundo”, que 

naquele momento oferecia grandes transformações nos costumes, considerado pela Igreja 

grande perigo a ser evitado. Como a moda condenada pela Igreja por seus “aspectos de 

vaidade e frivolidade”, que promovia a “desagregação familiar e social” causado pelos 

“inimigos da fé e da moral”. E ainda, “vista como uma grande tentação para que a mulher 

exiba suas qualidades femininas, procurando uma presença maior na vida social e afrouxando 

assim os vínculos que a mantém ligada aos seus deveres familiares” (AZZI, 1987, p. 92).  

Os impressos voltados para as mulheres estampavam em suas páginas mudanças a 

cerca do mundo feminino, no tocante ao vestuário e acessórios da moda, cortes de cabelo, 

mulheres fumantes e outras alterações transmitidas por mulheres que ousavam em reclamar 

das ações levianas dos maridos, incentivando a discórdia familiar e outros aspectos que 

assustavam as camadas mais tradicionais da sociedade, como a Igreja, que norteou seu campo 

Figura 38: Primeira festa da União das Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco, 1935. Fonte: Álbum do 

Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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de ação focando a educação feminina e a constituição familiar mediante o matrimônio, 

apregoando um modelo de família hierarquizado: esposa-mãe-filhos. Por outro lado, havia 

mulheres colaboradoras em revistas católicas que defendiam o casamento e a união da 

família, com artigos tais como: “Noivas e Esposas”, “Pró-família”, “felicidade do lar”, “A 

moda sem freios”, e outros.  

Assim, o título do sermão do padre Moisés Ferreiro – “Ex-alunas sim, ex-amantes 

não!” – fornece uma idéia da estratégia eclesiástica na contenção dos impulsos femininos, e 

que o Oratório Festivo Dom Bosco procurou contribuir naquele período. 

Dias após a execução da primeira festa, o jornal católico “A Cruzada” noticiou o 

evento que causou “boa impressão” aos que estiveram presentes. 

 

Realizou-se com mais viva alegria e entusiasmo, no domingo 8, dia da 

Imaculada Conceição, a primeira festa das ex-alunas. 

Às 7 horas foi celebrada a Missa de comunhão das ex-alunas. 

Às 9 horas o Padre João Moreira Lima celebrou a Missa cantada.  

À tarde, após a benção do Santíssimo, realizou-se um festival no palco do 

Orfanato. 

Nossos parabéns à diretora e às ex-alunas do Orfanato pela sua bela festa. (A 

CRUZADA, dez./1935) 

 

A formação da União das ex-alunas foi de grande valor, porque o grupo formado pelas 

dirigentes proporcionou algumas iniciativas em benefício da instituição, assim como, 

fortaleceu um elo entre algumas antigas alunas e a observância dos valores religiosos e morais 

apreendidos. 

No interior da instituição foram impostas ações pedagógicas no sentido de produzir 

disposições adequadas a situação social das alunas, mediante um ensino que imprimiu no 

corpo e mente das mesmas, modos de agir, pensar, fazer e perceber determinadas situações do 

cotidiano. 

No entanto, a interação com outro habitus do mundo exterior poderia oferecer 

situações as quais pudessem levá-las a perder ou enfraquecer as condutas morais e religiosas 

adquiridas desde a infância através de um currículo organizado “de forma a atender o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes femininas” (FREITAS, 2002, p. 49), com a 

finalidade de proporcioná-las comportamento ideal exigido na sociedade da época. Assim, 

constata-se que as atividades proporcionadas pelas Ex-alunas do Oratório Festivo Dom Bosco 

foram fundamentais para sustentar os resultados dos ensinamentos produzidos nesse espaço 

de educação. 
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Nessa concepção distingue-se a Associação como um meio complementar de 

socialização, ajuda mútua entre alunas e ex-alunas que interagiam como fator mediador entre 

o internato e o mundo exterior e que servia de recurso estratégico na manutenção da fé no 

catolicismo e estímulo as virtudes. Como também contribuiu para solidificação e cultivo da 

memória da fundadora e da educação católica através dos encontros proporcionados para 

relembrar as peraltices, rezar e cantar os hinos da época. 

 Os registros fotográficos são referentes a três décadas de comemoração das festas das 

Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco (1935; 1947; 1951). Esses documentos sinalizam 

vários aspectos, dentre eles, com relação ao número de alunas. Na comemoração de 1935 

compareceu um número expressivo de moças e senhoras – sessenta, permanecendo essa 

constância em 1947. Na década seguinte, houve uma baixa significativa com o 

comparecimento de 28 alunas, menos da metade se comparado ao primeiro encontro. 

Algumas não compareciam porque moravam distante da instituição ou porque não tinham 

roupa, esses foram fatores apontados por algumas ex-alunas depoentes.  

Outro ponto comum nos três documentos fotográficos são os hábitos no vestir. As 

antigas alunas entendiam e respeitavam as normas que lhes foram incutidas, vestindo-se 

Figura 39: Festa da União das Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco, 1947. Fonte: Álbum do Oratório 

Festivo Dom Bosco. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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adequadamente – em trajes comportados – ao comparecer à instituição. Algumas com 

sandália de salto alto, entretanto com meias e decotes moderados.  

Percebe-se a incorporação na postura do corpo e expressões faciais, porém nota-se que 

os hábitos da vida urbana já estavam incorporados nas alunas, pois, algumas delas 

apresentam-se com adereços femininos, tais como, brincos e colares. Modelos de vestidos não 

muito decotados, mas com mangas curtas; se alongadas, trazendo detalhes recortados 

acompanhando a moda da época – como mangas “godê”, “fofoca”, com laços, babados e 

outros detalhes que realçavam a feminilidade.  

Outro detalhe curioso refere-se ao enaltecimento da imagem de Dom Bosco que foi 

visualizado somente na turma da década de 1930. Nos anos seguintes o quadro de Dom 

Bosco, ao fundo, não foi ostentado pelas alunas. 

Havia três locais onde as alunas costumavam posar para fotografar-se: em frente à 

Capela, no pórtico interno e em frente ao jardim da instituição, perto da estátua de Dom 

Bosco, que ficava no pátio das oratorianas. As duas primeiras fotografias focalizam como 

pano de fundo a frente da Capela do Oratório Festivo. A figura 38 mostra ainda a Capela 

antiga, um dos locais preferidos onde as alunas internas costumavam posar.  

 

 

Figura 40: Festa da União das Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco, 1955. Fonte: Álbum do Oratório 

Festivo Dom Bosco. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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A fotografia de 1947 evidencia a pequena Capela transformada em Igreja de “Nossa 

Senhora do Rosário” e sua frente reformada. No terceiro documento fotográfico (1955), o 

cenário é o pórtico interno do Oratório Festivo reservado às alunas do internato. Percebe-se o 

local já com piso cerâmico, janelas e paredes com nova pintura, se comparado a registros 

fotográficos de anos anteriores.  

Não foi possível reconhecer, através das falas das entrevistadas, as alunas 

participantes. Desse modo, compreende-se as limitações das narradoras. Segundo Ecléa Bosi 

“quando a memória amadurece e se extravasa lúcida, é através de um corpo alquebrado: dedos 

trêmulos, espinha torta, coração acelerado, dentes falhos, urina solta, a cegueira, a ânsia, a 

surdez, as cicatrizes, a íris apagada, as lágrimas incoercíveis”. (BOSI, 2007, p. 39). Algumas 

dessas limitações, como os problemas auditivos e visuais, somando-se o esquecimento, 

estavam presentes na maior parte das entrevistadas, restrições que dificultaram o depoimento 

das ex-alunas por meio de alguns documentos fotográficos, mas nem por isso deixaram de 

registrar suas histórias de vida. 

 

 

4.2. Ecos da História: Trajetória de Vida das Meninas de Bebé 

 

 

Numa passagem de capítulo anterior fez-se referência às primeiras assistidas do 

Internato do Oratório Festivo Dom Bosco. Cecília Sandes, Guiomar Sandes, Maria José 

Santos e Lígia Barbosa Soares. Destacou-se que todas elas teriam histórias para contar sobre o 

tempo que permaneceram no Oratório, por terem dividido o mesmo espaço de convivência e 

serem submetidas a situações comuns de ensino, mas ao mesmo tempo tiveram destinos 

diferentes. Pouco se sabe dos destinos que cada uma traçou pós-instituição, mas posso 

salientar que o momento de saída do Oratório Festivo tornou-se um ponto de partida em suas 

vidas – negativo ou positivo – como também se tornou ponto de referência de outras meninas 

que permaneceram internadas naquela época.  

Todavia, o fato dessas alunas terem passado pelas mesmas condições de ensino e 

ocupado o mesmo espaço de convivência naquele período, não quer dizer que se elas tivessem 

a chance de contar suas histórias sobre o tempo que viveram no Oratório Festivo Dom Bosco, 

suas recordações seriam tal qual como aconteceu, ou que todas dariam iguais testemunhos, 

pois, na trajetória de vida dessas moças “a realidade [seria] compreendida, não como um 

tabuleiro de xadrez que tem todos os quadrados iguais”, mas como um contexto de 
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lembranças que consente “compreender que só é possível organizar a memória utilizando as 

linguagens e os sentidos que foram formando em cada [uma delas], dentro da cultura vivida, 

em cada trajetória pessoal e profissional” (ALVES, 2008, p. 136).  

 

De bom grado diríamos que cada memória individual é um ponto de vista 

sobre a memória coletiva, que esse ponto de vista muda segundo o lugar que 

ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho 

com outros ambientes. Não é de surpreender que nem todos tirem o mesmo 

partido do instrumento comum. Quando tentamos explicar essa diversidade, 

sempre voltamos a uma combinação de influências que são todas de natureza 

social. (HALBWACHS, 2006, p. 69). 

 

“Não é de surpreender que nem todos tirem o mesmo partido do instrumento comum” 

(HALBWACHS, 2006, p. 69). Imaginemos que na sala de costura do Oratório Dom Bosco, 

onde parte das alunas colocava em prática o oficio de bordar que exigia concentração, uma 

aluna estivesse atrapalhando a aula e desorientando o trabalho do grupo e, por causa disso 

recebesse das professoras uma punição diante das demais. No entanto, nessa mesma sala, 

outra aluna concentrada na feitura dos bordados permanecia alheia ao que acontecia naquele 

momento ou por alguns instantes não prestou a atenção ao ocorrido. Dessa forma, enquanto 

que, para a primeira aluna, aquele momento transformou-se num marco referencial em sua 

vida pelo castigo recebido ou pela travessura cometida; para outra, o mesmo momento passou 

despercebido porque naquele instante estava concentrada nos bordados ou pensando em 

outras cenas ou em outras pessoas. E se um dia fosse interpelada sobre o assunto sentiria 

dificuldades de lembrar algumas cenas sucedidas naquele momento. Assim, na necessidade de 

reconstruir o passado, o ponto de vista da segunda aluna apresentaria lacunas, a não ser que 

alguma participante do grupo lhe relatasse o acontecido, porém, não eram suas lembranças e 

sim de outros. Em todo caso, mesmo que não tivesse alguém para lembrar-lhe o ocorrido, 

expressaria o seu ponto de vista sobre aquele episódio de forma superficial; em contrapartida, 

o testemunho da primeira aluna traria maior riqueza nos detalhes.  

Em seu livro “A Memória Coletiva”, o sociólogo Maurice Halbwachs (2006) estudou 

os “quadros sociais da memória”, para isso diversificou variados exemplos similares ao 

anterior, relacionando acontecimentos à vida cotidiana do indivíduo durante a infância, 

quando adulto e na velhice, no sentido de explicar que “a memória do indivíduo depende do 

seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, com a 

profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse 

indivíduo” (BOSI, 2007, p. 54).   



 
Capítulo IV – Encontros e desencontros: a memória das ex-alunas do Oratório Festivo Dom Bosco 

 

188 

 

Nessa concepção, refazer os caminhos percorridos pelas antigas alunas implicou 

recorrer às “instituições formadoras do sujeito” (BOSI, 2007, p. 53) dentro da perspectiva 

familiar e profissional da qual as alunas estavam inseridas quando ainda na instituição e 

depois que dela saíram e defrontaram-se com outras exigências e experiências de vida. 

Na construção deste tópico considerou-se as evocações de um grupo variado de ex-

alunas tanto relacionado à idade, quanto aos lugares que lhes eram certificados na instituição, 

se aluna interna, externa ou oratoriana, indicando diferentes visões sobre o local de 

convivência. O critério predominante de escolha das ex-alunas foi o período que frequentaram 

ou conviveram na instituição, ressaltando os destaques de momentos vividos, principalmente, 

o quadro de memória relacionado ao tempo de escola e o tempo pós-instituição que foram 

relevantes para vida futura de cada uma. 

Embora o objetivo da instituição fosse formar moças órfãs e pobres dentro de um 

padrão social estabelecido, a maioria aqui destacadas continuou ou tentou continuar os 

estudos fora da instituição. Nesse ínterim, umas casaram e trabalhavam em casa ou fora dela; 

outras somente cuidaram dos filhos; outras entraram para o convento.  “Em que pese a 

instituição tê-las preparado para o destino específico da categoria órfã os relatos estão 

impregnados de situações diversas pós-instituição, muitas vezes por opções e razões inerentes 

de cada uma delas” (NEGRÃO, 2002, p. 201).     

Em seus depoimentos as alunas, das três categorias, reconhecem o valor da instituição 

em suas vidas, pelo aprendizado dos valores morais e religiosos relevantes para viver com 

decência; por terem aprendido a fazer algo; pelo aprendizado das primeiras letras, considerado 

suficiente; e acima de tudo, pela disciplina incorporada e aplicada no cotidiano.  

No momento das entrevistas, o ponto referencial indicado por algumas delas foram às 

festas que a instituição promovia. Elas recordaram com prazer àqueles momentos: as 

brincadeiras e os dramas, os leilões, os jogos de bola, os doces e biscoitos que eram 

distribuídos. 

Um ponto ressaltado neste estudo foi a representação que foi constituída das antigas 

alunas a partir dos encontros para as entrevistas. Como exemplo, cita-se a “impressão” sob 

vários aspectos: a recepção das alunas ao apresentar os ambientes da casa, do jardim ao 

quintal; ao perceber a alegria, humor e desenvoltura no falar; ao observar as apropriações da 

cultura religiosa presente em suas vidas; ao constatar que as depoentes quando moças eram 

sujeitos que trabalhavam para ajudar a família ou sustentar-se ou era arrimo de família, 

constatando-se uma atitude diversa do pensamento católico naquele momento; ao 

compreender que eram moças que pensavam em estudar ou fazer cursos complementares 
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(como datilografia) para conseguir um melhor espaço no mercado de trabalho e seu meio de 

convívio; perceber que eram mulheres de “saber se virar” (JESUS SANTOS, 2010), a fim de 

ter em casa “dinheiro para o café da noite” (SANTOS, 2010), mesmo sendo casada. 

Foi a partir desses e de outros testemunhos que se formou um „ponto de vista‟ sobre o 

Oratório Festivo Dom Bosco, como sujeito/objeto da pesquisa por ouvir, registrar e transmitir 

as representações de cada uma ou de uma aluna para outra. Sabe-se que, cada memória 

precisa de um impulso para desencadear as lembranças, desse modo, apresentou-se alguns 

documentos fotográficos às ex-alunas na esperança de que acendesse uma fagulha em suas 

recordações. No interesse de que elas rememorassem um ou outro evento passado na mesma 

época. Como salientou Ecléa Bosi: “Se lembramos, é porque os outros, a situação presente 

nos faz lembrar: quando nossos pais, nossos amigos ou outros homens, no-las provocam” 

(BOSI, 2007, p. 55). 

Assim como é preciso introduzir um germe em um meio saturado para que 

ele cristalize, o mesmo acontece neste conjunto de testemunhos exteriores a 

nós, temos de trazer uma espécie de semente da rememoração e este 

conjunto de testemunhos exteriores a nós para que ele vire uma consistente 

massa de lembranças. (HALBWACHS, 2006, p. 32). 

 

A “semente da rememoração” revela-se como um dispositivo que dispara, trazendo à 

tona recordações. Foi o que aconteceu com Dalila de Andrade Figueiredo anos depois que 

retornou à instituição e se viu diante da máquina de costura exposta na sala de memórias do 

Oratório Festivo, porque, segundo seu relato, foi ela “a primeira pessoa a usar” o instrumento 

(FIGUEIREDO, 2010). A máquina de costura serviu como um dos dispositivos para acender 

suas lembranças, foi um testemunho que evocou reminiscências a respeito da fundadora 

Genésia Fontes e outras lembranças que contribuíram para refazer quadros de memória sobre 

a vida da entrevistada.  

Além desse “ponto de referência” para o desencadeamento de outras lembranças da 

época em que frequentou o Oratório Festivo Dom Bosco como oratoriana e participante da 

União das Ex-Alunas, também outros testemunhos contribuíram para evocar alguns 

momentos de sua infância vividos nas imediações da instituição e na frequência à prática 

oratoriana aos domingos, ainda quando era um espaço incipiente. 

Dalila Andrade Figueiredo nasceu em Aracaju a 26 de agosto de 1910. Contou com 

propriedade que pelos arredores do local onde nasceu “tudo era sítio e [o] pai, [José Manuel 

de Paula] tinha um sítio ali, era uma falha com o seu João Dantas. Nasci e me criei ali” 

(FIGUEIREDO, 2010), nas imediações da Praça da Bandeira, onde hoje se tem a Avenida 

Pedro Calazans. 
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Afirmou que sua casa ficava em frente à casa de Gentil Tavares, personalidade 

sergipana da área da engenharia civil, aludido anteriormente. 

 

 

Figueiredo assinalou que começou a frequentar o Oratório Festivo Dom Bosco com 

seis anos de idade, ou seja, em 1916. Pela indicação cronológica da ex-oratoriana nesse 

período o Oratório localizava-se onde temos atualmente a Rua Dom Bosco esquina com Av. 

Desembargador Maynard, próximo ao Hospital de Cirurgia. Nesse “núcleo”, sua irmã, Maria 

Andrade Paula (primeira professora do Oratório) também exercia o magistério.  

Esse fragmento do testemunho de Figueiredo e de outras alunas que participaram da 

reconstrução deste estudo mostra a força da “construção social da memória” do Oratório 

Festivo Dom Bosco, perpetuado desde sua origem entre as alunas e a sociedade. Segundo 

Bosi: 

Quando um grupo trabalha intensamente em conjunto, há uma tendência de 

criar esquemas coerentes de narração e de interpretação dos fatos, 

verdadeiros “universos de discurso”, “universos de significado”, que dão ao 

material de base uma forma histórica própria, uma versão consagrada dos 

acontecimentos. O ponto de vista do grupo constrói e procura fixar a sua 

imagem para a história. (BOSI, 2007, p. 66-67). 

  

Apesar de Dalila Andrade Figueiredo estar com cem anos de vida, nascida, antes da 

fundação do Oratório Festivo Dom Bosco, constata-se que suas impressões sobre a história 

inicial da instituição e sobre a fundadora formou-se a partir das “lembranças de outras” 

Figura 41: Dalila Andrade Figueiredo, ex-oratoriana. Autoria: Nadja Santos 

Bonifácio, dezembro 2010. Local: Pensionato do Oratório Festivo Dom Bosco. 
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pessoas, “palavras e ideias” que ela não “inventou, mas tom[ou] emprestado de seu ambiente” 

naquele momento. (HALBWACHS, 2006, p. 72). 

Dalila Andrade conferiu um discurso enaltecedor sobre as habilidades da fundadora 

Genésia Fontes, por quem tinha grande admiração e estima devido ao auxílio que a 

benemérita lhe concedeu ainda quando era jovem. Em sua concepção, demonstrada em vários 

pontos do relato, “Dona Bebé inventava tudo, fazia tudo, se metia em tudo, compreendia tudo 

e não aprendeu com ninguém, era dela, era dom.” (FIGUEIREDO, 2010). Com a benemérita 

aprendeu os “primeiros pontos de bordado e costura” e aprendeu a “fazer o nó na linha” e um 

“abafador” que presenteou a irmã. (FIGUEIREDO, 2010). 

Dalila Figueiredo foi aluna do catecismo aos domingos ou oratoriana (também 

considerada externa). Era uma aluna peculiar, porque segundo ela mesma se colocou, não era 

órfã nem muito pobre, portanto, não necessitava ficar na instituição o dia inteiro. Na época, 

sua família “morava bem”, apesar do pai, funcionário público e “bem relacionado” sustentar a 

mulher e sete filhos (FIGUEIREDO, 2010). Tanto é que Dalila fez seus estudos iniciais na 

escola primária particular da “professora Dona Branca na Rua de Lagarto”, com quem 

aprendeu a cantar a “Marselhesa e o Hino de Nossa Senhora em francês”. Depois estudou na 

“Escola anexa a Escola Normal”, onde fez “o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano primário”. 

(FIGUEIREDO, 2010). 

Aos onze anos de idade Dalila Andrade foi morar no Rio de Janeiro com as irmãs e foi 

criada pelo cunhado “com se fosse uma filha”. Aos 18 anos retornou para Aracaju e passou 

dois anos “trepando nas mangueiras”, depois Dalila precisou trabalhar para sustentar a mãe e 

a avó. Nesse ínterim, Genésia Fontes convidou-a para fazer um curso de bordado na Singer. 

“Naquela época quem comprava uma máquina Singer tinha direito ao curso de bordado para 

empregar a máquina. Tinha uma professora lá só para isso”. À medida que “fui aprendendo a 

bordar trabalhava na casa de Edith Fontes e dona Maria Prima”, irmã e mãe de Genésia 

Fontes, com isso, “ganhava um dinheirinho, 3$000, 10$000 que ajudava muito em casa” 

(FIGUERIREDO, 2010).  

Posteriormente, Figueiredo trabalhou no comércio, como vendedora numa loja de 

chapéus masculinos e quando estava em condições de pagar aluguel foi morar na Rua Boquim 

com a avó e a mãe. Relatou: “Eu já comecei com responsabilidade de casa aos 20 anos de 

idade” (FIGUEIREDO, 2010).  

Depois de algum tempo Dalila Andrade ficou desempregada e precisou “se virar e 

arranjar dinheiro para sustentar a casa”. Encontrou uma possibilidade de sustentar-se 
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produzindo chapéus femininos para a alta sociedade da época que por intermédio de “Anita, 

irmã de Gentil Tavares”, adquiriu grande freguesia, inclusive fora do Estado.  

 
Eu ganhei muito dinheiro com chapéu. Antigamente tinha um chapéu muito 

bom chamado “Lebre”, era de feltro, mas não era grosseiro, era um feltro 

fino. Eu fazia chapéu de mulher. Fiz uns para Anita que usava e as mulheres 

da sociedade viam e encomendavam. As pessoas usavam muito chapéu 

naquela época [refere-se ao final de década de 1930 e a década de 1940] para 

ir ao comércio, para festa, para Igreja (FIGUEIREDO, 2010).    

              

Dalila Andrade casou depois de oito anos de namoro, pois, seu pretendente só “queria 

casar quando tivesse tudo”. Relembrou que ela mesma fez “o vestido de noiva e o buquê, que 

era de cravo branco verdadeiro”. E que, “dona Bebé deu todo enxoval”. (FIGUERIREDO, 

2010). Mesmo depois de casada Dalila produzia chapéus femininos. 

No documento fotográfico cedido por Dalila Andrade observa-se uma mesa 

ornamentada.  A mesa 

coberta com uma toalha 

bordada pelas alunas do 

Oratório; flores, castiçais e 

velas; o retrato de Dom 

Bosco ornado com um véu e 

ramagens foi segundo ela, 

preparada por Genésia Fontes 

no dia do casamento da ex-

oratoriana ou sua filha 

espiritual. 

A ex-oratoriana 

recordou ainda que a Camélia 

branca que enfeitou seu 

vestido na altura do decote foi 

ofertada por sua amiga 

Marieta Lopes que “veio do 

Rio de Janeiro especialmente 

para [penteá-la]”. 

(FIGUEIREDO, 2010). 

 Figura 42: Casamento de Dalila Andrade Figueiredo. Acervo: Álbum 

do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria Desconhecida. 
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Em seu discurso referenciou pontos de referência que marcaram seu tempo escolar 

formal e informal vividos em Aracaju e no Rio de Janeiro.  

Descreveu os eventos que as “alunas de Bebé” participaram e que estava presente. 

Como no dia que foram convidadas para cantar a missa proferida pelo Bispo Dom José 

Tomaz na Catedral Metropolitana com toda “sociedade rica” da época; descreveu peças 

teatrais que encenou durante o tempo de vivência na instituição; relembrou sua primeira 

comunhão na Igreja dos Salesianos; seu casamento; e os passeios para Atalaia.  

 

Dona Bebé saía com aquela ruma de meninas para a Atalaia e no caminho 

tinha umas frutinhas roxinhas chamada quaresma. Chegava todo mundo com 

a boca suja e as mães da gente deixavam, nenhuma reclamava. A gente 

levava um saquinho de papel com a farofinha, uns pedacinhos de carne pra 

gente passar o dia na Atalaia. A praia não era como é hoje, lá longe, […] era 

logo ali. 

E todo mundo se jogava na praia e dona Bebé tomando conta e nunca teve 

medo. E não tem o Rio Poxim, onde é a ponte, a gente atravessava de canoa, 

todo mundo levava um tostão. Eu não sei se era um tostão, era a moeda mais 

barata pra pagar a canoa. Porque não tinha ponte, a gente ia e voltava e ia e 

voltava e ninguém sentia cansaço. (FIGUEIREDO, 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Além dessas características peculiares sobre trajetos da localidade, Dalila Andrade 

ofereceu vestígios sobre acontecimentos que ocorreram em Aracaju nas épocas de 1910 a 

1920. No conjunto de suas lembranças evocou o tempo que houve em Aracaju a gripe 

espanhola em 1918, disse que foi um tempo crítico e que muita gente das imediações pegou a 

doença, como ela e o pai. Relembrou que nessa época ainda morava no sítio e sua mãe ajudou 

muitas pessoas, preparando “água vienense” das ervas medicinais que cultivava.  

 

Nesse sítio tinha tudo. De um lado eram flores que minha mãe plantava até 

certo ponto. Em seguida era toda qualidade de chá, porque minha mãe era 

médica da cabeça dela. Toda qualidade de chá ela receitava. E em nosso sítio 

tinha tudo quanto era planta e frutas. Tudo era bem tratado (FIGUEIREDO, 

2010). 

 

A ex-oratoriana lembrou-se que um “padre alvo [padre Anibal]” e outros Salesianos, e 

a benfeitora Genésia Fontes ajudaram muito a população local com remédio e comida. “Eles 

faziam sopa, distribuíam e nós tomávamos. Colocavam as panelas num pau e dois meninos 

[os meninos do Oratório Festivo Masculino] carregavam. Porque foi uma coisa séria na 

época” (FIGUEIREDO, 2010).  

A população aracajuana teve sérios problemas com frequentes ataques miasmáticos, 

pois nesse tempo a gripe espanhola assolou Aracaju e outros municípios. Para combater e 

controlar a doença a cidade foi dividida por zonas. O trabalho feito pelos Salesianos e por 
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Genésia Fontes para as pessoas daquela localidade foi reconhecido pelo então Secretário de 

Saúde Pública Eronides de Carvalho em Relatório enviado ao Presidente do Estado Pereira 

Lobo.   “[…] os reverendos da Thebaida, coadjuvados pela bondosa d. Bebé, sahiram a levar 

socorros aos enfermos d‟algumas das ruas desta capital, notadamente da de São Paulo. 

Distribuíram medicamentos, óleo de rícino, capsulas, canella, farinha de trigo e sopas”. 

(Relatório… 1919, p. 12)  

Dalila Andrade foi morar no Rio de Janeiro em 1921, ficando na cidade durante oito 

anos. Ao vir à tona essas lembranças surgiram as recordações do tempo que estudou na Escola 

Afonso Pena e descreveu “que lá era tudo diferente”, tinha duas professoras e “todos 

entravam na sala de aula cantando. Todo dia cantava o Hino da Pátria e o Hino Nacional. 

Depois eu fui para o 6º ano” em outra escola. (FIGUEIREDO, 2010). Contudo, foi nessa nova 

escola que o imaginário de Dalila Andrade foi marcado pela professora Edith Montarouge da 

Moura Costa: 

 
Eu fui para uma escola no Rio de Janeiro que foi a primeira escola mista do 

terceiro distrito. Lá encontrei uma pessoa, uma professora o que há de mais 

espetacular, pelo nome você já via – Edith Montarouge da Moura Costa. 

Passei um ano com esta professora. Uma vez eu li no Jornal a notícia da 

morte dela, eu senti muito. […] A escola da professora Edith Montarouge da 

Moura Costa era num sobrado, não era como essas escolas de hoje. Na época 

era uma escola moderna, ali se aprendia tudo. Antigamente nas escolas tinha 

o dia da declamação, eu me lembro. Mas esqueci, a poesia se perdeu. A 

gente tinha que falar com toda ênfase. No dia da declamação ela ensinou 

uma poesia em comemoração à morte de Tiradentes em 1792, mas acho que 

esqueci. Eu conheço a Igreja da Lapadosa onde Tiradentes passou a última 

noite. A poesia parece que só tinha duas estrofes. Era assim: A forca estava 

armada [parou] / Naquele belo dia o Rio de Janeiro garrido / Vestiu-se de 

pompas e folguedos. Não lembro mais eu sabia toda. (FIGUEIREDO, 2010).   

 

Halbwachs (2006) ressaltou que não estamos sozinhos em nossas memórias. Percebe-

se que em suas palavras Dalila Andrade reviveu sua professora quando era criança. A 

professora Edith Montarouge da Moura Costa marcou o imaginário de Dalila Andrade desde a 

primeira vez que foi avaliada por ela. Segundo a ex-oratoriana para ser aceita na escola foi 

submetida a um exame. Disse: “Ela me botou para fazer umas coisas que eu fiz exatamente 

como ela queria. Aí eu não me atrasei, mas oh professora boa!” (FIGUERIREDO, 2010). As 

recordações de Figueiredo trouxeram à luz um pouco das práticas desenvolvidas por essa 

professora, bem como, seu espaço de ação.  

Para Halbwachs (2006, p. 33) a reconstrução da memória individual depende muito da 

contribuição de nosso parentesco, amigos próximos e nossas impressões do vivido, já que, 
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quando adultos não temos lembranças de nossas ações quando crianças. À medida que 

vivenciamos experiências variadas quando adultos incorporamos quadros ou cenas sociais que 

servem para orientar nossas recordações quando evocadas, a partir de diferentes 

manifestações, considerados pontos de referência, pontos de partida. 

 

Ao contrário, quando uma cena parece não ter deixado nenhum traço em 

nossa memória, se na ausência dessas testemunhas nos sentimos 

completamente incapazes de reconstruir qualquer parte dela, os que um dia a 

descreveram poderão até nos apresentar um quadro muito vivo da cena – 

mas este jamais será uma lembrança (HALBWACHS, 2006, p. 33).  

 

No depoimento de Maria Eurides de Jesus Santos (2010), quando foi solicitada que 

falasse sobre sua vida antes de ingressar no internato respondeu: “Vou vender por quanto 

comprei”. Ou seja, o que Eurides de Jesus contou sobre o início de sua vida foram lembranças 

de outros, as recordações do grupo no qual estava inserida: a enfermeira do orfanato, onde a 

colocaram quando sua mãe biológica morreu; a mãe de criação que a tirou do orfanato; e a 

avó, mãe de seu pai. Com essas informações “chegou a formar um quadro com certa 

harmonia” (BOSI, 2007, p. 420), daquilo que lhe contaram sobre sua infância: 

 

Naquele tempo passaram o pé adiante da 

mão. Minha mãe ficou grávida.  Meu pai era 

de Itabaiana, muito trabalhador. Agora eu 

não sei ao certo com três ou seis dias de 

nascida me colocaram no orfanato. A 

Enfermeira disse que eu tinha uns dois anos 

a três anos quando apareceu minha mãe 

adotiva. Disse ainda: “eu acho que a mulher 

que a trouxe não vem buscar não! Porque 

não acho que ela tenha condições.” Foi 

minha avó que me botou lá dentro. Minha 

vida é uma novela. (JESUS SANTOS, 

2010). 

 

Maria Eurides de Jesus Santos, 

76 anos. Nasceu em Aracaju no dia 17 

de abril de 1934. Era órfã de mãe duas 

vezes.  

 

 

Depois da morte da “mãe adotiva” não tinha mais com quem ficar, apesar de fazer 

referência ao pai (sem dizer nome). No Livro de Matrícula consta somente o nome da mãe. 

Figura 43: Maria Eurides de Jesus Santos. Ex-Interna. 

Autoria: Nadja Santos Bonifácio em 25/10/2010. 

Residência da entrevistada. 
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Ingressou no Oratório Festivo Dom Bosco no dia 12 de maio de 1941, estava com sete anos 

de idade e entrou por intermédio do padrinho Constâncio Vieira e esposa.  

Segundo depoimento passou “muito tempo lá”. Disse que em 1952 ainda encontrava-

se na instituição porque tem “uns livros que ela (Genésia Fontes) deu de presente de 

aniversário com oferecimentos dessa data” (JESUS SANTOS, 2010). Jesus Santos viveu onze 

anos no Oratório Festivo Dom Bosco e saiu “ao completar idade”, com dezoito anos, no dia 

17 de abril de 1952. (Livro de Matrícula, 1921-1952).   

Jesus Santos relatou que sofreu no início para acostumar-se com as regras da 

instituição, em relação à comida, por exemplo. Mencionou que “tinha horas que gostava de lá, 

tinha horas que não gostava”. Mas divertia-se quando ia para a Atalaia passar às férias. “Era 

muito bom não fazia quase nada. Eram somente as obrigações normais, mas passeava, tomava 

banho, essas coisas”. (JESUS SANTOS, 2010). 

As informações fornecidas por Jesus Santos retratou com maior ênfase suas 

resistências quanto à imposição das regras da instituição. Ela sabia, por exemplo, que comer 

mamão com caroço não era de bom tom, pois aprendera “nas aulas de civilidade e Educação”. 

Todavia, quando comia o mamão não praticava o aprendizado e sempre estava sendo 

castigada pelas suas desobediências e traquinices. Desse modo, era visada pelas dirigentes por 

alguns malfeitos no espaço da casa-escola. Como no dia em que foi suspeita de ter riscado a 

carteira da sala de aula.  

Uma vez trocaram a carteira que eu sentava. Botaram uma carteira do 

externato na sala da gente, internas e disseram que eu ia levar castigo porque 

eu tinha riscado a carteira e que estava no lugar que eu sentava. Disse que 

não risquei e não me castigaram, mas foi por pouco que não levei castigo. 

(JESUS SANTOS, 2010). 

 

Seu depoimento manifestou a frustração por não ter continuado os estudos, apesar de 

tentar, mesmo depois de casada. Enalteceu-se em dizer que era uma boa aluna “nas aulas de 

leitura era quieta” e “gostava muito de ler”. Recordou que estudava para ficar em primeiro, 

mas só tirava o segundo lugar nas avaliações. “Não sei o que era se era ansiedade. Não sei”. 

Seu gosto pela leitura fez com que Genésia Fontes a presenteasse com livros católicos como, 

o Manual das Filhas de Maria, a Jovem Instruída e outros.  

No período, ela e outras alunas do Oratório Festivo prestaram uma prova no Colégio 

Patrocínio São José e foram aprovadas. Comparou-se com as “meninas da elite que nada 

faziam e somente uma conseguiu passar na prova”. (JESUS SANTOS, 2010). 
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Eu prestei uma prova no Colégio Patrocínio São José [juntamente com 

outras alunas internas] tiramos em 1º, 2º e 3º lugares, o 4º lugar foi aluna de 

lá do Colégio São José. Eu passei, mas não estudei lá. Ela [Genésia Fontes] 

disse que só levaria quem ia ser freira, porque se levasse uma tinha que levar 

todas que passaram.  

Porque a gente trabalhando, passando ferro em roupa de 33 crianças, farda 

de prega de tricoline branca, saia de prega, manga comprida, detalhe no 

busto, enviesada e no ferro de brasa. Um cordão azul marinho. É muito! Ali 

dava um trabalho bacana, esperar pelo vento, soprar, abanar, a gente fazia 

tudo isso, lavava a roupa e ainda conseguimos passar. (JESUS SANTOS, 

2010).  

 

As recordações de Jesus Santos transmitiram certo ressentimento para com sua 

família, pois se sentia vítima por estar num orfanato, provavelmente por saber que tinha avó e 

não ser aceita por ela. Quando estava no Oratório e aconteciam “coisas” ela se reportava aos 

pais mortos culpando-os.  

 

Sabe que a gente tem uma coisinha de boa e uma coisinha de ruim. Teve um 

tempo que eu xingava, xingava meu pai, xingava minha mãe, dizia o que 

queria, quando eu passava qualquer coisa até no internato, que a gente não 

vai dizer que não passa. […] Então quando acontecia de ruim nesse ínterim 

eu dizia: eu só passo isso por causa dos meus pais. (JESUS SANTOS, 2010) 

 

Assim passou parte de sua vida com mágoa familiar por causa de representações 

contadas por outros, mesmo sem ter conhecido os pais. Contudo, a mudança de vida da ex-

aluna fora da instituição, devido ao convívio com outras pessoas, a experiência da vida por 

intermédio do trabalho e amizades num meio social dinâmico diferente do orfanato, foram 

aspectos que proporcionaram estabelecer redes de sociabilidades e significações para 

“amadurecer” seu pensamento e, consequentemente recompor o ponto de vista a respeito dos 

pais, procurando assim, dar outro sentido a sua vida. Segundo Halbwachs “é assim que 

lentamente se degrada o passado, pelo menos tal como antes […] parecia. As novas imagens 

recobrem as antigas, como nossos parentes mais próximos se interpõem entre nos e nossos 

ascendentes distantes, embora destes conheçamos apenas o que nos contam.” 

(HALBWACHS, 2007, p. 94). 

 

[…] foi preciso depois com o tempo alguém me falar. Aí fui amenizando aos 

poucos [com a ajuda do marido que a aconselhava a repensar na situação e 

ver o lado dos pais naquele tempo]. Com o tempo a gente vai amadurecendo 

e vai vendo nossa vida de outra forma. Depois eu vi que a culpa foi da minha 

avó [mãe do pai que não permitiu a união dos pais de Jesus Santos, pois a 

mãe era empregada doméstica na casa da mesma]. Depois eu cansei e disse: 

olhe está nas mãos de Deus. Fez está feito. Aí se entenda com Deus que eu 

vou viver para cá. (JESUS SANTOS, 2010) 
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Mas, conforme Halbwachs (2006), os testemunhos aparecem para reviver as 

lembranças. Jesus Santos, contou que depois de muito tempo sua avó reapareceu para revê-la 

e pedir desculpas pelos fatos ocorridos no passado. 

Outro ponto significativo nas lembranças da ex-aluna foi deixar transparecer que 

sentia discriminação na instituição. Mas, pelas suas atitudes dentro da instituição percebe-se 

que não costumava silenciar. Fazia artimanhas, procurava driblar as normas, contestava para 

se fazer ouvir. “Não podia ficar conversando na aula de costura, [mas] era conversadeira. 

Tinha que ficar calada. Mas […] não era calada, falava. No horário de aula […] conversava 

„história da minha casa‟. Às histórias à vezes tinha relação comigo, às vezes eu enfeitava 

também” (JESUS SANTOS, 2010).  

A opção feita pela ex-aluna foi não guardar silêncio, refazendo a memória através de 

suas histórias e, para isso encontrou em suas colegas nas aulas de bordado “uma escuta” 

(POLLAK, 1989, p. 05), para transmitir suas lembranças a alguém. 

Ao contar as “histórias da minha casa” reais ou inventadas, Jesus Santos sinalizava 

que não queria perder suas lembranças quando vivia em família na “casa” de sua mãe adotiva. 

Um tempo que possuía seus vestidos e “não comia o que não gostava” (JESUS SANTOS, 

2010).  

Mas a discriminação dentro da instituição dificultou os sonhos e as possibilidades de 

ascensão de algumas alunas. Como foi o caso da condição imposta – estudar para ser freira – 

as três alunas que foram aprovadas no Colégio Patrocínio São José. E desabafou: “havia 

diferenças havia. Antigamente quando eu estava interna, muitas coisas eu negava, dizia 

mentindo, mas hoje eu sou adulta não vou falar o que passou, passou. Agora tinha algumas 

diferenças certas horas” (JESUS SANTOS, 2010).  

Em sua fala, Jesus Santos evidenciou a face perversa da realidade brasileira e que 

havia dentro da instituição naquele momento com relação à discriminação étnica, não somente 

sobre a cor da pele, mas pela condição sócio-econômica e religiosa. Atitudes que geravam 

estereótipos nas alunas e impediam a reflexão sobre o mundo real. 

 

Podemos entender o preconceito como um julgamento negativo, na maior 

parte das vezes, e prévio em relação das pessoas ocupantes de qualquer outro 

papel social significativo. Ele é mantido apesar de os fatos contradizerem, 

pois não se apóia em uma experiência concreta. Ele sinaliza suspeita, 

intolerância, ódio irracional ou aversão a indivíduos pertences a uma mesma 

raça, religião ou a „outras raças, credos, religiões, etc. (CAVALLEIRO, 

2006, p. 23). 
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Diante disso, a ex-interna reconheceu a educação recebida. Não era de seu gosto estar 

no internato, mas salientou:  

 

Lá eu aprendi muito. Pior seria eu estar nas casas dos outros sendo 

escorraçada não é isso! Então foi muito bom para mim. Não passaria fome 

que ela [Genésia Fontes] me ensinou a fazer colchão, me ensinou a costurar 

alguma coisa. As roupinhas dos meus filhos tudo eu fiz. As pessoas se 

admiravam com as roupas que eu fazia, aprendi essas coisas assim. Eu não 

aprendi tricô, eu queria, mas não aprendi. Aprendemos a arrumar a casa. 

Estudei, não posso reclamar de tudo. (JESUS SANTOS, 2010)  

 

Ao sair da instituição, Jesus Santos possuía escolarização primária e um aprendizado 

doméstico peculiar à mulher, contudo não foi fácil sua trajetória profissional. Quando casou, o 

marido impediu-a de trabalhar fora de casa, mas permitiu-lhe estudar. Contudo, com o tempo 

deixou os estudos para cuidar dos filhos e procurou então “se virar” dentro de casa, 

desenvolvendo suas habilidades. Uma delas era cuidar de crianças e resolveu “tomar conta 

dos filhos de mulheres que trabalhavam fora e não tinham onde deixá-los”, e ainda realizava 

“banca” em casa (JESUS SANTOS, 2010). 

Quanto às aulas de Civilidade que tanto gostava, Jesus Santos asseverou que não as 

aplicou em casa com os filhos da forma como aprendeu no internato, “porque não tinha 

necessidade” (JESUS SANTOS, 2010). Infere-se com isso, que apesar de saber a prática 

correta de comportar-se à mesa, transmitiu a norma aos filhos, porém não cobrava porque no 

ambiente doméstico ou de convívio não exigia essas habilidades. 

Assim, Jesus Santos ajudou o marido a criar os filhos até quando ficou viúva. Ao 

lembrar-se do companheiro, a ex-interna demonstrou admiração e saudade, expressando o 

quanto foi importante a convivência matrimonial por ter-lhe ajudado a compreender alguns 

aspectos na vida. 

Segundo Bosi.  

Outros fatores interferem na memória, como o lugar que alguém ocupa na 

consideração de seu grupo de convivência diária, onde há desigualdade de 

pontos de vista, uma repartição de apreço. O membro amado por todos terá 

suas palavras e gestos anotados e verá com surpresa, anos depois, seus 

menores atos lembrados e discutidos. Palavras de afeto, gestos de 

solidariedade que partiram dele são ciosamente guardados e agradecidos. 

[Porém] outros gestos mais nobres, outras palavras mais doces do colega 

menos querido podem cair no esquecimento e ser dados como insignificantes 

pelo grupo. (BOSI, 2007, p. 414) 

 

Nas informações fornecidas por Lenice da Silva Santos revelou-se acentuada estima 

pela benfeitora Genésia Fontes em sua vida. Rememorou o tempo que conviveu no Oratório 
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Festivo e centrou seu depoimento distinguindo “como” e “em que” a benemérita ajudou-a no 

tempo que estudou na instituição. Representou Genésia Fontes como “uma flor”, pela 

paciência da benfeitora com as alunas. Segundo a ex-externa “o negócio de mãezinha era 

amar uma as outras, porque lá dentro 

não podia brigar. A gente tinha que 

levar tudo no amor. As coisas que ela 

ensinava era o amor. Mãezinha toda 

vida ajudou a gente. Ela escolhia umas 

meninas das externas e vestia como 

interna para ganhar presente e comer 

no Natal.” (SILVA SANTOS, 2010).  

Notou-se em Silva Santos a 

força da ação pedagógica imputada na 

instituição. A força da incorporação do 

habitus designado por Bourdieu 

(1998).  

 

 

Silva Santos lembrou que no tempo de Genésia Fontes ninguém entrava no Oratório 

com roupa sem manga, tanto interna quanto externa. “Até hoje não vou numa missa lá nem 

em outra Igreja com roupa sem manga”. (SILVA SANTOS, 2010). 

As alunas não ousavam em visitar o Oratório de “calça ou então de bermuda”. Era 

somente de vestido ou saia. “Ela ensinou coisa boa pra gente, a guardar nosso próprio corpo. 

[…] em um dia de domingo eu ir assim, [de blusa sem manga] vou nada, vou não. É como se 

ela estivesse lá”. (SILVA SANTOS, 2010). 

Lenice da Silva Santos, 63 anos, pertencia à categoria das alunas externas. Afirmou 

que era de família muito pobre e tinha os pais vivos. Porém, o pai não vivia com a mãe. “O 

meu pai nunca me deu nada, não me tinha como filha. Agora minha mãe, foi minha mãe a 

vida toda” (SILVA SANTOS, 2010). A ex-externa nasceu no dia 27 de abril de 1947, em 

Aracaju. Ao iniciar sua fala sobre esses aspectos, recordou “pontos de significação” na fase da 

infância: 

[…] eu nasci ali na rua que antigamente era São Francisco. Ali onde hoje diz 

que é Rafael de Aguiar. Eu nasci ali me criei ali. Dali pra o Oratório era um 

pulo. Dali passei para essa casa. Aqui morava com meu avô. Toda vida 

Figura 44: Lenice da Silva Santos. Ex-aluna externa. Autoria: 

Nadja Santos Bonifácio, dezembro de 2010. 
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morei por aqui. Tudo aqui era areia e pé de mamona. O sítio que tinha era o 

de Dr. Leandro. Ali com frente ao Cirurgia. (SILVA SANTOS, 2010). 

 

Não se pôde precisar a data de entrada de Lenice da Silva Santos no Oratório Festivo, 

assim como de algumas externas entrevistadas, pois elas não lembraram a data que 

ingressaram na instituição nem quando saíram. Também não se encontrou registros escritos 

do controle de entrada e saída das externas, ou outras anotações que testemunhassem tais 

informações. 

Quando Silva Santos começou a frequentar o Oratório Festivo – provavelmente com 

seis a sete anos de idade, por volta de 1953 a 1954 – a benfeitora Genésia Fontes não estava 

na direção da instituição, contudo exercia atividades com as alunas do externato e a prática 

oratoriana, tais como: aulas de catecismo, valores morais, religião e trabalhos manuais. Do 

mesmo modo, a professora Áurea de Amorim continuou ensinando canto e piano as alunas.  

Silva Santos ressaltou: “Lembro que ela dava aula de canto. Ela tinha aquele piano 

muito do bom, que ela sabia muito bem. Assim, na festa de Dom Bosco ensinava a gente 

aqueles hinos”. (SILVA SANTOS, 2010). De acordo com seus relatos “cada uma tinha seu 

momento” no côro. “Tinha umas que fazia a primeira voz, aquelas que cantavam primeiro, 

depois a segunda. Eu fazia parte da segunda voz.” (SILVA SANTOS, 2010). Recordou que os 

hinos mais cantados eram os hinos a Dom Bosco e a Nossa Senhora Auxiliadora. 

 

Oh! Dom Bosco te ofertamos… 

Auxiliadora dos pequeninos mãe carinhosa… 

É divino o estandarte!…  

O Hino Nacional. E às vezes cantava o Hino de Sergipe para depois começar 

nossas aulas, isso todos os dias. (SILVA SANTOS, 2010) 

 

As lembranças das brincadeiras que ocorriam na instituição também deixaram marcas 

significativas na infância das alunas. Silva Santos rememorou com profundidade os 

momentos dos “dramas” que ela e as amigas participavam, mas nem todas gostavam de 

representar por vergonha, porém ela e a prima eram “desinibidas”. Afirmou que a irmã não 

gostava muito, mas saiu na “representação do sapo”. E refez fragmentos da peça teatral que a 

irmã, ela e outras participaram. “A gente ficava em cima do palanque. Botaram aqueles panos 

parecendo uma lagoa como cenário. E a gente entrou pulando como sapo. Lembro-me muito 

bem disso” (SILVA SANTOS, 2010). 

Relembrou outra representação “parece que era o Menino Jesus”, na qual fez o papel 

de Herodes e que ficou muito emocionada. Disse: “Eu sei que na hora da apresentação, o 
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Herodes puxou a espada para degolar o Menino Jesus apareceu um anjo e aquilo me 

emocionou” (SILVA SANTOS, 2010).  

Silva Santos fez ressalva à prima, que também era aluna do Oratório:  

 

Eu tinha uma prima que participou de uma peça que ela era o pai que tinha 

uma filha que namorava um rapaz. Depois esse rapaz não queria casar. Na 

hora de pegar o revolver ela ficou tão exibida que disse: Espere aí, deixe 

puxar meu „bedogue‟. Era pra dizer: deixe puxar meu revolver. Todo mundo 

caiu na risada. (SILVA SANTOS, 2010). 

 

Os depoimentos de Silva Santos expressavam as temáticas teatrais a que as alunas 

estavam submetidas, visando à incorporação de bons hábitos sociais. As representações 

procuravam enquadrá-las, bem como, seus familiares e outros assistentes, numa cultura 

religiosa, social e moral através do sentimento emocional, transmitido por meio de uma 

linguagem, “instrumento decisivamente socializador da memória” (BOSI, 2007, p. 56). 

Quando saiu da instituição foi transferida pelas freiras para estudar na Escola Normal. 

Quanto a isso relatou: “Mas não me formei, porque tive que parar de estudar para ajudar 

minha mãe. Eu não fui coisa melhor porque não continuei os estudos”. Comparou-se com as 

outras ex-alunas que mantinha contato por meio da União das Ex-Alunas: “as meninas que 

estudou no Oratório são tudo mais ou menos” e realçou: “Reuza” [ex-interna], “Emília” [ex-

interna], “Madalena” [ex-interna] que “vivem bem”. (SILVA SANTOS, 2010).  

Silva Santos participava das reuniões mensais da União das Ex-alunas e era assídua. 

Relatou que quando a presidente era Bernadete [ex-aluna interna], além de reunir-se para 

rezar, também “passeavam, farreavam, viajavam para o interior e até outros Estados.” E 

acentuou: “É porque as coisas vão se acabando, mas tinha ciclos de oração, oficio…” (SILVA 

SANTOS, 2010).  

Observou-se que participar das reuniões das Ex-alunas era uma forma de Silva Santos 

distanciar-se dos problemas advindos do seu cotidiano. Era uma forma de sentir-se alegre, 

distrair, “lembrar os tempos passados” e sentir-se notada. “Tinha muitas amigas na 

associação. Uma vez ganhei de presente de dona Tereza duas imagens: uma de Nossa Senhora 

de Fátima e outra do Sagrado Coração de Jesus”. (SILVA SANTOS, 2010).  

Silva Santos expressou que o Oratório foi tudo na vida dela. “Lá aprendi a lutar pra me 

manter” – como aluna externa, Silva Santos ficava o dia inteiro na instituição, pois, Genésia 

Fontes e as freiras conheciam a situação de vida das alunas e aquelas que eram muito pobres 

permanecia tempo integral “almoçava e tomava o café da noite”. No entanto, faziam 

obrigações: “Eu mesmo e Josefina, outra menina, órfã de mãe ficava o dia todo. Elas dividiam 
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em duas ou três meninas. Na parte do externato a gente limpava as salas, os banheiros, 

variava”. (SILVA SANTOS, 2010). 

Silva Santos casou e teve filhos o que dificultou ainda mais a possibilidade de estudo. 

Naquele período algumas mulheres conscientizavam que: mulher era para casar e cuidar da 

casa e, se fosse muito pobre tinha que colocar o trabalho como prioridade. Assim, deixou os 

estudos para auxiliar nas despesas da casa. “Lavava roupa em casa e nas casas dos outros”. 

(SILVA SANTOS, 2010). 

Muito religiosa, a antiga aluna afirmou ser “valida” (quer dizer que pediu e recebeu 

uma graça), cultua e acende vela para santa de devoção, Nossa Senhora de Fátima, com a qual 

conversa. Explicou a ex-aluna: “porque ela é mãe e está sentindo a minha dor. Aí a gente sabe 

que ela está presente” (SILVA SANTOS, 2010).  

Com o aprendizado adquirido no Oratório Festivo, Silva Santos apropriou-se dos 

valores morais e religiosos. A ex-externa continuou pós-instituição com os costumes 

religiosos que aprendeu na instituição. Enfatizou: “Até hoje. Todo dia de domingo a domingo 

eu rezo o santo terço. De manhã e daqui a pouco às 18:00 horas. Dia de sábado às 17:30, tem 

o Santo Ofício e o Santo Terço. No domingo Santo Ofício e o Santo Terço”. (SILVA 

SANTOS, 2010).  

No Oratório Festivo, desde cedo, as alunas aprenderam a cultuar as imagens, 

enaltecendo todos os dias a imagem de Dom Bosco, representado por um retrato, relíquia ou 

estátua. Assim como, outras imagens de santo que foram doadas à instituição no decorrer do 

tempo. Silva Santos rememorou que dentro da sala de aula das externas havia imagens de 

santo no canto da sala. “Cada sala tinha uma. Tinha uma sala que era Senhora Maria Goreti, 

outra, São Camilo”. (SILVA SANTOS, 2010). 

Peter Burke (2004), no livro “Testemunha Ocular” dedicou um capítulo para discutir 

sobre imagens religiosas e considerou que as “imagens significam muito mais do que um 

simples meio de disseminação do conhecimento religioso. Eram, por si mesmas, agentes a que 

eram atribuídos milagres e também objetos de culto” (BURKE, 2004, p. 62). Argumentou que 

em muitas religiões as imagens desempenharam um papel fundamental na criação do sagrado, 

pois “expressam e formam as diferentes visões do sobrenatural, assumidas em diferentes 

culturas e épocas”. (BURKE, 2004, p. 57). 

No caso da religião católica utilizou as imagens como uma forma estratégica de 

doutrinação, uma comunicação entre o fiel e a doutrina do padre, como um “lembrete e um 

reforço da mensagem falada” (BURKE, 2004, p. 60). 
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Desse modo, pedir graças, acender velas, confessar os problemas aos santos ou cultuar 

a imagem foi uma forma de apropriação que Lenice da Silva Santos encontrou, apreendeu e 

incorporou, a fim de expressar seu sentimento religioso “agradecendo por favores recebidos”, 

tal como, “escapar” de suas dores (BURKE, 2004, p. 62).  

No entanto, cultuar a imagem, pedir e receber graças são fatores que colaboraram para 

Lenice da Silva Santos formar “etapas na memória”, “marcos, pontos” que se agrupam dando 

significação ao traçado de sua vida. (BOSI, 2007, p. 415).  

Sendo assim, o “trabalho de orientação” (LE GOFF, 1996, p. 457) realizado pela 

instituição, buscando formar uma memória individual desejada em cada aluna, não funcionou 

de forma homogênea em todas, pois nem todas se apropriaram da mesma forma das práticas 

culturais. (CHARTIER, 2002; 2009).  

Maria Emília de Santana, ex-interna foi exemplo disso. Santana conhecia Lenice da 

Silva Santos, pois vivenciaram o mesmo período na instituição, porém eram de categorias 

diferentes. Entretanto mantiveram contato fora da instituição, não através da União das Ex-

Alunas, mas por intermédio familiar. Lenice da Silva Santos também conhecia a prima de 

Santana que foi ex-aluna oratoriana na década de 1940, cujos aspectos de vida serão 

abordados adiante. 

Santana não incorporou em sua vida cotidiana a cultura religiosa difundida 

diariamente na instituição, mas também, como a mesma expressou, “não [partiu] para outra 

religião”. “Eu vou para Igreja, mas não com frequência, não vou todos os domingos, mesmo 

com a Igreja aqui pertinho da minha casa”.  (SANTANA, 2010).  

Maria Emília Santos de Santana ingressou no Oratório Festivo Dom Bosco no dia 11 de 

outubro de 1953. Segundo seu ponto de vista formado pelo que os familiares lhe contaram 

sobre sua infância, Santana entrou no orfanato porque “era a menor de todos os irmãos” e o 

“pai não sabia cuidar de menina”. Pelo que soube a “mãe morreu de resguardo, depois que 

apareceu uma coceira. Esse negócio eu não sei bem, a morte quer uma desculpa, disso ela se 

foi. Morreu. Eu tava com cinco anos. Um ano depois meu pai também morreu, eu já estava no 

internato” (SANTANA, 2010). 

A ex-interna nasceu em Estância a 25 de junho de 1947. Santana entrou no Oratório 

Festivo na época da direção das freiras Camilianas na gestão da irmã Ana Savoia, estava com 

seis anos e não tem boas lembranças daquele tempo, porque as “freiras eram mais rígidas. 

Tinha umas que eram boazinhas outras não”. (SANTANA, 2010).  
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O testemunho de Santana não faz muita alusão à Genésia Fontes pouco falou sobre 

ela. Mas tem boas recordações da benfeitora. Disse que não teve “muito contato com dona 

Genésia falava pouco com ela” (SANTANA, 2010), provavelmente, porque no período a 

benfeitora não estava no controle das meninas internas e atuava no externato.  

Na entrevista centrou suas lembranças nas práticas desenvolvidas na instituição no 

tocante à escola, às brincadeiras, às rezas e aos castigos que levou por causa das traquinagens 

que fazia com as colegas. Quanto a isso lembrou quando tirava mangas escondido e enterrava 

na “areia para depois chupar”. Salientou que: “Na hora de tirar as frutas uma das meninas 

ficava olhando para as irmãs não perceber que a gente tava tirando as frutas” (SANTANA, 

2010).  

E continuou a recordar: 

Um dia a gente foi para uma procissão e apareceu um seminarista. Aí eu e 

mais duas colegas ficamos de conversinha, coisa de moça. [na visão de 

hoje]. „É bonitinho, ele é bonitinho‟ e as freiras viram e foi castigo. De outra 

vez lembro que um dia eu tava na missa e só porque o padre coçou a cabeça 

eu comecei a rir. As freiras viram e me deram um castigo. Por tudo a gente 

levava castigo. (SANTANA, 2010) 

 

Todavia, os castigos variavam desde tomar óleo de rícino, trancar no quartinho escuro, 

ficar em pé de olhos vendados no meio da sala, apanhar de palmatória nas pernas e outros. 

Contudo infere-se que havia por parte das alunas ações calculadas para demonstrar 

resistências à disciplina rígida das freiras. Como afirmou Santana: “Fizemos um buraco 

Figura 45: Maria Emília de Santana. Ex-Interna. Autoria: Nadja Santos Bonifácio 

em 20/08/2010. Residência da Entrevistada. 
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grande no chão e colocamos palha e areia por cima para disfarçar. E pensamos: quando a 

freira passar por aqui, ela vai cair no buraco e não é que ela caiu mesmo. Levamos castigo. 

Mas a gente achava as freiras ruins” (SANTANA, 2010).  

Os brinquedos, as brincadeiras e a participação teatral também foram exaltados por 

Emília Santana que aludiu: “Naquela época brincava muito de boneca que a gente fazia com 

raiz de capim, a gente amarrava e fazia os cabelos. Brincávamos de corda. Era assim, 

brinquedo assim, como os de hoje não tinha não”. Da parte religiosa lembrou que “só fazia 

rezar. Rezava Pai Nosso, Ave-Maria e agradecia também a Dom Bosco” (SANTANA, 2010). 

Santana demonstrou o quanto às brincadeiras de infância e adolescência no internato marcou 

essas fases de sua vida.  

Quando as freiras Camilianas passaram a dirigir a instituição possibilitou às alunas 

internas continuarem os estudos, realizarem cursos complementares e outros. Santana estudou 

no Oratório Festivo até o 4º ano primário, o que constatamos no Certificado de Conclusão do 

Curso Primário Elementar concluído em 1960, mas somente conseguiu continuar os estudos 

porque sua prima, Lourdes Santos, a “colocou para fazer o curso de Auxiliar de 

Enfermagem”, estava com 15 anos (SANTANA, 2010). Deduz-se que nem todas as alunas 

tinham a chance ou eram escolhidas para continuar os estudos.  

Santana não completou a idade de 18 anos para sair do internato. Quando estava com 

17 anos já havia concluído o curso de Auxiliar de Enfermagem pago por sua prima. Quando 

foi passar férias na casa dos parentes não voltou mais para a instituição e ficou na casa da 

prima, pois, “já tinha como se manter” e possibilidades de continuar os estudos. Concluiu o 

“Ginásio no Grupo Escolar Manuel Luis” e, posteriormente fez o “Curso Técnico de 

Enfermagem”. (SANTANA, 2010).  

Maria Emilia de Santana progrediu nos estudos, mas admitiu que quando saiu da 

instituição a realidade era outra e teve que aprender outras coisas. No período, Santana 

“estudava e trabalhava” como “Enfermeira no Hospital Santa Isabel”, ostentando a 

qualificação do curso de Enfermagem. Fez “concurso na Prefeitura e no Estado” e trabalhou 

em “três empregos. Era o dia todinho fora de casa” (SANTANA, 2010).  

Para Santana a educação recebida no internato trouxe-lhe pontos positivos. Certificou: 

 

[…] pelo menos eu aprendi alguma coisa né! A disciplina, a organização, 

deixar tudo no seu lugar e não ser desorganizada. Tudo isso aprendi lá. Eu 

trabalhava em três empregos! Mesmo assim, eu sabia organizar o meu 

tempo. Não sou de comprar tudo sem controle nem compro coisas demais 

sem necessidade. Aprendi a economizar as coisas. Tudo isso aprendi lá 

(SANTANA, 2010). 
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Figura 46: Certificado de Conclusão de Curso Primário Elementar de Maria Emília de Santana. Ex-Interna 

em 1953. Autoria: Nadja Santos Bonifácio em 20/08/2010. 
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Santana incorporou em sua vida a ordem e a disciplina do internato, porém, não se 

apropriou das práticas sacramentais tão cobradas e repetidas diariamente na instituição. 

Afirmou que “fazia” as práticas sacramentais “porque tinha que fazer”. E ressaltou: “Depois 

que saí de lá não fui mais. Quando encontrava as freiras na rua elas diziam: Emília apareça. 

Mas depois que saí nunca mais apareci nem participei das reuniões da União das Ex-Alunas, 

mesmo, sendo convidada frequentemente”. (SANTANA, 2010). 

Santana não deixou de ser católica, mas direcionou sua vida ao trabalho, a casa e à 

criação dos filhos. Também não conservou o hábito de cultuar imagens de santo dentro de 

casa. Alegou ainda que: “rezar somente para dormir e de vez em quando, porque não fiquei 

com esse negócio não” (SANTANA, 2010). No entanto, casou na Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário localizada no Oratório Festivo Dom Bosco e teve três filhos, que sustentou com seu 

trabalho. 

Maria Emília de Santana Santos quando se retirou da instituição foi morar com sua 

prima Maria de Lourdes Santos que não casou, mas auxiliou a criação dos primos e sobrinhos, 

inclusive de Emília Santana. Maria de Lourdes Santos nasceu no dia 22 de agosto de 1933 e 

estava com “nove ou dez anos” quando começou a frequentar o Oratório Festivo, portanto por 

volta de 1942. (SANTOS). 

O ponto de partida que aflorou as lembranças do tempo de oratoriana de Lourdes 

Santos foi “os biscoitos recheados” distribuídos na hora do lanche. Segundo ela participava 

para comer “biscoito com recheio e brincar”, além disso, o cozido e a feijoada. Gostava ainda 

de receber “os cartões” que “era como dinheiro, que trocava no Natal e no final do ano, por 

brinquedos”, tais como: “calça, saia, boneca, depende do valor do presente.” (SANTOS). 

Conforme assinalou, frequentava o Oratório Festivo porque “naquela época o passeio 

era missa, era o Oratório, era procissão, era isso”. Infere-se que as pessoas da localidade não 

tinham muitas opções de distração em seu cotidiano. Nos depoimentos percebe-se a felicidade 

ao relembrar das festas, dos presentes, dos doces e biscoitos. E o “bolachão com refresco” 

(SANTOS), distribuído depois da primeira comunhão a cada menina que fazia parte do ritual. 

Esses agrados contentavam as alunas e estimulava suas participações.  

Maria de Lourdes Santos tinha uma condição diferenciada das outras alunas, pois, não 

perdeu os pais no decorrer de sua infância e adolescência. Sua mãe era dona de casa e seu pai 

tinha uma “bodega” na qual “o povo todo da zona comprava a ele”. (SANTOS, 2010).  

O ponto de vista fornecido sobre sua época destacou, principalmente, às brincadeiras e 

às práticas festivo-religiosas que participou no tempo de criança e em contar como estava 
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constituída a “região” ou “zona” como ela mesma discriminou. Representou a “zona” que 

morava da seguinte forma:  

Antes a rua não era assim, era mato. Tinha a divisão de algumas ruas, aqui 

era de areia. Era tudo sítio, tinha pé de caju, mangueira, pé de goiaba. Aqui 

tinha muita areia. Era um alto que ave Maria, lá atrás onde é a rua, prá lá era 

areia. Era mais alto do que aqui. O Oratório era todo murado (SANTOS, 

2010). 

 

Maria de Lourdes Santos estudou em escola particular, “que era na casa da professora 

[que não lembrou o nome]”.  Estudou no Grupo Escolar Manuel Luís e depois fez o Curso de 

Auxiliar de Enfermagem. “Pronta” para enfrentar o mercado de trabalho conseguiu seu 

primeiro emprego com 16 anos de idade na Legião Brasileira de Assistência, facilitado pelo 

“Dr. Leandro Maciel”. (SANTOS, 2010)   

A lembrança que representou de Genésia Fontes era de uma “pessoa velhinha, parecia 

ser mais velha. Usava roupa comprida azul escuro, sapato baixinho preto parecia uma freira” 

(SANTOS, 2010).   

A “representação” pode ser a forma como nos apresentamos a alguém e ao nosso meio 

de convívio através de ações de como pensamos e concebemos o mundo. Apesar de nem 

sempre transmitirmos em nossas representações o que pensamos ou o que desejamos, 

procuramos, geralmente, expressar ou transmitir o adequado e exigido pela sociedade. 

(CHARTIER, 1999; 2009). A partir do momento que se concorda com isso, estamos vivendo 

dentro de um “esquadrinhamento”, limitados não somente pelas paredes de nossa casa ou 

muros de uma instituição, mas por muralhas invisíveis – leis e normas sociais – que nos 

restringem o tempo todo, “numa coerção, ininterrupta, constante que vela sobre os processos 

da atividade mais do que seu resultado e se exerce de acordo com uma codificação”, que 

controla “ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos” (FOUCAULT, 2008, p. 118). 

Mesmo que haja uma resistência, a maioria das vezes será imperceptível e silenciosa, muito 

embora, os silenciamentos sejam atitudes de proteção ou medo, por colaboração, por 

constrangimento ou “pela necessidade de encontrar um modus vivendi”. (POLLAK, 1989). 

A imagem de “boazinha” – transmitida pela benemérita Genésia Fontes e seu jeito de 

religiosa transmitido através de seus trajes, seu habitus e hexis corporal – foi a configuração 

da maioria das alunas. “Ela já estava velhinha e era uma pessoa muito boazinha” (SANTANA 

SANTOS, 2010). Foi essa a impressão de Maria Auxiliadora Santana Santos que frequentou o 

Oratório por volta de 1952 a 1955. No entanto, essa característica não impediu a diretora 

Genésia Fontes, em alguns momentos, aplicar corretivos nas alunas através do castigo, usando 

a palmatória ou pela emulação.  
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Maria Auxiliadora Santana Santos com 55 anos foi a mais nova do grupo das 

entrevistadas. Santana Santos fez parte das alunas externas estudou na Escola do Oratório 

Festivo por um período de três anos somente, mas como oratoriana frequentou por “mais dois 

ou três anos”. Não afirmou que levou castigo de Genésia Fontes, mas enfrentou articulações 

invisíveis e silenciosas impostas pelo enquadramento social.  

 

 

Suas lembranças foram ricas sobre a localidade que morava nas imediações da 

instituição com a mãe e os irmãos, mesmo casa que mora atualmente.  

Em seu depoimento recordou sobre a família, os tempos de infância em que 

“carregava água para encher a lavanderia” junto com os irmãos, bem como os fatos que sua 

mãe contava antes e depois que Santana Santos nasceu. Vale ressaltar que a maioria das 

alunas que frequentava o externato também participavam aos domingos da prática oratoriana. 

“Ia quem estudava e quem não estudava lá” (SANTANA SANTOS, 2010). 

Maria Auxiliadora Santana Santos nasceu no dia 17 de novembro de 1945, filha de pai 

sapateiro e mãe que desde moça “trabalhava como empregada doméstica” (SANTANA 

SANTOS, 2010). Ao refazer suas memórias, a ex-aluna evocou a lembrança da mãe 

fortemente em suas falas.  

Halbwachs (2006) enfatiza que não estamos sozinhos, que o grupo sustenta nosso 

ponto de vista “que passa a ser uma lembrança coletiva, portanto uma realidade social […] 

Figura 47: Maria Auxiliadora Santana Santos. Ex-Aluna externa e oratoriana. Dezembro 

de 2010. Local: residência da entrevistada. Autoria: Nadja Santos Bonifácio. 
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que sofre contínuos retoques à medida que nos abrimos para outros depoimentos” (BOSI, 

2007, p. 413).  Para falar de seu tempo de menina, Santana Santos formou pontos de vista 

com os fatos que sua mãe lhe contava anteriormente ao seu nascimento e com quadros de 

memória que formulou quando era criança.  

 

Minha mãe juntou dinheiro mesmo antes de casar e comprou uma casa. […] 

Ela juntou dinheiro numa lata de óleo. Passou seis anos para juntar. Aqui era 

tudo sítio. Era uma casa aqui outra lá. Era uma casa de taipa e palha. O chão 

da casa era de barro batido, tinha que aguar para varrer por causa da poeira. 

O fogão de lenha. Não tinha luz. Era candeeiro ou placa. Aqui tinha muita 

gente pobre. Pobre, pobre mesmo. (SANTANA SANTOS, 2010) 

 

O pai de Santana Santos era sapateiro, mas conforme contou sua mãe “ele perdeu o 

juízo porque foi chamado para trabalhar na Marinha. Ficou tão alegre que toda hora falava 

que ia para Marinha, acabou enlouquecendo e minha mãe colocou ele no hospital” 

(SANTANA SANTOS, 2010). O pai de Santana Santos era devoto de Nossa Senhora 

Auxiliadora e de Dom Bosco e sempre frequentava a Igreja dos Salesianos, na “Tebaida”. 

Percebe-se que sua religiosidade expressou-se no nome da filha, Maria Auxiliadora, em 

homenagem a Santa padroeira dos Salesianos. (SANTANA SANTOS, 2010). 

Santana Santos estudava com a irmã (falecida) no Oratório Festivo, onde também 

fizeram a primeira comunhão, provavelmente com sete anos de idade. Não estudou muito 

tempo na escola do Oratório Festivo, mas afirmou que “gostava muito, só estudei dois ou foi 

três anos lá”. Tinha uma farda “era saia azul de prega e a blusa branca de manga curta” 

(SANTANA SANTOS, 2010). 

Santana Santos estudou na instituição juntamente com a irmã. Os irmãos homens 

estudaram no Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora (para meninos) que pertencia aos 

Salesianos. Também evocou episódios que recordaram sua visão do grupo familiar: “Só sei 

que meu irmão mais velho estudava com os padres e mexia com tudo. Aí, nem chamava 

Oratório era Tebaida. O meu irmão, Fernando estudava lá ele aprendeu a mexer em negócio 

de eletricidade e consertava rádio” (SANTANA SANTOS, 2010). E prosseguiu: “meu outro 

irmão mais novo era espírita, porque desde quando ainda rapazinho, seus treze, catorze anos, 

foi criado com Laura Amazonas que era espírita. Ela conhecia minha mãe e gostava muito 

dela”. (SANTANA SANTOS, 2010). 

Santana Santos freguentava a Escola do Oratório “pela manhã”. Aos domingos “era 

manhã e tarde”. Do Oratório Festivo relembrou as festas de final de ano, contou que não 

participava das apresentações teatrais, mas “costumava e gostava de recitar poesia”. No 

momento da entrevista aflorou uma poesia – “A pretinha doceira” – que se perpetuou no seio 
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familiar, pois, até hoje os irmãos, que assistiram, “mangam” dela (os gestos, a fala), quando 

revivem o acontecimento. “A da Pretinha doceira” era assim: 

 

Eu sou pretinha, pretinha como um taco de carvão 

Mas que frite com batatinha, gosta de torta, pois não! 

Que tal tuto com farinha, doce de côco e mamão. 

Qualquer biteu suculento, eu sei fazer no momento,  

sei que sou cozinheira de fato, quem come gosta e repete, 

sete vezes e mais sete, acaba lambendo o prato. (SANTANA SANTOS, 

2010). 

 

O discurso preconceituoso expresso na poesia difundia entre as alunas e a própria 

declamadora a conformação de seu estado no mundo. A poesia era direcionada para ser 

recitada por uma pessoa de etnia e grupo social determinado – negra e pobre como Santana 

Santos. No entanto, aos olhos de hoje, o discurso ecoa discriminação, mas no período 

entendia-se que, para a maioria das meninas pobres, de orfanato as chances de almejar outras 

profissões no mercado de trabalho eram mínimas. Desse modo, se uma negra pobre 

conseguisse ser cozinheira de profissão, ou lavadeira, ou empregada doméstica qualificada 

considerava-se de bom grado para esse grupo. No sentido de incutir esse tipo de conformação 

empregavam-se diversos dispositivos, os discursos, por intermédio da poesia, do canto, das 

representações teatrais. A exaltação da cozinheira de “mão cheia”, assim como, a florista, a 

empregada doméstica, a lavadeira e outras ocupações exigiam o mínimo de estudos e o 

máximo de habilidade prática da pessoa.   

Contudo, em seu depoimento a ex-aluna não transmitiu um sentimento estigmatizado 

por causa da cor da sua pele. Encarou com humor parecendo ter incorporado o recado da 

poesia: “talvez foi por isso que me tornei cozinheira, por causa da poesia” – disse ela 

(SANTANA SANTOS, 2010). Entretanto essa forma “imperceptível” de encarar qualquer 

discriminação que tenha sofrido, silenciando-se através do humor, torna-se uma maneira de 

resistir à impotência de enfrentar os ditames e “discursos oficiais” durante o decorrer de sua 

vida (POLLAK, 1989, p. 4). 

Depois que saiu do Oratório Festivo, tanto ela quanto a irmã e como a maior parte das 

meninas da região, estudou no Grupo Escolar Manuel Luís. Quando terminou foi para a 

Escola Normal, mas não concluiu os estudos. Todavia, fez dois cursos: um de datilografia na 

“Escola Remington na Rua de Maroim”, durante seis meses; outro de corte e costura que 

frequentava “três vezes por semana”. Fez ainda o curso de bordado que não aprendeu no 

Oratório Festivo Dom Bosco. Lembrou: “Eu só aprendi bordado na Legião. Minha mãe me 

matriculou lá, pra aprender bordar”. (SANTANA SANTOS, 2010)   
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Santana Santos argumentou que começou a trabalhar cedo com catorze anos. “Com 

essa idade eu trabalhava e estudava”. Começou como ajudante de costura. E também ensinou 

banca de matemática em casa, matéria que sempre gostou. Antes de partir para o Rio de 

Janeiro trabalhou como tesoureira na Federação ou Templo de Confraternização de Umbanda 

São Lázaro. No Rio de Janeiro, trabalhou como ajudante de cozinha, “onde aprendeu a 

cozinhar”. Retornando à cidade natal, foi “trabalhar na Clínica Santa Helena”, onde 

permaneceu até aposentar-se. (SANTANA SANTOS, 2010). 

Para ela o Oratório Festivo Dom Bosco “era muito bom” e quando saiu de lá 

costumava praticar o teatro com os irmãos e as vizinhas.  “Quando eu saí de lá eu fazia teatro 

com os meus irmãos em casa. A gente fazia um teatrinho, se vestia, comprava papel e fazia 

sainha de papel e ficava brincando de teatro. Nos mesmos fazíamos as peças. Lembro-me de 

uma canção que era assim”, sendo cantada por “um menino e uma menina”: 

Seu Manuca engraxate  

Da esquina estanciana 

Vem me dá uma graxa bela. 

Linda morena bota os teus pezinhos 

… 

Deixa de atrevimento, deixa de atrevimento  

Que eu não quero amolação 

(não lembrou o resto). 

 

Era Maria Chiquinha que você foi fazer no mato… (SANTANA SANTOS, 

2010) 

 

Com essas representações a ex-aluna sinalizou as práticas infantis daquele período 

entre as crianças da localidade, posto que, algumas meninas da vizinhança estudavam no 

Oratório Festivo e traziam consigo as práticas desenvolvidas na instituição; e alguns meninos 

estudavam no Oratório Festivo Masculino dos Salesianos que, do mesmo modo, desenvolvia a 

prática teatral e musical com os alunos. Assim, constata-se que os hábitos e práticas culturais 

das instituições foram formas de apropriação daquelas crianças e que se reproduziram para 

além do ambiente escolar.  

No decorrer de sua história de vida Santana Santos não mencionou uma forte 

frequência nas práticas sacramentais, mas, considerou-se uma mulher católica.  Aprendeu o 

catecismo no Oratório Festivo, onde fez a primeira comunhão. Santana Santos não teve filhos 

e dedicou-se aos sobrinhos. Separou-se do marido depois de dezesseis anos de casada, 

contudo com a morte do mesmo considerava-se viúva, sendo uma mudança brusca em sua 

vida, assim como foi a morte da mãe.  

Esses fatos, Bosi entendeu como períodos divisórios em nossa história. 
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São as mudanças, os deslocamentos dos grupos, a perda de um meio estável 

em que as lembranças pudessem ser retomadas sempre pelos que as viveram. 

As transformações profundas por que passa a família, a perda e a chegada de 

novos membros são pontos de partida. Atrás deles os caminhos se perdem, 

descontínuos e apagados (BOSI, 2007, p. 420).   

 

Foi o que lamentou as entrevistadas ao lembrar, principalmente, da perda dos pais, dos 

avôs, da diretora Genésia Fontes (a mãezinha espiritual), das professoras inesquecíveis (por 

serem “boazinhas”), das antigas amigas do grupo das ex-alunas. Lastimaram o 

desaparecimento de pessoas que sabiam narrar os fatos da vida, orientando a memória do 

grupo. Dentre o grupo de entrevistadas Zuleica Menezes Nunes (ex-externa), Maria Madalena 

Rodrigues (ex-interna) e Reuza Lopes Ferreira (ex-interna); bem como, Paschoalina Gareto 

(ex-externa) e Maria de Lourdes Soares de Azevedo (ex-externa) são vidas que se entrelaçam 

não somente por sustentar a memória do grupo com suas histórias individuais e ao mesmo 

tempo coletivas, mas porque estudaram no mesmo tempo e espaço e recordam umas as outras 

ou não.  

Em parte, desse grupo de antigas alunas, percebe-se uma forte resistência na 

sustentação da memória através da União das Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco, 

pois, algumas alunas ainda participam fieis da reunião de 16 de agosto, dia de Dom Bosco e 

data da fundação da instituição ou do aniversário de nascimento e morte da fundadora. No 

momento de cada encontro cantam hino a Dom Bosco e rememoram outras atividades 

musicais que aconteciam nos tempos passados. 

Na evocação dos quadros de memória de Zuleica Menezes Nunes nota-se um discurso 

nostálgico, não somente com relação à benemérita Genésia Fontes a qual chamava de Dona 

Bebé ou mãezinha Bebé, mas também, com outros fatos que lhe sucederam para aflorar suas 

lembranças sobre as brincadeiras, festas e práticas teatrais.  

Zuleica Menezes foi indicada para entrevista por várias outras alunas mais novas, 

como Reuza Lopes e Maria Madalena da Conceição Rodrigues e pelas freiras Camilianas. 

Que diziam: “Já falou com dona Zuleica ali sabe muito do Oratório, pois é uma das alunas do 

começo”.  
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Considerando-se as 

representantes da memória 

do grupo do Oratório em 

uma pirâmide e colocando 

a idade como critério de 

classificação, Zuleica 

Menezes Nunes estaria no 

topo, juntamente com 

outras poucas depoentes. 

Nunes nasceu no dia 26 de 

julho de 1924, em Aracaju 

na Rua Nossa Senhora das 

Dores.  

Perdeu a mãe com quatro anos de idade e foi morar com a avó na Rua Maroim. 

Recordou que a fase de infância não foi muito boa. Compreende-se pelo fato de ter sofrido 

tantas perdas e mudanças de localidade em sua vida. Nunes viveu toda sua infância nas 

imediações do Oratório Festivo. Afirmou: “Eu vivi ali minha infância toda. Morei na Rua 

Riachão com Estância, morei na Rua Itaporanga e depois minha avó morreu e fui morar na 

Rua Itabaianinha com uma tia” (NUNES, 2010). 

Expressou que entrou no Oratório aos sete anos de idade e ainda frequenta. Adulta 

continuou participando das reuniões das ex-alunas, clube de oração, festas a Dom Bosco, 

passeios, ou seja, Nunes é uma ex-aluna presente e ativa até hoje. 

Na documentação oficial de 1931 a 1933, referente à Escola isolada feminina nº 5 

implantada no Oratório Festivo constatou-se que no ano de 1931 foram matriculadas 49 

alunas do 1º ao 3º ano. Dentre as alunas estavam Zuleica Oliveira Menezes (nome de 

solteira), Paschoalina Garetto e Maria de Lourdes Soares de Azevedo matriculadas no 

primeiro ano. Testemunhas vivas, debilitadas devido aos obstáculos impostos pelo tempo, 

mas se fizeram ouvir e deixar os fatos ocuparem a memória para aflorar suas lembranças.  

Contudo, apesar de estudarem na mesma escola e falarem sobre um objeto comum, as 

ex-alunas tiveram dificuldades de lembrarem-se uma das outras. Maria de Lourdes Soares de 

Azevedo, 94 anos recordou da vizinha, Paschoalina Garetto, afirmando que ela ainda estava 

viva, mas não tinha contato; Paschoalina Garetto de 86 anos não se lembrou de nenhuma 

colega. Zuleica Menezes Nunes também não se lembrou das ex-alunas desse tempo de escola.  

Figura 48: Zuleica Menezes Nunes, ex-aluna externa. Autoria: Nadja 

Santos Bonifácio. Residência da Entrevistada em 18 de agosto de 2010. 



 
Capítulo IV – Encontros e desencontros: a memória das ex-alunas do Oratório Festivo Dom Bosco 

 

216 

 

Através de Maria de Lourdes Soares de Azevedo encontrou-se vestígios sobre 

Paschoalina Garetto que também foi indicada por Dalila Andrade Figueiredo que a conhecia 

por intermédio de sua irmã Carmem Garetto. Nesses três exemplos de história de vida, tão 

perto e tão distante, observam-se os encontros e desencontros que a tessitura da vida impõe 

aos indivíduos e o quanto a vida desses indivíduos ao mesmo tempo se entrelaçam, formando 

uma rede de sociabilidade e significações. Mesmo assim, cada aluna transmitiu seu ponto de 

vista sobre a instituição, sobre Genésia Fontes e suas experiências pós-instituição. 

Zuleica Menezes Nunes estudou no Oratório Festivo Dom Bosco no período da 

manhã, à tarde fazia aula particular com a “professora Lourdes e Caçula que tinham uma 

escolinha particular”. (NUNES, 2010). Passado esse tempo foi estudar no Grupo Escolar 

Manuel Luís. Nunes não completou o primário, mas afirmou que “algumas meninas fizeram 

até o quarto ano”. Relembrou que “teve muitas professoras boas, como, Marita Vilas-Boas, 

dona Esmeralda, dona Consuelo” (NUNES, 2010). 

Ao sair da instituição Zuleica Nunes não se “desgarrou” do ensino religioso e moral 

que adquiriu na instituição, pois, segundo seu depoimento o Oratório Festivo Dom Bosco foi 

tudo na vida dela e “dona Genésia Fontes a mãe que ensinou os caminhos a seguir”. “Teve 

meninas que deram cabeçada por aí, mas ela [Genésia Fontes] tomava conta de todas. Porque 

teve umas que deixaram, desabonaram cedo” (NUNES, 2010).  

Mas não foi o caso de Zuleica Menezes que casou aos vinte e seis anos e teve três 

filhos. 

Graças a Deus, Nosso Senhor me guardou. Dona Bebé foi uma coisa bela. A 

mãe que não encontrei. […] Ela tinha aquele carinho, principalmente com 

aquelas meninas que não tinham mãe. Ela achava que era mais sofrida aí se 

dedicava mais. Dona Bebé foi uma pessoa boa que Deus botou a gente no 

caminho dela e ela no caminho da gente. O Oratório foi tudo, tudo de bom. 

A beleza que teve no Orfanato, a minha vida toda que passei lá aprendi tudo 

coisa boa. Mais teve uma coisa que não aprendi, foi ponto cruz. Dona Bebé 

pelejou, ela ensinava, mas não entrou. Aprendi perfilado um bocadinho, mas 

ponto cruz não consegui. (NUNES, 2010). 

 

Nunes não trabalhou fora de casa dedicou-se a cuidar do marido e dos filhos. Dentro 

de suas formas de apropriação incorporadas em seu trajeto de vida, a partir do aprendizado na 

instituição e com Genésia Fontes, apreendeu à prática teatral, que ensinou aos filhos e aos 

amigos dos filhos, assim como, a religiosidade.  

 

Quando vim morar aqui (Av. Augusto Maynard) eu ensinei aos meninos a 

fazer cenário dos dramas. Meus moleques faziam drama, inventava fazia 

com os filhos do Dr. Antônio Garcia, pegava um lençol da gente colocava 

um cordão, amarrava e eles mesmos puxavam. Quando a gente veio morar 



 
Capítulo IV – Encontros e desencontros: a memória das ex-alunas do Oratório Festivo Dom Bosco 

 

217 

 
aqui tinha muito menino. Os de filhos Dr. Antônio a mãe não soltava muito. 

Eu também tinha dois maiores não tinha esse negócio de andar solto. 

(NUNES, 2010)  

 

No entanto, do grupo das depoentes, Nunes foi uma das poucas alunas que teve uma 

vida econômica razoável. Mora bem e depois dos filhos crescidos viajou muito de avião (pela 

Transbrasil) com o marido e conheceu vários lugares, hoje viúva continua com boa vida 

econômica. 

Na história de vida de Maria de Lourdes Soares de Azevedo também estão presentes 

as lembranças de menina. Azevedo nasceu em Aracaju a 16 de outubro de 1916. O pai 

trabalhava na oficina de trem e a mãe era dona de casa. Foi aluna externa. Ingressou na 

instituição bem pequena, aos três anos de idade e permaneceu até os dezessete anos. Morava 

na Rua Riachão defronte ao Oratório Festivo. Lembrou que o “Oratório era uma casinha de 

palha” que ela e a família “morava de frente e costumava brincar no alto do morro, chamado 

morro de Bebé. A gente subia e lá embaixo era o Oratório. Em cima do morro a gente 

brincava de manja.” (AZEVEDO, 2010).   

Estudou na Escola Isolada da instituição com a professora Marita Vilas-Bôas da qual 

tem boas lembranças e frequentava a prática oratoriana aos domingos. Aprendeu catecismo 

com Genésia Fontes e a representou como “uma mocinha. Era uma mãe. Era muito boa e as 

meninas gostavam dela” (AZEVEDO, 2010). Azevedo lamentou o acidente de Genésia 

Fontes que, conforme suas memórias, “morreu porque o automóvel jogou dona Bebé na 

parede de uma casa na Rua de São Cristóvão com João Pessoa” e quando passava por lá se 

lembrava de Dona Bebé (AZEVEDO, 2010). 

Suas recordações trouxeram à tona as brincadeiras, as professoras e os horários que 

cumpriam na instituição. Assim relatou,  

 

[…] estudava, costurava, faziam costurinhas, pintura essas coisas. Eu ia pra 

lá de manhã, vinha pra casa onze horas; Ia pra lá treze horas; vinha pra casa 

às dezesseis horas. Mas quando tinha drama ficávamos até mais tarde porque 

depois da reza nos ensaiávamos. Quando não tinha, de tardinha rezava e ia 

pra casa. Minha casa era perto do Oratório e tinha muita menina na época. 

(AZEVEDO, 2010).  

 

Azevedo afirmou que o horário reservado a missa era cedo. “A missa começava sete 

horas da manhã e ainda era na Tebaida que é hoje o Salesiano. Eu ficava cochilando na missa 

e Ceciliana cutucava para eu acordar”. “A gente brincava de manja e jogo de bola, que dividia 

assim: tinha o lado de Dom Bosco e o lado de Nossa Senhora Auxiliadora. Quem sempre 

ganhava era o lado de Dom Bosco”. (AZEVEDO, 2010). 
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Quando saiu do Oratório foi estudar no Grupo Escolar Manuel Luís, onde terminou o 

quarto ano do curso primário. Não soube precisar a data, contudo começou a trabalhar com 

dezoito anos. Depois que casou, comprou uma casa de palha por 300$000 réis na Rua 

Riachuelo, onde reside atualmente, perto do Oratório Festivo. Azevedo não lembrou o dia de 

seu casamento, porém, recordou o dia que mudou para nova casa com o marido e a primeira 

filha que estava com 6 meses, depois nasceram mais duas meninas. Mudou-se em 9 de julho, 

porém não lembrou o ano. 

Azevedo deixou de trabalhar para cuidar da casa, das filhas e do marido, no entanto, 

mesmo depois de casada não deixou de comparecer ao Oratório Festivo, até porque morava 

bem próximo.  “Fiquei caminhando, caminhando até quando teve as Filhas de Maria (a 

Associação foi implantada no Oratório em 1943), nas festas de Dom Bosco, das ex-alunas, 

toda festa das ex-alunas eu tava lá. Não fui mais porque as pernas não deu” (AZEVEDO, 

2010).   

Abdicar do trabalho ao casar, por vontade própria ou por vontade dos maridos, foi a 

opção de muitas mulheres brasileiras. Paschoalina Garetto hoje com 87 anos, viúva foi uma 

dessas mulheres que renunciou o trabalho para cuidar exclusivamente do marido, da casa e 

das três filhas. 

Paschoalina Garetto pertenceu ao grupo de alunas externas, nasceu em Aracaju a 29 de 

março de 1923 e ficou órfã de pai aos quatro anos de idade. O pai de Paschoalina Garetto, 

José Garetto, era italiano e chegou a Cidade juntamente com “Dom Selva da Itália [em 1919] 

para construir o Salesiano”. (GARETTO, 2010). Provavelmente, o pai de Paschoalina Garetto 

era um Coadjutor Salesiano, pessoa qualificada que acompanhava os padres salesianos, 

prestando serviços a Congregação. 

O objetivo de construir o Colégio não foi satisfeito naquele momento, mas José 

Garetto permaneceu na cidade e conheceu a mãe de Paschoalina Garetto, com quem casou e 

tiveram cinco filhos. Três homens que morreram ainda pequenos e duas meninas Paschoalina 

e Carmem Garetto, irmã mais velha, que foi amiga de Dalila Andrade Figueiredo, também 

entrevistada. O pai de Garetto faleceu em 1927, conforme lhe contaram a morte do pai foi por 

“problemas de coração, porque naquela época não tinha médico com abundância como tem 

hoje” (GARETTO, 2010).  
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Relatou que sempre morou nas imediações do Oratório Festivo. “Meu pai comprou o 

terreno e construiu uma casa coberta de telha para a gente morar. Até hoje temos a casa”, que 

se localiza na Avenida Desembargador Maynard, próximo ao Oratório Festivo (GARETTO, 

2010). 

A ex-aluna não lembrou se estudou na escola isolada do Oratório Festivo, nem das 

práticas escolares, nem das professoras daquela época, a não ser Genésia Fontes e a 

professora Áurea de Amorim. Mas lembrou que estudou no Grupo Escolar Manuel Luís.  

Com relação às praticas ocorridas no Oratório Festivo seu discurso tornou-se muito 

evasivo. Pelo que lembrou comparecia somente aos domingos e as recordações que lhe 

marcaram foram os passeios à Atalaia. Enfatizou a “confiança” que as mães tinham em “dona 

Bebé”, fato que outras alunas também aludiram. “A gente ia para Atalaia a pé, um monte de 

meninas. Tinha que atravessar o rio para chegar a casinha que tinha lá. As meninas tomavam 

banho, mas eu tinha medo e não entrava na água”. (GARETTO, 2010). 

Mas as recordações de Garetto trazem evidências daquele tempo, os sítios de “Dr. 

Leandro Maciel, Dr. Gentil Tavares e de Pastora”, do areal, que segundo ela era uma festa 

“quando era dia de Lua, [porque] um monte de gente [deslocava-se] até o morro para brincar, 

conversar… De lá a gente via à Atalaia, que hoje é a orla”. Até que um dia “Dr. Leandro 

Figura 49: Paschoalina Garetto. Ex-externa. Autoria: Nadja Santos Bonifácio. Data: dezembro 

de 2010. Local: Residência da Entrevistada. 
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colocou prancha para desmanchar o morro e fazer uma abertura tirando à areia” (GARETTO, 

2010).  

Casou aos 26 anos com um Tenente da Marinha aposentado, um homem “maduro”, 

dezenove anos mais velho que ela. Ele, quando criança também morava nas redondezas do 

Oratório Festivo e Genésia Fontes o conhecia. No momento que Paschoalina Garetto foi 

avisá-la sobre seu casamento com Domingos, ela advertiu: “Mas Paschoa [como era chamada 

por todos] você vai casar com Dominguinhos. Dominguinhos não é raça de gente, Paschoa!” 

Mesmo assim Garetto aceitou o casamento e afirmou que não se arrependeu, viveu muito bem 

durante mais de quarenta anos com o marido que a impediu de trabalhar depois que casou. 

Paschoalina Garetto começou a trabalhar logo cedo, tanto ela quanto a irmã, para 

sustentar a casa. Trabalhava no comércio, numa loja que “vendia roupas, tecido e aquelas 

caixas de biscoitos Pilar sortidos”, e sentiu muito ter deixado o trabalho. Quando aceitou casar 

já sabia que o marido não queria a mulher trabalhando fora de casa. Assim aludiu: “Aceitei, 

mas com uma pena de deixar o trabalho. Uma vez pedi, ele disse: não fale mais nisso, aí me 

calei” (GARETTO, 2010).  

A atitude de Paschoalina Garetto reflete o tipo de educação católica a que a mulher foi 

submetida no início do século XX. Uma visão de que o espaço geográfico feminino, ou seja, 

seu lugar social estava circunscrito ao espaço doméstico com as obrigações de cuidar do lar e 

da educação os filhos. Garetto seguiu fielmente o “catecismo de conduta moral” difundido 

pelo bispo Dom Macedo Costa em 1875, que elencou treze obrigações para mulher casada, 

dentre elas cita-se três: “Respeitar o marido como seu chefe”; “Obedecer-lhe com afetuosa 

prontidão”; e “Calar quando o vir irritado”. Paschoalina Garetto, inconscientemente ou não, se 

enquadrou nessa perspectiva “de ordem social conservadora, deixando totalmente o espaço 

político e social para o homem, e ainda submetendo-se a sua hegemonia dentro da própria 

instituição familiar” (AZZI, 1987, p. 89). 

Na época comprou uma máquina de costura e teve o “direito de aprender a bordar”, 

fazendo o curso na Singer. “Nas aulas eu lembro que a moça ensinava a riscar no pano para 

depois passar com a máquina. Muitas mulheres fizeram esse curso”. (GARETTO, 2010). Bem 

antes de Garetto sua amiga Dalila Andrade Figueiredo também o fez.  

Disse Garetto: “Eu conheci Dalila por intermédio de minha irmã Carmem, que 

trabalhava no comércio e elas se davam muito bem, nessa época Dalila fazia muito chapéu. 

Muita gente usava chapéu naquele tempo.” (GARETTO, 2010). Garetto e Figueiredo sempre 

mantiveram contato visitando-se uma à outra. Garetto lembrou que “Dalila tinha uma casa 
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muito boa na Rua de Propriá e o marido dela trabalhava com [a] irmã Carmem no comércio” 

(GARETTO, 2010).     

Paschoalina Garetto, depois que casou frequentava o Oratório como ex-aluna 

benfeitora, participava das festas e comprava os ingressos para assistir as peças teatrais, 

porém rememorou que quando criança nunca participou dos dramas, mas, sempre gostou de 

assistir. 

Como benfeitora ajudava a instituição com vestuário ou alimentos. “Às vezes dava 

blusinha, vestidinho; às vezes dava dez quilos de arroz ou feijão” (GARETTO, 2010). Aliás, 

muitas dessas ex-alunas auxiliavam a instituição com o que podiam. Dalila Andrade 

Figueiredo oferecia uma quantia em dinheiro “que dona Bebé pegava todos os meses” na casa 

da ex-aluna. E confessou que “achava pouco, gostaria de dar mais”. Todavia justificou-se 

dizendo que o marido era pobre, era comerciário, “não podia dar mais” (FIGUEIREDO, 

2010). 

Com relação à Genésia Fontes, a entrevistada destacou a “bondade” da fundadora. A 

ex-externa a via como “uma pessoa divertida e brincalhona, gostava muito de brincar com as 

meninas e inventava muitas brincadeiras”. Relembrou a imagem de “dona Bebé e dona 

Aurinha muito nítida” em sua mente.  

 

Aurinha alta e magrinha e gostava de usar salto alto e dona Bebé baixinha e 

magrinha, passavam por minha porta para ir à missa na capela dos 

Salesianos. As alunas formadas de duas em duas tudo fardadinhas e 

comportadas e dona Bebé e dona Áurea acompanhando. (GARETTO, 2010).  

 

Isabel Maria Ramos, ex-aluna oratoriana também representou a professora Áurea 

Vitória de Amorim como “uma pessoa maravilhosa, magrinha como nunca vi, tocava piano e 

harmônio”. Outras professoras foram lembradas por Ramos, tais como Clotilde e Lilita “que 

tomava conta da Companhia” (RAMOS, 2010).  

A memória de Ramos refez cenas do período que foi aluna oratoriana e professora de 

catecismo no Oratório Festivo Dom Bosco.  

Dona Bezinha, como era chamada por Genésia Fontes e como ficou conhecida no 

grupo das ex-alunas e no meio escolar, nasceu em Aracaju a 18 de março de 1923, está com 

87 anos de idade. Seu pai era trabalhador da roça tinha um terreno perto da Penitenciária 

Modelo em Aracaju onde plantava verduras e frutas para vender na feira e sua mãe era 

lavadeira.  

Segundo lembrou do seu tempo de infância começou a frequentar a instituição como 

oratoriana aos sete anos de idade, por intermédio de uma freira que pediu a sua mãe que a 
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deixasse participar do catecismo com Genésia Fontes. “Daí em diante somente deixou de 

participar quando comecei a trabalhar no interior como professora” (RAMOS, 2010).  

Enfatizou que: 

[foi] criada numa casa de gente mais ou menos, mas não tinha esse negócio 

de aprender religião. Papai e mamãe não ligavam muito. Meus dois irmãos 

também. Um morreu novo. O sentimento religioso que tenho hoje aprendi no 

Oratório com dona Bebé. Lá eu aprendi a amar a Deus. (RAMOS, 2010). 

 

Destaca-se nesse fragmento a função de um Oratório Festivo nos moldes Salesianos 

numa localidade: congregar meninos e meninas para realização da catequese e para o 

aprendizado dos valores morais e, consequentemente, aproximar a Igreja da família, dos 

parentes e amigos das crianças, união importante, principalmente, nas primeiras décadas do 

século XX, em que a Igreja incorporou o discurso de valorização da família, considerando a 

mulher como “valiosas colaboradoras na implantação do projeto reformador, por sua condição 

de mães e educadoras” (AZZI, 1989, p. 88). 

 

 

Ramos quando nasceu seus pais moravam na Rua de Siriri, depois se mudaram para 

uma casa de “taipa coberta de palha na Rua Dom Bosco” (RAMOS, 2010). Por causa das 

exigências higiênicas impostas às pessoas que residiam naquela localidade, os pais de Ramos, 

Figura 50: Maria Isabel Ramos, ex-aluna oratoriana. Autoria Nadja Santos Bonifácio. Data: dezembro 

de 2010. Residência da entrevistada. 
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assim como outras famílias estavam obrigadas a colocar a casa nos parâmetros de higiene, um 

deles era “colocar uma latrina no quintal” e a família não tinha condições. Portanto, a solução 

foi vender a casa e comprar outra numa localidade inferior.  

 

Naquela época as casas aqui a maioria era de palha. A casa era de meu pai, 

mas eu trabalhava e sustentava meus pais e meu irmão mais novo que 

estudava. A casa tinha dois quartos, eu ficava no primeiro, meus pais no 

segundo e meu irmão botava a cama dele em qualquer lugar. Teve uma vez, 

depois de uma chuva a parede da sala caiu. Quebrou os paus, e encheu a casa 

de barro e quebrou os retratos de Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora 

que estava na parede.    (RAMOS, 2010). 

 

Ramos saiu da fase da adolescência casou e continuou morando na casa dos pais.  

Logo cedo, provavelmente aos treze, Ramos foi convidada por Genésia Fontes para 

ensinar catecismo às meninas pequenas ou catecismo menor. Deixou de ensinar porque foi 

estudar na Escola Normal, estava com quinze anos, dentro da “idade mínima exigida para o 

ingresso no curso normal de 14 a 16 anos” (FREITAS, 2003, p. 60).   Formou-se aos 22 anos 

e completou também o Curso de Aperfeiçoamento, depois de formada foi trabalhar como 

professora pública na Usina Caraíbas, onde conheceu o marido. Trabalhou em Rosário e, 

posteriormente, em Aracaju, no Grupo Escolar Rodrigues Dória, ministrando o quarto ano. 

Em suas aulas, praticava com seus alunos o que aprendera no Oratório Festivo: recitar poesia, 

representar e fazer outras brincadeiras em épocas de festa, por ser muito animada era querida 

pelos alunos. Casada e com filhos e morando em Aracaju passou a frequentar novamente o 

Oratório Festivo, participando de peças teatrais e outras festas. 

Quando se aposentou Ramos foi cuidar do armazém do marido, “a pedido dele”. Por 

conta das obrigações que preencheram todo seu tempo não pôde comparecer com mais 

frequência ao Oratório.  

No depoimento enalteceu os valores morais que aprendeu com Genésia Fontes. “Eu 

me casei, fui ensinar; tomei conta de armazém com uma ruma de homem; tinha minha casa; 

tinha tudo, nunca teve uma pessoa para dizer uma coisinha assim de mim.” (RAMOS, 2010). 

Com isso, mesmo convivendo em espaço público, Ramos ressaltou os valores morais 

incorporados na instituição. Orgulha-se em falar do comportamento respeitoso, a dignidade e 

consideração ao marido e aos filhos, conceitos básicos do pensamento católico no período.  

O testemunho de Ramos ressalvou, principalmente, a propósito das práticas teatrais 

que participou ativamente quando era aluna e os passeios à Atalaia. Afirmou:  

 

Tudo quanto tinha lá eu saía. Todo drama que tinha eu queria participar. E 

dona Bebé e minha Aurinha sempre me chamavam, eu me metia em tudo. 
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Uma vez eu saí de Papai Noel, me vestiram de Papai Noel, colocaram 

algodão que era a barba, vestida toda de vermelho e um saco.  

 

Quando eu cheguei ao pátio às meninas começaram a cantar: 

Papai Noel, Papai Noel as crianças estão aqui;  

Papai Noel, Papai Noel nos queremos é divertir.  

 

E o Papai Noel respondia com a voz grossa:  

 

Eu sou Noel velhinho amigueiro 

Pegar o mundo inteiro quer de noite, quer de dia  

Pego o sapato 

Botar um brinquedo 

Fazer nosso folguedo 

Completar nossa folia (RAMOS, 2010) 

 

Eram práticas culturais desse tipo que as meninas foram submetidas. “Cantar para 

Dom Bosco, fazer quermesse, participar dos certames de catecismo para mudar de uma 

Companhia para outra, brincar de jogo de bola, comer jenipapo com farinha” (RAMOS, 

2010). Eram esses e outros folguedos que se desenrolavam na cultura escolar da instituição, 

tendo em vista, a incorporação de marcos referenciais do ano religioso, o qual se 

convencionou segundo Halbwachs (2006, p. 137) em dividir “o aniversário do nascimento de 

Cristo, o aniversário de sua morte e de sua ressurreição que determinam as principais divisões 

do ano cristão”. Ramos asseverou que “nunca [deixou] de ter ponto no fim do ano” e foi na 

instituição “que [consagrou] Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora como [seus] alicerces” 

(RAMOS, 2010). 

Afora a 

religiosidade Ramos não 

parou de preencher o tempo 

com outras atividades. É 

uma pessoa com muita 

energia, comunicativa e 

ativa. Participa do Coral 

dos idosos do SESC e 

frequenta duas vezes por 

semana a instituição.  

 

 Figura 51: Santos de devoção de Maria Isabel Ramos. Autoria: Nadja 

Santos Bonifácio. Data: dezembro de 2010. 
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Toca teclado, canta e declama. Ajudou a fundar a Comunidade Nova Vida, viaja com 

frequência e participa das festas promovidas pelo SESC. 

Devota de Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora mantém afixado na parede de sua 

sala o retrato do Santo que foi presente de Genésia Fontes. Conversa com imagem, reza e 

pede graça. Em sua sala num móvel, Ramos cultua outros santos e não deixa de seguir a 

tradição de Natal armando o presépio e Árvore de Natal.  

Colocar o nome dos filhos de santo é uma prática constante entre as pessoas, Ramos 

teve quatro filhos que tiveram nomes de santos e santas. Apropriou do nome de João Bosco 

para seu primeiro filho; a segunda filha, falecida aos dois anos de idade, chamava-se Maria 

Auxiliadora; a terceira Maria do Carmo e o quarto Camilo em homenagem a São Camilo, que 

segundo contou foi indicado pelas freiras Camilianas. A cultuação da religiosidade em sua 

casa foi transmitida aos filhos.   O primeiro filho de Ramos estudou com os padres salesianos 

e era sacristão, quando adolescente, entre festas e missas no Colégio Salesiano conheceu 

Maria Madalena da Conceição.  

Maria Madalena da Conceição Rodrigues (nome de casada) foi aluna interna, está com 

67 anos de idade, natural de Lagarto. Ressaltou que morava com os pais no povoado chamado 

Jenipapo numa casa de taipa quando a mãe faleceu de “um acidente de inverno” 

(RODRIGUES, 2010). 

A recordação de Rodrigues sobre a morte da mãe remete ao seguinte fato:  

 

Deu uma forte chuva, a casa caiu e mãe pegou a pancada toda na barriga. Foi 

socorrida pela madrinha Marieta, que morava perto e mandaram-na para 

Lagarto e de lá madrinha levou mãe para São Cristóvão e eu fiquei cá [em 

Jenipapo] com pai. E lá minha mãe morreu devido a complicações desse 

acidente e foi enterrada. Estava com 32 anos. (RODRIGUES, 2010).   

 

No entanto, Rodrigues ficou pouco tempo com o pai que era pescador. As informações 

obtidas por outros com relação ao pai foram incompletas e confusas. Na época do acidente 

Rodrigues estava com quatro anos, por mais que ela estivesse presente ao local do 

acontecimento seria difícil lembrar-se detalhadamente dos fatos. Mas, quando entrou no 

Oratório Festivo já conservava um “quadro de memória” formado pelo que viu e por 

testemunhos de outras pessoas ou lugares ou objetos ou sensações (cheiro, tristeza, fenômenos 

da natureza, etc.), que se tornaram “a única fonte do que pode repetir sobre a questão” 

(HALBWACHS, 2006, p. 72).  

Segundo soube o pai “gostava muito de navegar e não teve paciência de cuidar dela”; 

também soube que ele “viajava muito para Itaporanga num caminhão carregando madeira”. 
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Numa dessas viagens, disse ela: “pai foi embora não vi mais pai. E minha madrinha de 

batismo, Marieta ficou comigo” (RODRIGUES, 2010). 

A fase de infância de Rodrigues foi elaborada por pontos de referência marcantes e 

trágicos, tais como, a morte da mãe e o sumiço do pai, depois a mudança de endereço, onde 

vivia com os pais para São Cristóvão, onde foi morar com a madrinha. Com ela ficou somente 

dois anos, tempo de completar idade para ingressar num orfanato, pois a madrinha não tinha 

condições de criá-la, era solteira e trabalhava na fábrica de algodão em São Cristóvão. 

Rodrigues ficava sozinha em casa, mas lembrou que a madrinha deixava a comida pronta 

antes de ir para o trabalho e “tomava conta do gatinho, comia as bananas e às vezes fugia para 

brincar com a filha da vizinha. Depois na hora de dormir voltava pra casa quando [a] tia 

chegava [do trabalho]” (RODRIGUES, 2010). 

Quando completou seis anos, a tia colocou-a no Oratório Festivo. Testemunhou que 

não ficou no Orfanato São Cristóvão porque na época não havia vaga, contudo “a irmã do 

Orfanato São Cristóvão” indicou “um orfanato em Aracaju” – o Oratório Festivo Dom Bosco.  

 

Nós viajamos de trem, acho que foi o dia inteiro. Quando chegamos ao 

Oratório minha madrinha foi orientada em providenciar roupa, a Certidão de 

Nascimento e depois que tivesse tudo certo voltar lá novamente. […] Aí veio 

dona Bebé pra me ver, lembro bem, tava na portaria com um vestidinho 

vermelhinho e branco. Ela veio falou comigo e disse a minha tia: “quando a 

senhora acertar a papelada dela em janeiro, que começa o ano, aí você traz 

para internar, porque ela não tem mãe nem pai”. Repare meu pai ainda não 

tinha morrido, tinha desaparecido. (RODRIGUES, 2010). 

 

Assim, a 07 de janeiro de 1949, Rodrigues ingressou no Oratório Festivo Dom Bosco 

estava com seis anos. No livro de matrícula não consta o nome do pai somente o nome da sua 

mãe, Josefa Francisca da Conceição. Seus tutores eram a madrinha e o tio, porém, a 

documentação não específica os nomes dessas pessoas. 

Todavia, Rodrigues sentia curiosidade em saber sobre seu pai, pois, se questionava 

porque a trataram como órfã de pai se ele não havia morrido e sim desaparecido?  

Mas, na instituição ninguém falava sobre a família. Assim, Rodrigues procurou um 

jeito de olhar escondido na documentação e certa vez conseguiu ver “o Livro de Matrícula 

que estava na gaveta do móvel” e constatou que não estava escrito o nome do pai só de sua 

mãe. E expressou: “Passei muito tempo chorando por causa disso, porque as outras diziam 

que eu era filha de mãe solteira” (RODRIGUES, 2010). Admitiu que cresceu com esse 

trauma. 

Rodrigues deixou transparecer em seu discurso que aceitou a instituição porque não 

tinha outro jeito. Com sentimento de impotência sofreu para se acostumar com a disciplina na 
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instituição. Afirmou: “A gente vivia sob muitas regras. Na Igreja a gente não podia sentar em 

qualquer canto era tudo no mesmo lado, cada uma em seu lugar. Entravam as pequenas, 

seguidas das médias, depois as grandes. Era assim”. (RODRIGUES, 2010).   

 

Tive que me acostumar a viver com muita gente. Com minha madrinha 

morava sozinha. No Oratório tinha os horários certos, a disciplina, essas 

coisas. E depois com as freiras também ficou diferente. A Reuza foi minha 

colega passamos uns quatro anos juntas, depois ela saiu. Quando entrei era 

do grupo das meninas pequenas. Reuza já era das meninas médias depois 

ficou grande, ajudava tomar conta da roupa da gente e dava lanche junto 

com Maraci. (RODRIGUES, 2010). 

 

A ex-interna afirmou que quando chegou à instituição ficou “chateada porque cada 

uma tinha uma obrigação a fazer. Num mês, eu varria o pátio noutro era outro serviço, foi 

assim desde o tempo de mãezinha”. Mas, já adulta reconheceu que a rigidez na disciplina foi 

um ganho em sua vida, pois aplica em seu cotidiano. “A organização, arrumar tudo em seu 

lugar, gosto de tudo direitinho, faço as coisas na hora. Meu filho também é assim, acho que 

aprendeu comigo.” (RODRIGUES, 2010). 

O tempo que viveu no Oratório cursou o Primário, “que naquele tempo era bem feito”. 

Segundo ela “não fez o Ginásio”, todavia concluiu o Curso de Auxiliar de Enfermagem. “Era 

um cursinho que a gente fazia na Escola de Enfermagem “Augusto Leite” (RODRIGUES, 

2010). Para ingressar na instituição a pretendente prestava um exame. 

 

Antes de entrar fiz um pré-admissão e um teste vocacional. Se tivesse uma 

boa nota no final passava. Passei e comecei a frequentar o curso, mas ainda 

morando no Oratório. O curso durava um ano e meio (dezoito meses) e era 

no período da tarde, das 14:00 às 18:00. Passava à tarde todinha estudando. 

No final do ano não me formei, porque fiquei reprovada em uma disciplina: 

“Pronto Socorro” e tive que esperar outro grupo, seis meses depois. Então 

passei dois anos para tirar o Curso de Auxiliar de Enfermagem. 

(RODRIGUES, 2010). 

    

 Quando se formou, Rodrigues trabalhou um ano no Hospital Cirurgia, estava com 20 

anos de idade, já com a idade ultrapassada e pelo Regulamento era para estar fora da 

instituição. Mesmo assim continuou morando no Oratório ajudando “as freiras a tomar conta 

das meninas do internato, no refeitório, no lanche, essas coisas” (RODRIGUES, 2010). Mas, 

Rodrigues, mesmo trabalhando fora “tinha medo de enfrentar o mundo. Tinha medo de 

[envolver-se] com homem casado”. Afirmou: “o mundo lá fora era outra coisa e me 

considerava inocente. Eu tinha uma amiga casada que trabalhava comigo e contava umas 

coisas que ficava de boca aberta”. (RODRIGUES, 2010).    
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Aos 22 anos surgiu a oportunidade de viajar para Esteio, Rio Grande do Sul no dia 7 

de setembro de 1964, com duas irmãs Camilianas, sem compromisso de ingressar na 

Congregação.  O interesse de ser freira surgiu dois anos depois. Com isso, começou todo o 

itinerário para o ingresso. Relatou:  

 

Primeiro fiz o postulantado, depois de seis meses recebi o hábito branco de 

noviça. Esse processo durou um ano e meio. Depois fiz a primeira profissão 

(ou primeiros votos) e recebi o hábito, que naquele tempo era preto, o véu 

preto e um crucifixo. Sete anos depois fiz os votos perpétuos. 

(RODRIGUES, 2010).  

 

Assim, Rodrigues continuou “enquadrada” no mundo que ela viveu e se criou no 

Oratório Festivo sentindo-se protegida do mundo e dos malefícios que esse pudesse causar. 

Paula Leonardi em seu estudo sobre o cotidiano da vida das mulheres que escolheram a 

condição de religiosa observou que no postulantado a jovem aprendia a abandonar 

“gradativamente a identidade anterior para assumir aquela do grupo. Ainda não era aquilo que 

deveria ser, mas também não mais aquilo que eram antes”, e depois dos votos perpétuos 

“deveria revestir em certos costumes que levaria a uma postura adequada a uma freira e que 

seria revelada em seus corpos e atitudes” (LEONARDI, 2010, p. 213-214).  

Dentro do convento continuou com práticas semelhantes ao ambiente anterior. Regras, 

disciplina, horários a cumprir e obrigações. Se no Oratório Festivo sua numeração era 6, no 

convento era 43. Como freira trabalhou “em Esteio que foi o primeiro, [onde trabalhou] como 

leiga e depois como freira na ala da pediatria e outros; em Santa Catarina [trabalhou] num 

hospital da Ordem como chefe de seção, sala de cirurgia, sala de parto, tudo”. (RODRIGUES, 

2010).   

Com o passar do tempo, Rodrigues teve um intervalo para estudar o científico em 

Florianópolis. Tempos depois foi enviada para Luca na Itália. Logo após foi a Florença 

conhecer as Casas da Ordem e seguiu para um lugar chamado Adriano Marino, onde as freiras 

passavam as férias. Após três anos servindo na Europa como freira, Maria Madalena resolveu 

pedir dispensa à Congregação e entregar o hábito, depois de dezoito anos de obediência 

voltou para o Brasil em 1981, como leiga e roupas comuns e confessou que “doeu quando 

tirou o hábito” (RODRIGUES, 2010).  

Mas, com sua experiência profissional e a ajuda das freiras Camilianas, 

principalmente, da irmã Arlinda. Empregou-se na Clínica e Hospital pediátrico São 

Domingos, onde trabalhou durante dois meses e saiu porque o serviço era excessivo. Desse 

foi para Casa das Irmãs de São José, pela manhã e no Laboratório Lamarc à tarde.  
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De vida nova Rodrigues foi morar num pensionato misto na Rua de Itaporanga, mas 

por pouco tempo, pois, em menos de um ano Rodrigues casou e, posteriormente, teve dois 

filhos. 

 

 

 

Todavia, Rodrigues não perdeu sua religiosidade, conserva santas em casa e tem uma 

replica da imagem de N. S. de Lourdes benzida na cidade de Lourdes na França, que mantém 

no jardim da casa numa pequena gruta. Continuou trabalhando, mesmo depois de casada, 

como Enfermeira qualificada e frequentou o Oratório Festivo sendo fiel à União das Ex-

Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco, juntamente com sua amiga Reuza Maria Lopes 

Ferreira, também ex-interna. 

Reuza Maria Lopes Ferreira nasceu no Espírito Santo a 8 de outubro de 1935 e 

ingressou no Oratório Festivo Dom Bosco a 14 de setembro de 1944, como aluna interna, pois 

era órfã de pai (João Lopes de Araújo) e mãe (Aliete Lopes de Araújo). Passou dez anos na 

instituição e saiu por ter completado idade.   

Ferreira ingressou na instituição por intermédio de sua tia que sempre a visitava. 

“Minha tia trazia tamanco, sapato, biscoito” (FERREIRA, 2010) . A ex-interna perdeu os 

pais aos quatro anos de idade. Segundo contaram-lhe, depois da morte dos pais foi morar com 

a avó, ainda no Espírito Santo. A mesma veio a falecer e seu tio ficou na incumbência de criá-

Figura 52: Maria Madalena da Conceição Rodrigues (ex-interna) e sua filha Luzia. 

Autoria de Nadja Santos Bonifácio em 28 de janeiro de 2011. Residência da 

entrevistada. 
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la. Porém, o tio também faleceu. Diante disso, Ferreira foi enviada para Aracaju para ficar 

com a tia que não tinha condições financeiras de mantê-la, pois era pobre e trabalhava. 

 

 

Em seu testemunho Ferreira trouxe à tona a vivência com suas colegas na instituição, 

espaço onde passou sua infância e adolescência. Rememorou a prática escolar, a disciplina, a 

ordem, as travessuras, as punições, as brincadeiras e a disposição do espaço. Lembrou 

também o passeio predileto das alunas do Oratório Festivo – a casa da Atalaia que recordou 

com saudades. E rememorou o dia que discursou na transferência de posse da instituição para 

as Camilianas. 

O tempo de escola de Ferreira não foi diferente das outras alunas porque estudou 

somente até o Curso Primário. Mas considerou muito bom. Asseverou: “Antigamente o 

primário não é como hoje. Era muito bom tinha regra de três, tinha tudo, coisa que meus netos 

davam no ensino médio” (FERREIRA, 2010). Ferreira lembrou o livro de Português chamado 

Crestomatia, que segundo ela tinha tudo de Português e que as professoras eram muito boas, 

como as professoras Elusa Vilas-Bôas e Jair Dantas.  

Representou o Oratório Festivo como “muito bom. [Aprendeu] muita coisa e oferecia 

tudo o que [elas precisavam]”. Lembrou que “tinha dentista, médico e quando [ficavam] 

doente davam remédio” (FERREIRA, 2010). 

Figura 53: Reuza Maria Lopes Ferreira, ex-interna. Autoria: Nadja Santos Bonifácio em 13 de 

agosto de 2010. Residência da entrevistada. 
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Saiu da instituição a 6 de novembro de 1954 e foi trabalhar em Salvador com as 

Camilianas no Hospital Juliano Moreira. Aludiu que passou muito tempo trabalhando lá: 

“mais de um ano e fazia de tudo um pouco cuidava da comida, varria, prestava atenção aos 

doentes e não tinha medo, porque eles não eram ruins. Saí de lá, porque as freiras fecharam a 

casa e eu não quis ir para o Rio de Janeiro” (FERREIRA, 2010). Ferreira, depois foi 

convidada pelas freiras para trabalhar em Curicica, “numa casa que tratava de tuberculoso e 

eu não quis e retornei a [Aracaju] e me entregaram a minha tia” (FERREIRA, 2010). 

Em Aracaju foi trabalhar na Legião Brasileira de Assistência onde se aposentou. No 

trabalho conheceu Maria de Lourdes Santos que mencionamos anteriormente, que a 

representou como “uma enfermeira de mão cheia, boa amiga, boa pessoa” (FERREIRA, 

2010).  

Ferreira casou e teve uma filha, hoje médica e tem três netos. Enfatizou com orgulho 

que não se arrependeu nem sente vergonha de ter estudado no Oratório Festivo Dom Bosco, 

porque foi lá que teve uma boa educação. Expressou: “Até hoje, as meninas quando se 

encontram consideramos como irmãs. Tem umas três que trabalharam comigo na Legião. 

Tem também Mariá que é freira foi da minha época, Madalena que foi freira (depoente), 

Geruzinha, Eurides (depoente), Maria do Carmo”. (FERREIRA, 2010). 

Na instituição relembrou que a religiosidade era disciplinada. “Dia de finado era umas 

três missas. Era tanta da missa”. “Tínhamos os horários e lugares certos na Igreja” e “o terço 

rezávamos todos os dias, sendo a missa o primeiro dever do dia”. (FERREIRA, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54: Santos de devoção de Reuza Lopes Ferreira. Autoria: Nadja Santos 

Bonifácio, 2010. 
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Ferreira incorporou os hábitos religiosos e preserva em sua casa os Santos de devoção 

– Menino Jesus, Nossa Senhora, São Benedito, São Camilo e entre eles o retrato de Genésia 

Fontes que espera uma consagração, embora algumas alunas já a considerarem uma santa.  

A disciplina corporal também foi incorporada em Ferreira. Acorda cedo e organiza 

suas tarefas durante o dia. Faz “suas obrigações na hora certa” e apesar de ter uma empregada 

doméstica, quando possível adianta os afazeres e não espera para sua ajudante começar o 

serviço. (FERREIRA, 2010). Reuza Lopes foi a única das entrevistadas que ainda cultiva a 

prática do bordado não somente para passar o tempo, mas como renda. Recebe encomendas 

de colchas, toalhas e outras peças de cama, mesa e banho bordados em ponto cruz. Exercita a 

arte de bordar que se orgulha em mostrar a presteza e a qualidade que os faz, o bordado e o 

avesso. 

A ex-aluna caracterizou Genésia Fontes como “muito boa e nada fazia por vaidade”. É 

por isso, aludiu Ferreira, que “o nome dela não se acaba” (FERREIRA, 2010). De acordo com 

seu depoimento percebe-se que se apropriou de práticas na instituição que foram úteis em seu 

cotidiano. “Tudo aprendi no Oratório Festivo. Não aprendi nada fora. Aprendi muita coisa 

para minha vida, os bordados que faço até hoje, mesmo aposentada, ganho dinheiro” 

(FERREIRA, 2010).  

Reuza Lopes para construir sua memória individual necessitou daqueles que estavam 

em sua volta. Não somente as práticas e agentes da instituição, mas os amigos do trabalho, a 

família, bem como, sua participação na Igreja local e na participação na União das Ex-Alunas 

do Oratório Festivo Dom Bosco.  

A história de vida de cada ex-aluna, individual e ao mesmo tempo entrelaçada com as 

outras aprimora o fortalecimento da memória do grupo, guardando cada uma sua visão a 

propósito da instituição a qual pertenceram e viveram a infância e a juventude. E a frequência 

às reuniões da Associação das Ex-Alunas ajudam-nas a manterem vivas as recordações e as 

experiências partilhadas.A própria vida da fundadora Genésia Fontes, com ritmo disciplinar e 

religioso constituiu-se num exemplo, num referencial de vida prática, com a determinação que 

enfrentou seus obstáculos sociais impostos pela sociedade em favor de seus interesses. Elas 

ficaram marcadas pela formação religiosa; pela necessidade de cumprir suas 

responsabilidades; pela organização e disciplina. Cada uma, a seu modo, encontrou na 

família, na vida religiosa, na Enfermagem, no Magistério, no trabalho e no lar formas de 

realização.   

 

 



 

ESPAÇO FINAL 

 

 

 

 

 

GENÉSIA FONTES 

 

Genial, virtuosa, desde pequenina, 

Extraordinária essa mulher! Uma heroína! 

Nesse glorioso Estado de Sergipe, em Riachão, nasceu. 

É agora da Pátria Celeste, porque, em Aracaju, MARTIR, pereceu. 

Sempre terna… paciente… caridosa… foi para conosco, 

Imã, que atraiu para o SENHOR qual São João Bosco: 

Almas de crianças, ou não, sem carinho… sem teto… sem pão!… 

 

Foi sempre pura como o lírio… não duvides; 

Oasis também foi, dizemos com muita satisfação! 

Nasceu para confortar os humildes, 

Temos disso plena convicção!… 

E, gravado está o seu nome, em nosso coração… 

Sim! MÃEZINHA das crianças, ou não, sem carinho… sem teto… seu pão! 

 

Clotildes Campos de Menezes Monteiro 

 Ex-interna do Oratório Festivo Dom Bosco, 1960 

 

 

Figura 55: Presépio montado por Genésia Fontes e as educandas no palco do Oratório Festivo Dom Bosco. 

1958. Fonte: Álbum do Oratório Festivo Dom Bosco. Acervo do Oratório Festivo Dom Bosco. Autoria: U. 

Santana/Aju.  
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 este espaço é o momento de abreviar o que foi construído e reconstruído 

sobre a participação evangelizadora e educacional do Oratório Festivo 

Dom Bosco na sociedade sergipana através de suas práticas de formação.  

O percurso da pesquisa foi intenso e ao mesmo tempo fascinante e gratificante, pois 

permitiu entender aspectos da gênese, desenvolvimento e funcionamento da instituição, à 

medida que, pontos de vista orais e escritos surgiam no sentido de auxiliar na recomposição 

desta história.  

Vários testemunhos foram escolhidos, outros permaneceram silenciados. No entanto, 

ficou o sentimento de que existem frestas, aberturas, questões que apareceram quando o 

tempo – elemento implacável – não concedia mais espaço para respostas nesta pesquisa, que 

se concentrou na primeira metade do século XX e que aferiu reconstituir aspectos relativos à 

formação familiar, educacional e religiosa de Genésia Fontes, fundadora da instituição; as 

práticas desenvolvidas na instituição e os reflexos que a educação oferecida incidiu sobre a 

formação das moças. 

O Oratório Festivo Dom Bosco é uma instituição que há 96 anos presta serviços à 

comunidade sergipana. Entidade de caráter católico e filantrópico, dirigido pelas Irmãs 

Ministras dos Enfermos de São Camilo. Funciona com modalidades de internato e Escola de 

Ensino Fundamental, sustentando-se em regime de comodato com o governo estadual. De fato 

que, hoje os tempos são outros, diferentes das primeiras quatro décadas do século passado 

abrangidos pela pesquisa, mas alguns aspectos na prática pedagógica e organizacional da 

instituição ainda permanecem como o ensino da catequese e o atendimento tradicional e 

exclusivo a meninas. 

Contudo, cabe relembrar, neste espaço, uma visão geral traçada pela pesquisa e seus 

resultados.  

Assim, como se tratou ao longo deste estudo, o Oratório Festivo Dom Bosco foi criado 

em 1914, ano que começou a primeira Guerra Mundial. Mas, o período que durou esse 

acontecimento histórico de 1914 até 1918, Aracaju concentrou um crescimento demográfico e 

econômico que a direcionou a modernidade. Investidores da área rural transferiram-se para 

cidade, incrementando o comércio local; e o elevado índice de exportações demandou o 

crescimento de operários nas fábricas, bem como, de outros empregados sem qualificação de 

mão-de-obra que se sustentavam de pequenos serviços mal remunerados. 

Com isso, o índice da população paupérrima que vinha do campo para a área urbana, 

na esperança de melhores condições de vida, crescia na cidade. Porém, seus rendimentos 

somente viabilizavam moradia em lugares esmos, afastados da área urbana, nos altos dos 

N 
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morros que circundavam a cidade planejada pelo Engenheiro Pirro. Pessoas sem condições de 

morar dentro dessa área, aos poucos, eram expulsas para bairros sem nenhuma infraestrutura 

de saneamento básico, moradia e educação.  

Mas, uma das grandes preocupações dos governantes nesse período deu-se com a 

guerra contra as epidemias de gripes, febres e outros “miasmas” que afetavam a população do 

Estado, principalmente, a mais pobre, por suas condições de maus tratos. Bispo (2006, p. 33) 

constatou em Relatório apresentado pelo Secretário Geral do Estado Francisco Leite Neto, em 

1941, que a sífilis, tuberculose, impaludismo e doenças venéreas eram enfermidades comuns 

entre os aracajuanos e que precisavam ser combatidas com emergência. E outras como a 

“varíola, a peste bubônica e a febre amarela fizeram várias vítimas ao longo do século XIX e 

XX em Sergipe”. (VALENÇA, 2006, p. 100) 

Com o crescimento da população pobre e a falta de políticas governamentais que 

atendessem as necessidades básicas desse grupo, outros setores da sociedade encarregaram-se 

de protegê-los, de maneira especial, aos seus filhos e filhas no âmbito educacional, 

oferecendo instituições com o objetivo de ensinar as virtudes morais atreladas à religião e ao 

trabalho. As crianças que conseguiam vagas nessas instituições eram as “favorecidas”, porque 

tinham a possibilidade de obter uma educação, mesmo que, mínima e burguesa, mas, com a 

competência de torná-las “aptas” no mundo civilizado.  

Em compensação, aquelas crianças que, por algum motivo, não ingressavam nessas 

instituições nem nas escolas públicas locais e perambulavam pelas ruas sem perspectiva de 

escolarização, eram sim as “desfavorecidas”, as que não tinham a sorte de ascenderem na 

vida. 

No país, o período de romanização estabelecido pela Igreja Católica possibilitou a 

atuação de diversas congregações com interesses determinados no campo educacional, como 

instrumento de controle da população. Essa, educada em espaços cristãos, era garantia de que 

as futuras gerações também viessem a professar e defender a fé cristã. A Congregação 

Salesiana, através do conhecido Sistema Preventivo de Dom Bosco pautado na razão, religião 

e amorevolezza difundiu sua cultura religiosa em várias partes do mundo e eram considerados 

experientes na educação da juventude pobre, mesmo privilegiando, em algumas situações, a 

educação dos filhos da elite em detrimento da criança pobre e abandonada.  

A Congregação em sua organização educacional, nitidamente separou os tipos de 

alunos e alunas, consolidando os Colégios para os filhos da elite; as Escolas Profissionais ou 

de Artes e Ofícios para os grupos médios e pobres; e os Oratórios Festivos para os pobres 

procurando, com isso, estar presente em diferentes espaços sociais. 
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Inferiu-se nesta pesquisa que os Oratórios Festivos eram implantados em lugares, a 

priori, que tivesse movimentação de meninos e meninas, cujas famílias se enquadrassem no 

perfil traçado anteriormente, com o objetivo de acolhê-los, evangelizá-los e educá-los. No 

entanto, o caráter evangelizador e de socialização dessa modalidade englobava não somente 

as crianças, mas suas famílias, no sentido de tirá-las da ignorância religiosa para afastá-las de 

outras religiões, sobretudo do protestantismo; incutir o valor do trabalho, da moral e da 

família para sobreviver honestamente no mundo civilizado e católico.  

Foi com esse sentido que se originou o Oratório Festivo Dom Bosco, uma obra 

incentivada pelos padres Salesianos, mas fundada e conservada por Genésia Fontes, uma leiga 

benemérita, cooperadora salesiana e conhecedora dos preceitos de Dom Bosco, que durante 

sua existência ajudou na difusão da fé católica através da doutrina salesiana.  

Afirma-se que foi inegável sua contribuição como Cooperadora salesiana que, através 

de sua obra – o Oratório Festivo Dom Bosco – divulgou a crença em Dom Bosco em sua 

simbologia e promoveu o engrandecimento e fortalecimento dos Salesianos perante as forças 

eclesiásticas e o meio social sergipano.  

Compreende-se nesta pesquisa que a benfeitora, com predisposições religiosas 

incorporadas, educou meninas e moças direcionadas para a religião e o trabalho doméstico, ou 

seja, uma educação mínima para o mundo civilizado. Entretanto, conclui-se que a fundadora 

não estava omissa à realidade das alunas quanto à necessidade destas, adentrarem no mercado 

de trabalho, tendo em vista que, algumas delas perdiam os pais ainda criança e começavam a 

trabalhar muito cedo, com 14 a 20 anos. Assim, juntamente com os outros parentes ou 

sozinhas, tornavam-se responsáveis pela família ainda jovem para suprir os gastos 

domésticos. 

A fundadora Genésia Fontes, que veio de família muito pobre e órfã de pai aos oito 

anos de idade, estava consciente das dificuldades e estigmas que esse grupo social enfrentava 

perante a sociedade, principalmente sem o amparo do pai “protetor”. Entre as alunas 

entrevistadas tem-se o caso de Dalila Andrade Figueiredo que perdeu o pai com dez anos e 

precisou trabalhar aos vinte anos para o sustento dela, da mãe e da avó; o caso de Paschoalina 

Garetto que perdeu o pai com quatro anos idade e assim, tanto ela, quanto a irmã tiveram que 

trabalhar, ao completar idade, para sustentar a mãe e a casa; o caso de Lenice da Silva Santos 

de pai vivo, mas ausente, que abdicou dos estudos (o Curso Normal) para ajudar a mãe no 

sustento da casa e dos irmãos pequenos.    

Genésia Fontes não proporcionou às alunas internas a possibilidade de continuar os 

estudos depois que completavam o Curso Primário na instituição. Mas, possibilitou meios 
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para seu sustento, conseguindo-lhes serviços de bordado, lavagem e engomagem de roupa, 

costura e outras ocupações domésticas. Algumas alunas alcançaram outros patamares, 

trabalhando no comércio; no funcionalismo público; no Magistério; na Saúde como 

Enfermeiras; na Assistência Social; foram freiras e donas de casa. Como foi o caso de 

Lourdes da Silva Santos que se empregou na Legião Brasileira de Assistência como 

Enfermeira quando completou dezoito anos de idade, através da relação do pai com Leandro 

Maciel; como foi também o caso da interna Madalena Rodrigues que entrou para vida 

religiosa, e depois que deixou o hábito sustentou-se com sua profissão de Enfermeira.  

Constata-se que as práticas educativas, festivas e religiosas desenvolvidas na 

instituição proporcionaram as meninas de Bebé uma formação religiosa, civilizada e 

consciente de seu estado no mundo e sua posição social, o que não impediu de algumas 

galgarem profissões adversas das estabelecidas ou seguirem caminhos diferentes dos 

ensinados na instituição.  

Comentou-se que na reconstrução deste estudo „vários testemunhos foram escolhidos, 

outros permaneceram silenciados‟. Questões reveladas no decorrer da pesquisa quanto à 

participação das Irmãs Camilianas na educação sergipana; a Casa de Formação de Noviças 

implantada no Oratório Festivo Dom Bosco; à participação da Congregação Salesiana no 

Estado: o Colégio Salesiano e o ingresso do elemento feminino na instituição, o Oratório 

Festivo (Masculino) N. S. Auxiliadora, o entrosamento dos padres salesianos com a sociedade 

política local, a fim de firmar sua participação na educação, ainda são espaços abertos, que 

por intermédio dos documentos nomeados e daqueles não selecionados e não identificados, 

poderão sugerir outras leituras e versões sobre as instituições e suas práticas de formação, 

para serem construídas, reconstruídas e refeitas.  

Sobretudo, no percurso estabelecido por esta pesquisa – cuja trama se fez pelo 

entrelaçamento da história da infância, da história das instituições escolares católicas, da 

educação religiosa católica e feminina – infere-se que o Oratório Festivo Dom Bosco 

contribuiu na formação de moças pobres de Sergipe e de outras localidades, oferecendo 

educação mínima, mas considerada favorável para o grupo social atendido. 
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ANEXO 01 – ESTATUTOS DE 1936 E 1948. 

 

 

ESTATUTOS DO ORATÓRIO FESTIVO “SÃO JOÃO BOSCO” 

THEBAIDINHA – ARACAJU-SERGIPE 

 

 

Denominações, sede, durações e fins. 

 

 

Art. 1º - O Oratório Festivo “São João Bosco”, já existe nesta capital, com a denominação de 

“Beato D. Bôsco”, desde o anno de 1914, com sede à Rua do Riachão, terá duração por tempo 

indeterminado, sendo os seus fins, o recolhimento de meninas pobres, a instrucção e educação 

de menores, seguindo e observando os preceitos da Religião Católica Romana, tendo como 

diretriz e modelo os ensinamentos e divinas lições de S. João Bôsco. 

 

 

Paragrapho único – Para melhor e mais eficientemente cultivar os seus fins à instituição terá 

Internato, Externato e Oratório Festivo, dependendo a admissão e permanência das alumnas e 

recolhidas de: 

 

a) Prova legal de ser maior de 5 e menor de 9 annos de edade; de ser órphã de pae e mãe, 

fornecida pelo juiz de órphãos; 

b) Certidão de baptismo e de registro civil; 

c) Attestado de boa saúde e combrobatório de não soffrer de moléstia contagiosa, 

fornecido pelo médico do Oratório; 

d) Até a edade de 18 annos permanecerão as recolhidas no Oratório, salvo exclusão, por 

motivo justificado, decretada pela diretora; 

e) Atingindo a recolhida a edade prevista na letra anterior, cessa a responsabilidade do 

Oratório pela sua permanência: entretanto se empenhará o mesmo Oratório, dentro do 

seu possível, para lhe conseguir colocação em que possa honestamente auferir meios 

de subsistência.   

 

 

Direção e Representação 

 

Art. 2º - A direção do Oratório fica a cargo de d. Genésia Fontes, fundadora do Oratório, a 

quem cabe representação activa e passiva em todas as relações com terceiros. 

 

 

Do Patrimônio do Oratório 

 

Art. 3º - O Patrimônio da Instituição constante dos bens já existentes e dos que foram sendo 

adquiridos, pela receita verificada, terá applicação própria ao destino e fins da Instituição, 

como melhor deliberar a sua Directoria. 

 

§ 1º - O patrimônio da Instituição somente responde, porém, pelas obrigações contrahidas, 

para fins manutenção, utilidade e engrandecimento da Instituição. 

 



II 

 

§ 2º - No caso que venha a extinguir-se a Instituição, o que apenas e unicamente se poderá 

verificar, pela falta absoluta de recursos para sua conservação e manutenção, o patrimônio 

reverterá para a casa Salesiana que mais próximo existir. 

 

§ 3º - No tocante aos fins da Instituição estes estatutos poderão ser reformados. 

 

 

 

(a) Genésia Fontes 

Directora do Oratório Festivo “S. João Bôsco” 

Visto. Aracaju, 30 de novembro de 1936. 

 

(a) † D. José, Bispo de Aracaju.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

ESTATUTOS DO ORATÓRIO FESTIVO “SÃO JOÃO BOSCO” 

THEBAIDINHA – ARACAJU-SERGIPE 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Denominações, sede, durações e fins. 

 

 

Art. 1º - O Oratório Festivo S. João Bôsco, com existência legal desde o ano de 1914, nesta 

cidade de Aracaju, capital do Sergipe, com a denominação, então, de “Beato D. Bôsco”, tem 

sua sede à Rua do Riachão, sendo sua duração por tempo indeterminado, e tendo os seus fins, 

o recolhimento, a instrução e educação de meninas, seguindo e observando os preceitos da 

Religião Católica Apostólica Romana, tendo como diretriz e modelo os ensinamentos e 

divinas lições de São João Bôsco, seu patrono. 

 

 

§ único – Para melhor e mais eficientemente atingir os elevados fins que colina o Oratório 

tem internato, externato e oratório festivo, dependendo a admissão de recolhidas e alunas: 

 

a) prova legal de ser maior de quatro (4) e menor de nove (9) anos de idade; de ser órfã 

de pai e mãe; 

b) certidão de registro e civil de batismo; 

c) atestado de boa saúde e de não sofrer de infecto-moléstia contagiosa, fornecido pelo 

médico do Oratório; 

 

 

Art. 2º - Até a idade de dezoito (18) anos as recolhidas permanecerão no Oratório, salvo 

exclusão por motivo justificado, decretada pela diretora. 

 

§ único – Atingindo a recolhida a idade prevista neste artigo, cessa a responsabilidade do 

Oratório pela sua permanência, empenhando-se, entretanto, dentro do seu possível, para 

conseguir colocação em que possa a recolhida, que se retira, auferir honestamente meios de 

subsistência.   

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Direção e Representação 

 

Art. 3º - A direção do Oratório continua, como tem sido desde sua fundação, a cargo de sua 

fundadora D. Genésia Fontes, a quem cabe representá-lo quer ativa, quer passivamente, em 

juízo e em todas as suas particularidades, sejam poderes públicos da União, do Estado ou do 

Município. 

 

Art. 4º - Ocorrendo o falecimento da fundadora ou diretora, ou se lhe não mais convier ou não 

puder exercer as funções do cargo, poderá delegá-las a pessoa de sua confiança, neste caso, e 

no primeiro, a direção caberá a congregação religiosa que indicar em disposição de última 

vontade, de sorte a prosseguir o Oratório no cumprimento de sua finalidade e elevada missão.  
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CAPÍTULO III 

 

Do Patrimônio do Oratório 

 

Art. 5º - O Patrimônio do Oratório é constituído de bens imóveis, móveis e títulos e de 

qualquer outros bens que venha a adquirir, já por donativos, já pela própria consecução de 

seus destinos e fins, a juízo da diretoria. 

 

§ único - O patrimônio do Oratório só e unicamente responderá pelas obrigações contraídas 

pela manutenção, utilidade e engrandecimento da Instituição. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições Gerais 

 

Art. 6º - Vindo a desaparecer, por qualquer motivo, o Oratório Festivo São João Bôsco, o seu 

patrimônio reverterá para a Diocese de Aracaju.  

 

Art. 7º - O presente Estatuto não poderão ser reformados, deferência aos objetivos e fins do 

Oratório, que deverão permanecer os mesmos. 

 

 

Aracaju, 4 de julho de 1948. 

 

A fundadora e Diretora  

Genésia Fontes 

 

Aprovados. Aracaju, 16 – 6 – 1948  

Mons. Carlos C. Costa, Vigário Geral. 

(Reg. 773 – 1 – 1)     
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ANEXOS 02 – ROTEIRO DE ENTREVISTA DAS ALUNAS 

 

1) Nome completo, idade? 

2) A senhora nasceu em que ano? É natural de onde? 

3) Lembra do tempo antes de entrar no Oratório? 

4) Qual o nome de seus pais? 

5) A senhora lembra-se de seus pais? 

6) Eles trabalhavam? O que faziam? 

7) A senhora tem algum parente? 

8) A senhora lembra-se porque ingressou no Oratório? 

9) Quantos anos a senhora tinha? 

10) Como era a rotina diária do Oratório Festivo? 

11) Como eram as práticas educativas do Oratório? 

12) Como eram as práticas religiosas do Oratório? 

13) Como eram as práticas festivas do Oratório? 

14) Quando vocês menstruavam como faziam? Explicavam sobre o assunto na sala de 

aula? 

15) Como era a hora do banho? 

16) Havia alguma vistoria nos quartos? 

17) Alguém vigiava vocês quando iam dormir? 

18) Lembra-se de alguma desavença entre vocês interna ou externa? 

19) Lembra-se de dona Aurinha? Conte como era ela? 

20) A senhora completou o ensino primário? 

21) Tem outra formação? 

22) A senhora sempre trabalhou? 

23) Participou da União das Ex-Alunas do Oratório Festivo Dom Bosco? O que acontecia 

nas reuniões? 

24) Onde foi morar depois que saiu do Oratório? 

25) A senhora casou e teve filhos? 

26) A senhora vai a Igreja todos os domingos? 

27) Ainda reza terço e faz outras práticas católicas? 

28) Tem alguma imagem de santo em casa? 

29) Tem algum santo padroeiro? 

30) Pede graças e faz promessas? 

31) Quem foi dona Genésia para senhora e o que ela representou em sua vida? 

32) O que foi o Oratório para senhora 
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ANEXO 03 – DIPLOMA DAS FILHAS DE MARIA 
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                                                                                                     ANEXO 04 – DIPLOMA DO COOPERADOR SALESIANO
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ANEXO 05 – CAPA BOLETIM SALESIANO
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ANEXO 06 – CERTIFICAÇÃO (ORIGINAL EM LATIM E TRADUÇÃO) 

 

 SAC PEDRO ROCALDONE 

REITOR MAIOR 

DA SOCIEDADE SALESIANA 

 

Com as presentes palavras para todos e para cada um em particular, para a maior glória do 

Deus Onipotente e a veneração dos seus santos, somos testemunhas da extração de lugares 

autênticos e reconhecemos as sagradas partículas dos ossos de São João Bosco sacerdote 

confessor, fundador da Pia Sociedade Salesiana e do Instituto das Filhas da Beata Maria 

Virgem Auxiliadora, os quais reverentemente colocamos em Cofre ornado de ouro 

confeccionado de forma circular fortalecido com cristal bem fechado amarrado com cordão 

de seda de cor vermelha e com o nosso selo impresso em cera vermelha com capacidade de 

conservar para a outros presentear, e não importa em que Templo, Oratório ou Pequeno 

Santuário seja exposto para a veneração pública dos fiéis cristãos, contanto que haja a 

permissão daqueles que de Direito. 

Pela fé nestas palavras escritas por nossa mão e autenticadas com o nosso selo mandamos 

publicar. 

Ocorrido em Turim.......dia.......mês.....ano mil e novecentos... 

 

REITOR MAIOR 

Honrado por este título
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ANEXO 07 – BAILADO DAS CORES 

 

NO REINO DAS CÔRES 

 

Côro 

No reino das cores 

As ordens ouvimos 

Então pressurosas 

Depressa partimos. 

 

I 

Lá dos pólos eu sou folha 

Sou a mimosa cor do gelo 

Na minha candura e pureza 

No banco encontra o modelo. 

 

Côro 

No reino das cores, etc. 

 

II 

Sou o belo cor de rosa 

Da natureza sou o esplendor 

Nas faces tenho a cor da rosa 

Apenas exprimindo amor. 

 

Côro 

No reino das cores, etc. 

 

III 

Sou o belo azul 

A cor do eterno véu 

Tenho a vida luzente 

Meu nome brilha no céu. 

 

Côro 

No reino das cores, etc. 

 

IV 

Minha voz formosa 

Vale um tesouro 

Harmoniosa e argentina 

Sou amarelo a cor do ouro 

E tenho o valor da libra esterlina. 

 

Côro 

No reino das cores, etc. 

 

 

V 

Sou a bela cor vermelha 

Sou sem rival 

De belezas atraentes 

Sou sem igual 

 

Côro 

No reino das cores, etc. 

 

VI 

Sou o belo verde 

A cor da esperança 

Meu nome é adorado  

Por velhas e por crianças. 

 

Côro 

No reino das cores, etc. 

 

VII 

Sou a bela cor lilás 

Sou a cor do sentimento 

Não só exprime saudades 

Também dor e desalento. 

 

Côro 

No reino das cores, etc. 

 

VIII 

Sou a noite escura e tenebrosa 

Quantos negrumes acham em mim 

Eu sou o preto a cor desprezada 

Mas brilha ardente junto ao marfim.  

 

Côro 

No reino das cores, etc. 

 

FIM!… 

 

Neste dia festivo 

Parabéns a você 

Muitas felicidades 

Peço a Deus que lhe dê.  
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ANEXO 08 – RECEITA SAPATINHO DE TRICÔ “VOLTA DAÍ” 
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ANEXO 09 – RISCOS DE BORDADO, DESENHO E PINTURA 

 

Riscos de Bordar 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Desenho para cartão 
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ANEXO 10 – PEÇA TEATRAL “ÓDIO E AMOR”  
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ANEXO 11 – “FLORES À MARIA” 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 – PEÇA TEATRAL “ÓDIO E AMOR”  
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ANEXO 12 – CONVITE DA FESTA DAS EX-ALUNAS  

 

 

 

 


